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Centrum mesta žilo, zaplnili ho davy ľudí

Chodníky sú
pripravené
na veľké
opravy

Jedinečné
veterány
dostali divákov
do úžasu

Trochu kultúry
v podchode
vytvorilo inú
atmosféru
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Chute Slovenska a program so 
skvelými účinkujúcimi prilákali 
od stredy do soboty minulého týž-
dňa na Námestie sv. Egídia davy 
ľudí.  Centrum mesta sa na piatom 
ročníku festivalu Made in Slovakia 
hemžilo množstvom Popradčanov 
i návštevníkov, podľa organizáto-
rov ich bolo 70 tisíc. Vo vyše stovke 
stánkov z rôznych kútov Slovenska 
priťahovali pozornosť rozmanité 
slovenské výrobky - drevený, hline-
ný, či prútený tovar, ľanové odevy, 
ručne robené dekoratívne predme-
ty, vankúšiky, sviečky, bylinky, hrač-
ky, bižutéria atď.

Nechýbali ani rôzne pochutiny 
od mäsových výrobkov po koláče. 

Novinkou boli párance, ktoré sa na 
slano či na sladko tešili veľkému zá-
ujmu. Zaujali aj včelári z Hornádskej 
doliny (na foto dolu), ktorí predviedli 
všetko, čo súvisí so starostlivosťou o 
včelstvá a dorábaním medu.

Návštevníci festivalu však pri-
chádzali aj za bohatým kultúrnym 
programom. Mimoriadny počet ich 
prišiel na Majka Spirita (na foto vľa-
vo), ale takisto na Kandráčovcov (na 
foto hore), Heľenine oči, Iné Kafe a 
ďalších účinkujúcich.  

Ondrej Kavka z občianskeho zdru-
ženia Pre mesto, ktoré bolo hlavným 
organizátorom podujatia, povedal: 
„Náš festival vstúpil do piateho roč-
níka. Vyrástol z detských plienok a 

postavil sa na 
pevné nohy, 
čoho dôkazom 
bolo, že sme 
mali námestie 
plné vystavo-
vateľov a vo 
veľmi bohatom 
k u l t ú r n o m 
programe si 
na svoje prišli 
všetky vekové 
skupiny. Naším 
cieľom je oživo-

vať námestie a nie je nič krajšie, keď 
ho vidím plné ľudí, plné života. Je to 
aj prínos nášho festivalu. Prajem si, 
aby sa Popradčania s Made in Slova-
kia identifikovali a návštevníci videli, 
že sa im Poprad oplatí vidieť nielen 
raz, ale niekoľkokrát.“

Spoluorganizátorom tohtoročného 
vydareného podujatia bolo mesto 
Poprad. Primátor Jozef Švagerko (na 
foto uprostred) festival otvoril a zú-
častnil sa na programe. Konštatoval: 
„Made in Slovakia patrí do Popradu 

a verím, že všetci domáci aj zahra-
niční návštevníci boli spokojní. Osob-
ne mám rád všetko ľudové a cením si 
všetkých ľudí, ktorí zachovávajú tradí-
cie našich predkov. Tým, že som vyras-
tal tzv. „na dedine“ vo Veľkej, aj keď to 
bolo v meste, vážim si všetko ľudové a 
každú ručnú prácu od rezbárstva, ko-
lárstva a iných remesiel, na ktoré sa už 
pomaly zabúda.“ 

Námestie skutočne žilo pulzujúcim 
životom, k čomu dopomohlo aj priaz-
nivé počasie.   (mar)
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Stručne

Aj v Poprade Majte dušu na správnom mieste

Chodníky sú pripravené na veľké opravy
• MESTO Poprad a  spoločnosť 
Atos IT Solutions & Services pod-
písali v  minulých dňoch memoran-
dum o spolupráci a vzájomnej pod-
pore. Zamerané je na koncept „smart 
city“ a to na rozvoj inteligentnej sa-
mosprávy a  manažmentu územia, 
rozvoj ekoprodukcie, ekoturistiky, 
ekobývania a energetiky.  

• DNES 10. augusta sa od 17. hod. 
uskutoční ďalšia Letná čitáreň a  od 
20. hod. prednáška v  záhrade Pod-
tatranského múzea v Spišskej Sobo-
te. Prednášať bude Matúš Hudák na 
tému Archeológia zblízka. Predstaví 
najväčšie, najstaršie, najvzácnejšie, 
najmenšie a  iné naj zo zbierkového 
fondu archeológie Podtatranského 
múzea v Poprade spolu s niektorými 
zaujímavými príbehmi predmetov. 

• V  POľSkOM meste Zakopa-
né podpíšu vo štvrtok 11. augusta 
predstavitelia miest Poprad, Vysoké 
Tatry a Zakopané  zmluvu o nových 
formách spolupráce medzi týmito 
samosprávami.

• NA 9. stretnutí banských miest a 
obcí slovenska 12.-14. augusta v Gel-
nici sa 12. augusta plánuje zúčastniť 
aj primátor Popradu. Ako čestný 
hosť absolvuje banícky slávnostný 
preskok cez kožu.

• HISTORICkÁ tatranská elek-
trička Kométa vyrazí na svoju ďal-
šiu letnú jazdu v nedeľu 14. augusta. 
Z  Popradu do Starého Smokovca 
pôjde o 10.30 hod. Lístky sa kupujú  
pred jazdou priamo v nej.

• PÄŤ prídavkov a štyridsaťminú-
tový aplauz nasledoval v polovici 
júna minulého roku v milánskej ope-
re La Scala po vystúpení nemeckého 
operného speváka Jonasa Kaufman-
na. Podobný zážitok čaká 16. augus-
ta o  20. hod. aj divákov v  kine Ci-
nemax v podobe záznamu koncertu 
s  názvom Jonas Kaufmann: Večer s 
Puccinim. Diváci si vypočujú a po-
zrú árie a scény z opier Turandot, 
Tosca, Manon Lescaut, La Fanciulla 
del West a ďalších.

• EŠTE do 27. augusta si záujem-
covia môžu pozrieť v  Podtatranskej 
knižnici na sídlisku Západ v Poprade 
výstavu fotografií s názvom NORWAY 
2015 z cesty do Nórska Vladimíra Hu-
rajta a Stanislava Holbusa. 

• PRI Mengusovciach, pri rie-
ke Poprad prežila zimu malá popu-
lácia našej asi najkrajšej paprade, a 
to perovníka pštrosieho. Na Sloven-
sku patrí medzi najväčšie paprade, 
je chráneným a v poslednom čase aj 
stále zriedkavejším druhom. Rastie 
na naplaveninách potokov v pod-
horských oblastiach.  (ppš)

Majte dušu na správnom mieste je názov charita-
tívneho projektu Nadácie TA3. Jej správca zdravotne 
hendikepovaný Peter káčer po tretíkrát opäť zasadol 
do svojho špeciálne upraveného bicykla. Prvý augus-
tový týždeň prešiel trasu z Tatier na východ Slovenska 
a potom späť na Štrbské Pleso.

Minulú nedeľu vyrazil na poslednú etapu svojej 400 km 
trasy naprieč Slovenskom. Z Námestia sv. Egídia v Popra-
de za ním išlo viac ako 100 cyklistov vrátane známych 
tvárí ako Peter Bondra, Filip Tůma, Richard Lintner. 

P. Bondra pred štartom povedal: „V toto krásne nedeľné 

ráno spojíme príjemné s užitočným, podporíme dobrú vec 
a Petra v jeho ceste na vrchol.“ F. Tůma si sadol na bicyk-
el po niekoľkých rokoch a trochu sa obával, či cestu do 
kopca „udýcha“ a udrží tempo s ostatnými. 

P. Káčer je nepochybne inšpiráciou pre zdravých ľudí 
a dodáva sily v často nepodstatných problémoch. Člo-
vek, ktorý sám má veľké problémy a napriek tomu po-
máha iným. Pred štartom z  Popradu na Štrbské Pleso 
uviedol: „To, že sa pridalo toľko ľudí, mi dáva veľa ener-
gie, aby som to zvládol. Akcia má veľký ohlas a  úspech 
- vďaka všetkým.“     (kpa)

Leto v meste sa vyznačuje nielen 
mnohými kultúrnymi a športový-
mi podujatiami, ale neodmysliteľ-
ne k nemu patria aj opravy ciest a 
komunikácií. Primátor Popradu 
Jozef Švagerko uviedol, že mesto 
okrem prípravy troch najvýznam-
nejších investičných akcií - kruho-
vej križovatky na Ul. L. Svobodu, 
rekonštrukcie ulice Staré ihrisko a 
Velická cesta, venuje v tomto čase 
veľkú pozornosť veľkoplošným 
opravám ciest a chodníkov. V naj-
kritickejšom stave sú chodníky s 
povrchom z liateho asfaltu, ktorý 
nie je taký trvácny ako klasický 
cestný asfalt.

„Opravy chodníkov, mestských 
komunikácií, opravy a vyčistenie 

k a n a l i z a č ný c h 
vpustov a ďalšie 
práce realizuje 
Správa mestských 
komunikácií. Pri 
väčších investič-
ných akciách by 
sme chceli do-
siahnuť, aby sa 
zladili s prácami 
vlastníkov sietí, 
najmä vodárov a 
energetikov,“ po-
dotkol primátor. 
Celkovo SMK 
plánuje do konca 
septembra opra-
viť 15 500 m2 chodníkov a približne 
2 tisíc m2 mestských ciest. Riaditeľ 

SMK Peter Fabian 
povedal: „Mo-
mentálne pripra-
vujeme chodníky 
pred veľkoplošný-
mi opravami, teda 
o d s t r a ň u j e m e 
starý liaty asfalt. 
Firma Strabag, 
ktorá vyhrala túto 
zákazku, nastúpi 
koncom augusta 
robiť pokládky 
nových kobercov. 
Verím, že občania 
budú zhovievaví, 
pri takom veľkom 
rozsahu prác sme 

museli odstraňovať starý asfalt v 
predstihu kvôli príprave pred realizá-
ciou prác.“ Okrem opráv chodníkov 
v rôznych častiach mesta sa budú 
robiť aj opravy 3 mestských komu-
nikácií - ku základnej škole vo Veľ-
kej, na Ul. Fraňa Kráľa k obytnému 
domu a napojenie na rekonštrukciu 
cesty na Ul. staré ihrisko. Termín 
ukončenia týchto prác je do konca 
septembra. „Záleží to aj od počasia, 
čím skôr, tým lepšie, aby sme sa mohli 
venovať ďalším rozbehnutým prácam 
ako sú opravy schodov na sídliskách - 
pri Výkriku, na Šoltésovej ul., oprave 
lávky na 1. mája, dostriekavaniu par-
kovacích boxov na sídliskách, čisteniu 
vpustov, z ktorých mnohé sú vpadnu-
té a musíme ich opravovať a ďalším,“ 
zrekapituloval P. Fabian.  (mar)

V júli realizovala SMK okrem ďalších prác aj opravu 
schodiska v Strážach.        FOTO - archív SMK

Príprava chodníkov na opravy sa začala odstraňovaním 
starého asfaltového povrchu.      FOTO - archív SMK
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Krátke správyJedinečné veterány dostali divákov do úžasu

Školáci majú cez prázdniny hlavne oddychovať
Je všeobecne známe, že 

nároky na žiakov v školách 
sa rokmi zvyšujú. Učivo je 
rozsiahlejšie a stále nároč-
nejšie aj pre nižšie ročníky. 
Mnohokrát deti začínajú 
prázdniny s  pokynmi od 
učiteľov, aby si počas leta 
nezabudli zopakovať, čo 
sa počas školského roka 
naučili. 

Svoj pohľad na tento prob-
lém ponúkla psychologička 
z  Centra pedagogicko-psy-
chologického poradenstva 
a prevencie v Poprade Mar-
tina Kovalčíková: „Určite sa 
deti nemajú cez prázdniny 
učiť, ale oddychovať, rovnako 
ako aj rodičia. Ak však náho-

dou máme doma dieťa, kto-
ré si musí niečo zopakovať, 
pretože mu školské veci nešli, 
tak odporúčam opakovať to 
hravou formou. Ak máme 
predškoláka, ktorý má naprí-
klad problém s výslovnosťou, 
tak na nejakej túre si mô-
žeme zopakovať básničku. 
Ak sú problémy s  čítaním, 
tak napríklad pri návšteve 
kúpaliska nám môže dieťa 
prečítať pravidlá, ktoré tam 
treba dodržiavať a podobne. 
Ak má dieťa problém s ma-
tematikou, tak pri vstupe na 
nejakú atrakciu môže spočí-
tať, koľko bude stáť vstupné 
pre celú rodinu...Možností je 
naozaj veľa.“

Podľa M. Kovalčíkovej by 
sme dieťa rozhodne v  lete 
nemali nútiť sedieť za sto-
lom, písať, čítať a  počítať. 
„Môže mať po ruke trebárs 
nejakú knihu, ktorá ho zau-
jíma. Dnešná doba ponúka 
množstvo možností a  hra-
vých aktivít, ktoré dieťa pod-
nietia k tomu, aby trénovalo 
veci, ktoré mu nejdú. Určite 
však nie spôsobom nútenia, 
namiesto toho, aby behalo 
vonku s  kamarátmi,“ zdô-
razňovala.

Rodičia majú tendenciu 
deti dotrénovať, hlavne pred 
nástupom do prvého roční-
ka. Deti sa však radi hrajú 
a tomu treba prispôsobiť aj 

formu nácviku. „Deti obľu-
bujú, ak tieto činnosti robia 
spoločne s  rodičmi. Môžu 
napríklad počítať, koľko 
červených áut prešlo okolo. 
Treba len zapojiť fantáziu. 
Cez prázdniny by slovíčko 
„musíš“ nemalo dieťa vôbec 
počuť,“ dodala psychologič-
ka, ktorá naopak netvrdí, že 
dieťa na ďalší ročník v škole 
netreba pripravovať vô-
bec. „Opakovanie a  nácvi-
ky odporúčam až približne 
dva týždne pred začiatkom 
školského roka, aby dieťa 
nabehlo na vyučovací režim. 
Vtedy treba už začať voliť aj 
správny režim ranného vstá-
vania,“ doplnila.  (mav)

Tridsiaty ročník podujatia Tatran-
ský veterán prilákal minulú sobotu 
do Popradu veľa divákov. Prišli sa 
pozrieť na unikátne staručké vo-
zidlá, ktoré môžu svojím vzhľadom 
smelo konkurovať aj moderným 
tátošom. Rýchlosť síce už dosahujú 
menšiu než dnešné autá, ale pre-
viezť sa na veteránoch je nezabud-
nuteľným zážitkom. 

Marek Môcik, prezident Tatran-
ského Veteran Car Clubu v Popra-
de za organizátorov konštatoval, že 
na podujatie zavítalo viac ako 40 
historických vozidiel z Európy, ale 
aj Ameriky: „Na tento ročník sme 
sa snažili doviesť autá zo všetkých 
období automobilizmu, aby mohla 
verejnosť vidieť vývoj nielen dizajnu, 
ale aj konštrukcie a techniky. Prišli 
značky ako Mercedes, Ferrari, Por-
sche, Tatra, Škoda, Chevrolet, Ford 
Mustang, Buick... Najstarším vo-
zidlom bol Mercedes Simplex z roku 
1908, najmladším Ferrari z roku 
1984 a najvzácnejším určite Rolls 
Royce Phantom I.78 TC.“ 

Pre svojich majiteľov majú veterá-
ny nevyčísliteľnú hodnotu, hodnota 
všetkých, ktoré zavítali pod Tatry pre-
sahovala 3 milióny eur. V Poprade za-

parkovali pred obchodným centrom 
na Námestí sv. Egídia a vystavené boli 
i na námestí v Spišskej Sobote. Diváci 
ich mohli uvidieť aj na trase z Kež-
marku do Popradu a do Ľubice.

Najviac pozornosti nesporne vyvo-
lával spomínaný luxusný Rolls Royce. 
Je jediný svojho druhu na svete. Má 
nelakovanú leštenú hliníkovú karo-
sériu z dielne karosára Henriho La-
bourdetta v type spider. Prvým maji-
teľom tohto atraktívneho automobilu 
bol francúzsky vynálezca probiotík 

Pierre Bouchard, 
neskôr bol jeho 
vlastníkom aj mi-
nisterský predseda 
za vlády Margaret 
Thatcherovej Alan 
Kenneth Clark. Do 
Popradu toto auto 
z roku 1914 privie-
zol jeho slovenský 
majiteľ Oto Mel-
cer (na foto hore). 
„Ako zberatelia 
uchovávame tieto 
výnimočné vozidlá 

pre ďalšie generácie. Tak ako sa priaz-
nivci umenia nadchýňajú nad obraz-
mi majstrov napr. Rafaela, tak sa my 
nadchýňame nad výnimočnými auta-
mi. Tento Rolls Royce má svoj príbeh. 
Je to naozaj výnimočné auto, najlepšie 
na svete. Takýto prívlastok získalo už 
vo svojich začiatkoch, keď najazdilo 
25 tisíc km bez siahnutia mechanika,“ 
prezradil O. Melcer.

Aj pre Miloslava Kršku sú veterán-
ske vozidlá srdcovou záležitosťou. V 
Poprade predviedol svoj Buick model 
51 z roku 1929 (na foto dole v poradí 
druhý): „Je to krátky sedan športový 
model a predstavuje prechod k tým 
najvyšším triedam áut ako sú napr. Ca-
dillac. Dokáže vyvinúť rýchlosť takmer 
120 km, ale predsa len ho šetrím a 
jazdím pomalšie. Využívam ho ako ro-
dinné vozidlo.“ Ku svojmu „koníčku“ 
sa dostal preto, lebo v 70-tych rokoch 
minulého storočia boli len asi dva typy 
áut a jeden typ motocykla a nebolo 
možné kúpiť autá s väčším objemom. 
Ak chcel niečo zaujímavé, musel siah-
nuť po modeloch spred 2. svetovej 
vojny. A už sa im upísal.  (mar)

• OD včera 9. do štvrtka 11. augus-
ta sa zisťuje koľko turistov navštívi 
Tatranský národný park počas jed-
ného dňa. Pracovníci Štátnych lesov 
TANAPu spočítavajú turistov v tri-
dsiatich šiestich lokalitách z  južnej 
strany Tatier. Súčasťou spočítavania 
je aj zisťovanie národnostného zlože-
nia turistov vstupujúcich do vysoko-
horského prostredia.• ĎALŠÍ Deň otvorených dverí na 
Lomnickom štíte sa uskutoční už 
túto sobotu 13. augusta. Vstup do 
priestorov observatória bude zadar-
mo. Návštevníci uvidia moderné prí-
stroje pre výskum Slnka a  detektor 
častíc kozmického žiarenia. • kEŽMARSkÚ nemocnicu, ale 
aj rómske komunity v tomto okrese 
navštívili nedávno americkí študenti 
programov ošetrovateľstvo a rodové 
štúdiá z Wisconsinskej univerzity v 
USA. Cieľom návštevy bola vzájomná 
výmena skúseností v oblasti vzdeláva-
nia sestier, ich uplatnenia na trhu prá-
ce a ponuka profesoriek ošetrovateľ-
stva univerzity z Wisconsinu podieľať 
sa na príprave a realizácii projektu 
zameraného na komunitné ošetrova-
teľstvo, porovnávanie vzdelávania a 
kompetencií sestier na Slovensku a v 
Spojených štátoch amerických.• TAkMER päťstoročný zvon 
Campana Maxima z  renesančnej 
zvonice pri Bazilike sv. Kríža v Kež-
marku, ktorý je zaraďovaný medzi 
desať najväčších zvonov na Sloven-
sku, čaká reštaurovanie v Nemecku. 
Bude reštaurovaný vôbec po prvý-
krát. Svojím vekom patrí tento kež-
marský zvon k najstarším zvonom 
Spiša a celkovo aj Slovenska.• PREVENTÍVNE kontroly úrov-
ne vedomostí z poskytovania prvej 
pomoci prebiehajú celý tento týždeň 
na slovenských cestách. Dopravní 
policajti v spolupráci s ÚS Sloven-
ského Červeného kríža v Poprade 
urobili včera dve previerky - pri Svite 
a v Levoči, dnes budú v Kežmarku.• OBEC Nová Lesná oznamuje, že z 
technických príčin sa Bartolomejská 
kvapka krvi bude konať namiesto 18. 
augusta vo štvrtok 25. augusta od 9. 
hod. v priestoroch Farského úradu v 
Novej Lesnej. • PROTEST  Proti zlodejom v po-
litike, ktorý organizujú strany SaS a 
OľaNO-NOVA sa bude konať ten-
toraz aj v Poprade. Uskutoční sa v 
pondelok 15. augusta o 18. hod. na 
Námestí sv. Egídia pred obchodným 
centrom Forum.• V kEŽMARSkEJ Galérii u anje-
la je inštalovaná výstava diel nedáv-
no zosnulého popredného grafika, 
ilustrátora, maliara a karikaturistu 
Dušana Polakoviča. Výstavu si  zá-
ujemcovia môžu pozrieť do 15. sep-
tembra t.r.   (ppš)
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Prišiel o peniaze

Na Medvedích dňoch 37 tisíc návštevníkov

Opäť o vstupenky do AquaCity
Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

K u p ó n

Termín úhrady sa blíži

Starší 85-ročný Popradčan sa nám 
vyžaloval zo smutného príbehu. Pri 
prechádzaní cez ihrisko na komen-
ského ulici spadol. Pomohol mu 
vstať mladý muž v trištvrťových no-
haviciach a svetlej košeli. 

Náš čitateľ šiel ďalej do blízkej le-
kárne, aby si tam vybral lieky na dva 
recepty. Vtedy však zistil, že nemá 
peňaženku. Domnieval sa, že mu asi 
vypadla pri páde. Rýchlo sa vrátil na 
miesto, kde spadol, ale tam ju nena-
šiel. Porozhliadol sa naokolo a o kúsok 
ďalej zbadal svoju peňaženku za bod-
liakmi. Potešil sa, že bude môcť zapla-
tiť dlžných viac ako 15 eur za lieky v 
lekárni a mal i päťdesiatku na ďalšie 
výdavky. „Samozrejme, peniaze tam už 
neboli. Chcel by som poprosiť ľudí, ktorí 
sa minulú stredu pohybovali na ihrisku 
na Komenského ulici a videli môj pád, 
aby sa prihlásili ako svedkovia,“ obrátil 
sa na noviny okradnutý občan. Vŕta 
v ňom podozrenie, či by bol niekto 
schopný okradnúť starého človeka 
po páde. Popradčan zvažuje podanie 
na políciu, ale potrebuje pomoc tých, 
ktorí možno niečo videli a pomohli by 
mu objasniť celú situáciu.  (pmm)

PP-1

AquaCity Poprad - ekologické stre-
disko pod Vysokými Tatrami ponúka 
návštevníkom množstvo vodnej zába-
vy. K dispozícii sú vonkajšie a vnútorné 
termálne a relaxačné bazény s masáž-
nymi tryskami, vírivkami, perličkami, 
vodnými hríbmi a ďalšími atrakciami. 

AquaCity Poprad má aj najväčšie dvoj-
podlažné wellness centrum na Sloven-
sku s rozlohou 1 590 m2.

Redakcia novín Poprad v spoluprá-
ci s  AquaCity Poprad pripravila pre 
čitateľov súťaž o štyri celodenné vstu-
penky do popradského aquaparku. 
Podmienkou zaradenia do súťaže je 
vystrihnúť kupón, ktorý je súčasťou tej-
to súťaže a zaslať ho do redakcie (Pod-
tatranská 149/7, Poprad) do pondelka 
15. augusta 2016. Na súťažný lístok je 
potrebné uviesť aj číslo telefónu. Mená 
štyroch vyžrebovaných čitateľov budú 
uverejnené v novinách Poprad v stre-
du 17. augusta 2016.  (ppš)

Mesto Poprad upozorňuje občanov na blížiaci sa termín úhrady  druhej 
splátky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné od-
pady, ktorý je stanovený na 31. augusta 2016. V prípade nedodržania ter-
mínu splatnosti splátky správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania 
za oneskorenú úhradu.      (ppp)

Zosuv poškodil most
Železničná doprava na úseku Vyšné 

Hágy - Tatranská Polianka a späť je 
zastavená až do odvolania. Dôvodom 
je nezjazdná trať po zosuve, ktorý sa 
stal v piatok 5. augusta. Zasiahol koľa-
je a mostnú konštrukciu. Poškodil tzv. 
parapet mosta, mostná klenba zostala 
celá. V čase zosuvu sa na moste nena-

chádzal žiaden vlak, takže sa nikomu 
nič nestalo. Príčiny zosuvu sú predme-
tom vyšetrovania. ŽSR odhadujú, že 
oprava potrvá niekoľko týždňov, aby 
vlaky týmto úsekom mohli premávať 
aspoň so zníženou rýchlosťou. Doprava 
na tomto úseku je v súčasnosti nahra-
dená autobusovou dopravou.     (ppš)

Až 4 dni trval  najväčší medvedí 
festival  pod názvom Medvedie dni, 
ktorý sa tento rok už po deviatykrát 
konal na jednom z  najnavštevova-
nejších miest v Tatrách, na Hrebien-
ku.  „Medvedie dni, to je sviatok“, 
hovorí Jozef Nodžák alias Majster 
N, známy detský zabávač, ktorému 
patrila moderátorská pozícia počas 
prvých dvoch dní. „Keby  ma pozval 
Obama s Clintonom do Bieleho domu, 

odmietnem, lebo idem na Hrebienok 
na Medvedie dni“, dodáva. A  nielen 
pre neho sú Medvedie dni sviatkom. 
Aj pre množstvo detí a  ich rodičov, 
ktorí si cestu do našich veľhôr tento 
rok našli.  Tohtoročné Medvedie dni 
navštívilo až 37 tisíc návštevníkov, 
ktorí na Hrebienok prišli či už po-
zemnou lanovkou alebo peši  a pred-
chádzajúci ročník tak prekonali až 
o 4 tisíc návštevníkov.  (ppp)

Charita organizuje 7.ročník zbierky 
školských pomôcok. Prebieha od 
1.6.do 19.8.2016. Darovať môžete 
nové i použité, avšak funkčné perá, 
zošity, pravítka a iné veci, ktoré deti 
v škole využijú. Vyzbierané pred-
mety rozdelia do sociálne slabších 
rodín. Zoznam zberných miest náj-
dete na www.charita.sk/pomocky.

Zbierka pomôcok

Na brehu Štrbského plesa sa po-
čas Benátskej noci zišlo približne 
2 400 návštevníkov. Posledná júlo-
vá sobota premenila Štrbské  Ple-
so  na romantické Benátky a pri-
niesla do Vysokých Tatier nevšedné 
kultúrno-vizuálne podujatie. Z 
prístaviska bolo počas podujatia 
vypravených 200 člnkov, plavbu 
návštevníci absolvovali za zvukov 
harfy a vychutnať si mohli aj di-
vadelné scénky zo života talian-
skeho skladateľa Vivaldiho alebo 
grófa Szentiványho a o osude Štrb-
ského Plesa.   (ppp)

Benátska noc
v Tatrách
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POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2016

Projekt „Modernizácia materi-
álno - technického a prístrojového 
zabezpečenia chirurgického odde-
lenia - vybavenie endoskopického 
pracoviska na zabezpečenie pri 
liečbe zhubných ochorení horné-
ho tráviaceho traktu“ získal od 
občianskeho združenia Liga proti 
rakovine podporu (LPR) vo výške 
3 tisíc eur.

 Popradská nemocnica sa o  pod-
poru od LPR uchádzala po prvýkrát 
a to hneď úspešne. V blízkej budúc-
nosti sa tak očakáva modernizácia 
vybavenia endoskopického praco-
viska. Ambíciou projektu je prispieť 
k zlepšeniu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, v konečnom dôsledku 
k zlepšeniu zdravotného stavu oby-
vateľov regiónu a to rozvojom spek-
tra a kvality poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti. 

„Pomoc je prioritne adresovaná pa-
cientom so zhubným ochorením hor-
ného tráviaceho traktu. Nepriamo sa 
pomoc dotýka tiež sprievodu pacien-

tov, rodinných príslušníkov pacientov, 
ktorí vybavením tohto pracoviska zís-
kavajú pomoc pre príbuzných priamo 
vo svojom regióne, čím sa potrebná 
zdravotná starostlivosť stáva dostup-
nejšou. Veľmi si preto vážime túto 
formu podpory a Lige proti rakovine 
zo srdca ďakujeme“, uviedol generál-
ny riaditeľ Nemocnice Poprad Peter 
Petruš.  

Podľa slov primára chirurgické-
ho oddelenia MUDr. Karla Krou-
pu, PhD., endoskopické pracovisko 
v Nemocnici Poprad vyrastá priamo 
z  potrieb pacientov. Pôvodne diag-
nostická metodika sa neustále rozvíja 
a stále viac sa využíva ako terape-
utický odbor rozširujúci možnosti. 
Pritom technické možnosti, a  v  ne-
menšej miere i dostatočné množstvo 
kvalifikovaného personálu, sú naj-
dôležitejšími predpokladmi rozvoja. 
Od októbra 2015 Nemocnica Poprad 
zabezpečuje nepretržitú endosko-
pickú príslužbu zdravotníckym per-
sonálom z  chirurgického oddelenia, 

oddelenia vnútorného lekárstva a od-
delenia diagnostickej a  intervenčnej 
rádiológie. Nárast gastrofibroskopic-
kých vyšetrení, správna diagnostika, 
sledovanie pacientov s  onkologický-
mi ochoreniami, liečba krvácaní, po-
lypektómie, zavádzanie PEG pre pa-
cientov trvale pripútaných na lôžko 
a pacientov s poruchou príjmu potra-
vy formou brušnej sondy sa ukazujú 
ako správne zvolená cesta.  

Nemocnica Poprad vynakladá ne-
malé finančné prostriedky na obno-
vu a rozvoj technického zariadenia, 
ako aj na obnovu a rozvoj ľudských 
zdrojov v súlade s potrebami regió-
nu. Vybavenie vybraného pracovis-
ka Nemocnice Poprad prístrojovou 
technikou je nevyhnutné pre zvý-
šenie kvality poskytovania zdravot-
nej starostlivosti pacientom, keďže 
hlavný zdroj príjmov Nemocnice 
Poprad predstavujú zdroje z  verej-
ného zdravotného poistenia, ktoré 
pokrývajú základné potreby oddele-
ní a pracovísk.   (sga)

Streda 10. augusta
o 17. hod. - Nám sv. Egídia 
TY & MY
Koncert známej gospelovej skupiny

Štvrtok 11. augusta
o 20. hod. - Nám. sv. Egídia
kAPUSTNICA - Divadlo Commedia
Komédia o  dvoch starcoch, dobrom 
víne a ufónikovi.

Piatok 12. augusta
o 19. hod. - Nám. sv. Egídia

STAR BAND & DR. FEEL GOOD
Dvojkoncert popradských hudobných 
skupín.

Sobota 13. augusta
o 10. hod. - Nám. sv. Egídia
ČERT SLÚŽI
Divadlo na hojdačke Žilina.

Sobota 13. augusta o 17. hod.
hasičský dvor v Spišskej Sobote
ČAJ O PIATEJ S HUDBOU
V  prípade nepriaznivého počasia 

sa akcia uskutoční v  divadelnej sále 
v Spišskej Sobote.

Sobota 13. augusta
o 20. hod. - Nám. sv. Egídia
SMRŤ V LABYRINTE
Filmy na plátne
USA, thriller, 93 min.

Nedeľa 14. augusta
o 15. hod. - Nám. sv. Egídia
FOLkLÓRNA SkUPINA TDk RUTA
RIGA / Lotyšsko

Letný festival hudby, filmu a divadla

10. augusta o 19. hod.
kROTITELIA
DUCHOV
USA, komédia/akčný/
sci-fi, 116 min., český dabing, MP 12
Tridsať rokov po tom, čo Krotitelia du-
chov ovládli svet, sa obľúbená značka 
vracia.               Vstupné: 4 €

12. augusta o 17. hod.
HľADÁ SA DORY
USA, animovaný/rodinný/komédia, 98 
min., slovenský dabing, MP7
Dory si pokojne nažíva na korálovom 
útese a stále trpí výpadkami pamä-
te. Vydáva sa naprieč oceánom na 
dobrodružné pátranie po rodičoch.        
Vstupné: 4 €

12. augusta o 20.30 hod.
DEDO
CZ, komédia, 110 min., česká verzia, MP
K rázovitému valašskému dedovi pri-
chádzajú na prázdniny vnúčatá z Pra-
hy.  Vstupné: 4 €

15. augusta o 19. hod.
TRI SPOMIENkY
€URÓPSkE FILMY ZA €URO
FR, dráma, 120 min., titulky, MP15 
Paul sa pripravuje na odchod z Tadži-
kistanu a  spomína na svoje detstvo a 
hlavne na Esther, lásku jeho života. 
Vstupné: 1 €

16. augusta o 19. hod.
TRI SRDCIA
BE/FR/DE, dráma, 106 min., titulky, MP15
Za osudovým stretnutím Marca so Syl-
viou stojí zmeškaný vlak. Dohodnú si 
rande v Paríži, no Marco schôdzku ne-
stihne. Pri pátraní po žene svojich snov 
stretne Sophiu. Netuší, že je Sylviinou 
sestrou.    Vstupné: 4 €, 2 € s preuka-
zom FK

Viac na www.kinotatran.sk

• V STREDU 3. augusta 
boli záchranári HZS privola-
ní k 17-ročnej turistke, ktorá 
na turistickom chodníku za 
Bilíkovou chatou, vedúcom 
k Studenovodským vodo-
pádom odpadla. Záchranári 
pacientku na mieste vyšet-
rili,  poskytli jej neodklad-
nú zdravotnú starostlivosť 
a  transportovali do Starého 
Smokovca, kde bola odovzda-
ná rodinným príslušníkom.• V PIATOk 5. augusta po-
poludní  boli záchranári po-
žiadaní o pomoc pre 36-ročnú 
slovenskú turistku, ktorá sa 
nachádzala na Zamkovského 
chate s poraneným členkom. 

Záchranári jej ho zafixovali, 
transportovali ju do Starého 
Smokovca a  odporúčali na-
vštíviť zdravotnícke zariade-
nie. V ten istý deň krátko pred 
19. hod. požiadali záchranárov 
o pomoc pre 32-ročného spo-
lulezca horolezci z  Kežmar-
ského štítu. Ten po páde skál 
utrpel šok a nebol schopný sa-
mostatne zostúpiť. Vzhľadom 
na časovú dostupnosť a stav 
postihnutého požiadali o  sú-
činnosť  VZZS z Popradu. Ná-
sledne bol Poliak evakuovaný 
z vrcholu Kežmarského štítu a 
transportovaný do nemocnice 
v Poprade. • V obedňajších hodinách 
v  nedeľu 7. augusta požiadal 
slovenský horolezec záchra-

nárov o pomoc. Pri pokuse 
o prvovýstup horolezeckou 
cestou na Batizovský štít si 
pri páde poranil členok. Za 
pomoci svojho spolulezca 
sa dostal ešte pod stenu, ale 
zranenie mu nedovolilo sa-
mostatne zostupovať. Záchra-
nári požiadali posádku VZZS 
o  súčinnosť. Na mieste boli 
vysadení záchranár a lekár 
VZZS, ktorí poskytli pacien-
tovi neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť a  transportovali 
ho do popradskej nemocnice 
na ďalšie vyšetrenia. V pod-
večerných hodinách tiež v ne-
deľu požiadala poľská dvojica 
záchranárov  prostredníctvom 
tiesňovej linky 112 o pomoc. 
Pri zostupovaní z Východ-

ného Mengusovského štítu 
zablúdili a následne sa dostali 
do exponovaného terénu, v 
ktorom nevedeli samostatne 
pokračovať. Záchranári po-
žiadali opäť VZZS o súčin-
nosť. Po lokalizácii uviaznutej 
dvojice boli na mieste vysade-
ní záchranári a následne boli 
31-ročný turista a 26-ročná 
turistka vyslobodení a letecky 
transportovaní na Popradské 
pleso, odkiaľ pokračovali do 
Starého Smokovca.• VEČER v nedeľu 7. au-
gusta kontaktovala záchra-
nárov HZS recepcia Sliez-
skeho domu s informáciou o 
turistke, ktorá zostupuje zo 
Zadného Gerlachu, ale pre 
vyčerpanosť už nedokáže 

ďalej pokračovať. Záchraná-
ri znovu požiadali posádku 
VZZS o súčinnosť. Vyčerpa-
nú 39-ročnú českú turistku 
sa podarilo rýchlo lokalizo-
vať a následne bola záchra-
nármi vyslobodená zo steny 
Zadného Gerlachu a letecky 
transportovaná k Sliezskemu 
domu.   (hzs, ate)

SPRÁVY HZS

Popradská nemocnica získala grant
z verejnoprospešnej zbierky Ligy proti rakovine
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Polícia vyzýva k zodpovednosti na cestách

Biografický slovník mesta Poprad
V auguste si pripomíname:

90 rokov od narodenia lekára 
MUDr. Pavla MICHALOVIČA 
(*29. 8. 1926 Hrušov, okr. Nové Mesto 
nad Váhom - †29. 12. 1985 Poprad)

Základnú školu absolvoval v  Hru-
šove a osemtriedne gymnázium v No-
vom Meste nad Váhom. 20. decembra 
1952 promoval na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. 
Do Spišskej Soboty bol pridelený ako 
transfúzny lekár v roku 1953. V tom-
to roku 25 hodín mesačne pracoval aj 
ako väzenský lekár v Spišskej Sobote. 
Po absolvovaní základnej vojenskej 
služby (1954 - 1956) pracoval až do 
roku 1960 v  OÚNZ v  Poprade, 
v rokoch 1960 - 1964 zastával funkciu 
vedúceho odboru na ONV v Popra-
de. 1. septembra 1964 sa stal riadite-
ľom OÚNZ a v tejto funkcii pôsobil 
do 13. februára 1981. V rokoch 1981 
- 1985 pracoval ako okresný doras-
tový lekár a lekár štatista. Vo svojich 
funkciách sa podieľal na výstavbe no-
vého objektu nemocnice v  Poprade, 
zdravotníckych stredísk v  Ždiari, na 
Štrbskom Plese, v  Tatranskej Lom-
nici, v Spišskej Belej a na nemocnici 
s poliklinikou v Kežmarku. Zabezpe-
čoval aj Majstrovstvá sveta FIS v zim-
ných športoch v roku 1970. Podieľal 
sa na založení Zdravotníckej školy 
v Poprade.

Absolvoval viacero špecializácií 
a  kurzov - kurz RTG diagnostiky 

(1960), psycho-sociálnych problé-
mov v geriatrii, špecializáciu I. stup-
ňa v odbore interné lekárstvo (1968), 
sociálneho lekárstva (1968), všeobec-
ného lekárstva (1982). V  roku 1975 
získal osvedčenie obvodného lekára. 
Bol členom Československého Červe-
ného kríža od roku 1950, v roku 1960 
sa stal jeho podpredsedom a  neskôr 
predsedom v Poprade.

Za svoju činnosť bol odmenený 
mnohými rezortnými, regionálny-
mi i  mestskými vyznamenaniami. 
Okrem iných získal Pamätnú me-
dailu Jonáša Bohumila Guota (1976) 
a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 
mu udelila pamätnú plaketu za dlho-
ročnú zaslúžilú prácu (1978). 

90 rokov od narodenia učňa Milo-
slava SENDECkÉHO (*17. 8. 1926 
Veľká - † koncentračný tábor)

Pochádzal z  početnej rodiny, mal 
8 súrodencov. Otec bol železničným 
skladníkom, matka v domácnosti.

Skončil tri triedy meštianskej ško-
ly v  Poprade a  potom sa učil za au-
tomechanika. Jeho brat si naňho 
spomínal takto: „Bol veľmi úprimný, 
veselý, stále usmiaty, bol to najveselší 
chlapec z  rodiny.“ Búrlivé dni SNP 
v  ňom upevnili túžbu pomáhať bo-

jovať proti okupantom, podľa vzoru 
brata Michala, ktorý, bojoval v ZSSR 
pri Buzuluku, do boja odišiel už ako 
18-ročný, utajujúc svoju činnosť pred 
príbuznými. O  nej sa dozvedeli až 
potom, keď doviezol do Kežmarku 
tretie auto partizánom a začalo po 
ňom pátrať gestapo. Zatklo ho 18. 
septembra 1944. Bol väznený a mu-
čený 11 dní na Okresnom úrade 
v  Poprade. Potom bol prevezený do 
Kežmarku a odtiaľ do Prešova. Tu 
sa jeho stopa stratila. Nikto nevedel, 
do ktorého koncentračného tábora 
bol transportovaný. Videli ho v Sach-
senhausene. Po vojne po ňom pátral 
rozhlas, Červený kríž, sovietsky kon-
zulát, ale všetko bolo márne. 

130 rokov od narodenia učiteľa Jú-
liusa POLSZA (*11.8. 1886 Ľubica)

Vzdelanie ukončil 26. júna 1905 
v  Spišskej Novej Vsi. Ovládal slo-
venský, maďarský a nemecký jazyk. 
Do Matejoviec prišiel 1. septembra 
1905 na evanjelickú a. v. školu. V ro-
koch 1936 - 1945 bol v Matejovciach 
predsedom spolku Deutscher Kul-
turverband.

140 rokov od úmrtia básnika Joze-
fa Bohuslava BELLA (*23. 10. 1832 

Liptovský Mikuláš - †medzi 17. a 24. 
8. 1876 Aleksinac - Juhoslávia)

Otec Jozef Pravoslav Bella, mat-
ka Mária rod. Langová. Mal 9 sú-
rodencov, manželku Zuzanu, rod. 
Pálkovú a syna Jozefa.

Do školy chodil v Liptovskom Mi-
kuláši, v Matejovciach (1843), v obci 
Gemer (1844) a v Levoči (1845). Vy-
učil sa za kožušníka u otca v Liptov-
skom Mikuláši. Od roku 1850 bol na 
vandrovke na Morave, v Prahe, v Ju-
hoslávii a v Taliansku. V roku 1858 sa 
stal dobrovoľníkom v čiernohorsko-
-hercegovinskom povstaní (ohlas v 
básni Boj u Pívy), v poľskom povsta-
ní (báseň Boj pod Grochowiskami) 
(1863) a v srbskom vojsku v protitu-
reckej vojne, kde padol (1876).

Písal ponášky na ľudovú pieseň 
a príležitostné romantické básne, 
ovplyvnené štúrovskou poéziou a 
poetikou, najmä Andrejom Slád-
kovičom, s ktorým bol v osobnom 
i písomnom styku. Vydal jedinú 
báseň Kto je moja milá? A. Trúch-
ly - Sytniansky posmrtne uverejnil 
v Orle časti jeho veršovanej povesti 
Rajčo Nikolev, s námetom protitu-
reckých bojov. Celú povesť v 8 spe-
voch s ďalšími skladbami a básňami 
z rukopisnej pozostalosti publiko-
val J. Škultéty v Slovenských pohľa-
doch 1906 - 1907.

Zuzana Kollárová

Iba 21-ročný mladík zahy-
nul minulý týždeň v utorok v 
noci po tom, čo so svojím au-
tom Peugeot 407 SW narazil 
pri Spišskej Belej do stromu. 
Po prejdení miernej ľavotoči-
vej zákruty smerom na Spiš-
skú Belú na priamom úseku 
cesty z doposiaľ nezistených 
príčin a okolností zišiel s vo-
zidlom mimo cestu, kde na-
razil do stromu. Auto sa po 
náraze prevrátilo na strechu. 
Pri nehode utrpel vodič ťažké 
zranenia, ktorým podľahol. 
Vykonaná bude pitva, pri kto-
rej bude aj zisťovaný alkohol, 
prípadne iné návykové látky. 

Napriek klesajúcemu počtu 

usmrtených osôb na cestách 
Prešovského kraja (podľa 
predbežných štatistík od za-
čiatku tohto roka do 2. au-
gusta zahynulo 13 osôb, v 
rovnakom období minulého 
roka to bolo až 23 usmrtených 
osôb) polícia opätovne vyzýva 
všetkých účastníkov ciest, aby 
zodpovedne pristupovali nie-
len k svojim životom, ale aj k 
životom ostatných.

Polícia dôrazne žiada 
všetkých účastníkov cestnej 
premávky, aby sa na ces-
tách správali disciplinovane, 
ohľaduplne, plne sa venovali 
vedeniu vozidla, sledovali si-
tuáciu v cestnej premávke a 

dodržiavali dopravné predpi-
sy. Apeluje aj na menej skúse-
ných, mladých vodičov, aby 
šoférovali zodpovedne a  ne-
preceňovali svoje schopnos-
ti. Radšej prísť do cieľa o päť 
minút neskôr, ako tam ne-
dôjsť vôbec.  Každý účastník 
cestnej premávky môže svo-
jím zodpovedným prístupom 
prispieť k väčšej bezpečnosti 
na našich cestách. Akákoľvek 
aktivita Policajného zboru, či 
už ide o preventívne akcie, 
napomenutia, alebo varova-
nia nie je účinná bez pod-
pory samotných účastníkov 
cestnej premávky.  (ppp)

V obradnej sieni mesta Poprad prijal v sobotu 6. augus-
ta prvý viceprimátor Popradu Igor Wzoš Popradčanov, 
ktorí oslavujú svoje narodeniny v auguste. 85 rokov osla-
vuje Mária Gonsorčíková a Augustín Ottahel, 80 rokov 
- Michal Dora, 75 rokov - Elena Bakurová, Edita Ger-
gelová, Emil Hlinka, Viera Rothová, Anna Tomiskinová, 
Jozef Kundis, Juraj Reľovský, 70 rokov - Jozef Bis, Karol 
Egressy, Marta Lacušová, Ružena Matušíková, Mariana 
Sobanská, Blažena Šteučeková a  Milan Legnavský. So-
botňajšieho prijatia sa zúčastnila aj 75-ročná Anna Rep-
čiková a 70-ročná Mária Lazarová, ktoré oslavovali svoj 
sviatok v júli.   FOTO - Silvia Šifrová

V prvý augustový deň o 21.30 hod. došlo na ceste smerom od 
obce Spišský Štiavnik na obec Hranovnica k dopravnej nehode, 
pri ktorej sa vážne zranilo niekoľko účastníkov. 

18-ročný Dávid z Batizoviec na Fiate Stilo neprispôsobil rých-
losť jazdy a prešiel do protismeru. Došlo k stretu so Škodou Oc-
tavia, ktorú viedol 23-ročný František z Popradu. Po náraze sa 
Octavia otočila a skončila mimo cesty, Fiat Stilo narazil do stro-
mu. Spolujazdci z Fiatu utrpeli viaceré zranenia: 15-ročná diev-
čina z Hranovnice utrpela pomliaždeninu hrudníka, hrudnej a 
driekovej chrbtice a pomliaždenie brušnej steny, 17-ročné dievča 
z Revúcej mala zlomenú stehennú kosť a 17-ročný mladík z Ba-
tizoviec utrpel zlomeninu ramennej kosti, pomliaždenie hlavy, 
otras mozgu, krvácanie z nosa, zlomeninu nosa a zlomeninu zu-
bov. Spolujazdkyňa v druhom vozidle - 19-ročná mladá žena zo 
Sp. Štiavnika mala zlomenú kľúčnu kosť. Policajný vyšetrovateľ z 
Popradu vzniesol obvinenie z trestného činu ublíženia na zdraví 
voči 18-ročnému Dávidovi, vodičovi Fiatu. Škoda na vozidlách 
bola predbežne vyčíslená na 5 tisíc eur. Obvinenému mladíkovi 
hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.  (krp)

Zranili sa pri dopravnej nehode
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Dnes 10. augusta - Medovka, vo štvrtok 11. 
augusta - Adus, v piatok 12. augusta - Zlatý 
had, v  sobotu 13. augusta - Aduscen-
trum, v nedeľu 14. augusta - Ekolekáreň 
- OC Forum, v  pondelok 15. augusta - 
Avena a v utorok 16. augusta - Limba.
Medovka: Tatranské nám., Adus: Mnoheľova 
2, č. t. 428 31 34, Zlatý had: Novomeského ul. 

3918, Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, 
Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia, 

Avena: Karpatská ul., Limba: Podtat-
ranská ul.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 

hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-
kov od 8. hod. do 22. hod.

SpoločenSKá KroniKa

16. júla 2016 - Dominika Holbusová a Roman Bednarčík, Ing. 
Petra Gavendová, PhD. a Ing. Miroslav Krajňák, PhD., Silvia 
Pokrivčáková a Dominik Šulík, Mgr. art. Barbora Zamišková, 
ArtD. a  Michal Krajč, 22. júla 2016 - Adriána Kašická a Martin 
Jerdonek, 23. júla 2016 - Petra Sedláková a Lukáš Vágai, Anna 
Skokanová a Miroslav Gallik, Ľubica Masrnová a Miroslav Ruža, 
Zuzana Kasterková a  Matej Gorlický, Veronika Friedmanská 
a  Tomáš Špiner, Silvia Konevalová a  Jaroslav Drevko, 29. júla 
2016 - Lucia Hajdíková a Ľuboš Pisarčík, 30. júla 2016 - Barbo-
ra Pažitná a Miroslav Smolár, Mgr. Barbora Dudinská a PaedDr. 
Branislav Soska, Joanna Hakalo a  Ján Čonka, Mgr. Magdaléna 
Šumaková a Peter Pirožek, Lenka Džurmanová a Stanislav Hoza, 
Eva Majerčáková a Erik Pjecha.

ManŽelStVo uZaVreli

Vo štvrtok 4. augusta 2016
vo Veľkej s

V sobotu 6. augusta 2016
v Spišskej Sobote s

V sobotu 6. augusta 2016
v Matejovciach s

V pondelok 8. augusta 2016
vo Veľkej s

V pondelok 8. augusta 2016
v Spišskej Teplici s

V utorok 9. augusta 2016
vo Veľkej s

Máriou kasenčákovou,
84-ročnou

katarínou Repiščákovou,
84-ročnou

Lidiou Labajovou,
75-ročnou

Veronikou Pacoltovou,
74-ročnou

Gejzom Šelengom,
88-ročným

Ivanom Tuchyňom,
49-ročným

naVŽDY SMe Sa roZlÚčili

Je pravda, že mládež musí viesť autorita, ale tak, aby neostala stále 
mládežou.      CH. M. WIELAND

poVeDali SláVni

Dnes 10. augusta má meniny Vavrinec, zajtra 11. augusta Zuza-
na, v piatok 12. augusta Darina, v sobotu 13. augusta ľubomír, 
v nedeľu 14. augusta Mojmír, v pondelok 15. augusta Marcela a v 
utorok 16. augusta Leonard.

BlaHoŽeláMe K MenináM

V niečom 
budete vá-

hať, ale vaša váhavosť nie je na-
mieste. Nebojte sa ihneď rozhod-
núť, lebo vaše rozhodnutie bude 
v každom prípade správne.

Budete mať 
veľa príleži-

tostí na spoločenské stretnutia. Ak je 
to možné, choďte ešte na dovolenku.

Oddychový 
týždeň ne-

prinesie nič zaujímavého. Akurát 
sa vám nebude chcieť pracovať.

Budete sa 
cítiť pod 

časovým tlakom. Nepripúšťajte si 
termíny až tak k srdcu. Vždy sa 
dajú posunúť.

Podarí sa 
vám vyrie-

šiť vec, ktorá vás už dlho trápila. 
Šťastie vám bude priať aj v majet-
kových záležitostiach.

Nadriadení 
ocenia vašu 

rozvahu a opatrnosť. Ukáže sa, že 
bola namieste.

Niekto sa 
vám od-

vďačí za niečo, čo ste pre neho v 
minulosti urobili. Vy ste na to už 
dávno zabudli, ale on nie.

Na praco-
visku hrozia 

hádky. Snažte sa do nich nezapojiť, 
lebo pravdu nebude mať ani jed-
na strana, ale je niekde uprostred.

D v a k r á t 
meraj, raz 

rež – to sa ukáže aj v nejakej si-
tuácii, v ktorej sa ocitnete. Buďte 
obozretní.

N i e k e d y 
by ste mali 

popustiť z vášho puntičkárstva. 
Iných ľudí tým môžete veľmi 
dráždiť.

Rušný týž-
deň vám 

prinesie veľa zmien. Dávajte si 
pozor na zdravie, lebo budú spo-
jené s určitým vypätím.

Viete si po-
vedať svoj 

názor pekne zostra, ale tentoraz 
natrafíte na rovnakého protivníka.

HoroSKop oD StreDY Do StreDY

poHotoVoSť V leKárňacH

kniha mapuje pamätníky, tabule a náhrobníky

V stredu 10. augusta 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Jozefom Šimšajom,
63-ročným

naVŽDY Sa roZlÚčiMe

program kina cineMaX poprad
Od 11. do 17. augusta

Na Slovensku sa v sú-
časnej dobe nachádza 
množstvo pamätníkov a 
pamätných tabúľ, ktoré 
pripomínajú rôzne histo-
rické udalosti, či významné 
osobnosti našej histórie. 

K dejinným udalostiam, 
bohužiaľ, patria aj vojny. 
Druhá svetová vojna zane-
chala v SR najväčšie stopy. 
Ako uvádza Marcek Maniak, 
amatérsky vojnový historik, 
predseda historicko-doku-
mentačnej komisie Oblast-
ného výboru Slovenského 
zväzu protifašistických bo-
jovníkov v Poprade, množ-
stvo obetí vojny pripomínajú 
práve vojenské pamätníky: 
„Hádam neexistuje obec, kde 
by nestál pamätník alebo ne-
bola inštalovaná pamätná 
tabuľa venovaná udalostiam 
2. svetovej vojny. Aj pod štít-
mi Vysokých Tatier nájdeme 
niekoľko desiatok vojenských 
pamätníkov a vojnových hro-
bov. Zmapoval som ich v mo-
jej novej knihe Nezabúdame. 
Je už dokončená a pripravená 
do tlače.“ M. Maniak verí, že 
sa mu podarí nájsť spon-
zorov, s pomocou ktorých 
uzrie kniha svetlo sveta. Pri-
budne k doterajším piatim 

knihám  z pera tohto autora 
s tematikou vojnových uda-
lostí: Padli za našu slobodu, 
Protifašistický odboj v okre-
soch Poprad a Kežmarok, 
Malý Slavkov 1939 - 1945, 
Nedoleteli a Oslobodenie.

„Najnovšia kniha mapu-
je spolu 54 pamätníkov, 81 
pamätných tabúľ a 155 ná-
hrobníkov, ktoré sú venované 
udalostiam 2. svetovej voj-
ny pod Vysokými Tatrami. 
Okrem toho sú pod Tatrami 
obnovené dva partizánske 
bunkre a nachádzajú sa tu 
4 pamätné miesta SNP, pa-
mätný dom, 4 informačné 
tabule a stenová mozaika. 
V samotnom okrese Poprad 
sa nachádza 39 pamätníkov, 
45 pamätných tabúľ a 140 

náhrobníkov. Prevažná väč-
šina bola postavená v rokoch 
1945-1979. Pamätné tabule 
boli odhaľované najmä v ro-
koch 1970-75,“ doplnil autor.  
Uviedol tiež, že v súčasnej 
dobe už neexistuje pamätník 
v centre Matejoviec, na kto-
rom bola umiestnená hla-
veň z kanónu. „Zaujímavý 
príbeh má pamätník padlým 
vojakom Červenej armády v 
Poprade. Ten vznikol hneď 
po skončení 2. svetovej vojny 
- v júni 1945. Navrhoval ho 
jeden z veliteľov sovietskych 
jednotiek v meste kapitán E. 
F. Gurianov. Pôvodne bol po-
stavený na starom cintoríne 
v Poprade a okolo neho boli 
umiestnené hroby padlých. 
Neskôr bol premiestnený na 
súčasné miesto do Parku 
hrdinov pri železničnej sta-
nici,“ načrel do archívnych 
záznamov M. Maniak. Zhr-
nul tiež, že väčšina pamät-
níkov je venovaná padlým 
v jednotlivých obciach, ale 
aj konkrétnym osobám. Ide 
prevažne o Slovákov, Če-
chov, Rusov a Bielorusov. 
Boli to partizáni, príslušníci 
finančnej stráže, vojaci a ci-
vili, ktorí padli v boji alebo 
boli popravení.  (ppm)

Tajný život maznáčikov 
3D - o  13.50 hod. (hrá sa 
len cez víkend), o 15.50 hod 
a  o  17.50 hod., Jednotka 
samovrahov 3D - o  19.50 
hod. (nehrá sa 17.8.), Pred-
premiéra - Star Trek 3D 
- o  20.30 hod. (hrá sa len 
17.8.), Tajný život maz-
náčikov 2D - o  14.30 hod. 
(hrá sa len cez víkend) 
a o 16.40 hod., Matky rebel-
ky - o 18.40 hod., Jednotka 

samovrahov 2D - o  20.50 
hod., Doba ľadová: Mamutí 
tresk 3D - o 14.20 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Zozn@
mka - o  16.30 hod. (nehrá 
sa 16.8.), Buchty a  klobá-
sy - o 15.20 hod. (hrá sa len 
16.8.) a o 18.30 hod. (nehrá 
sa 16.8.), Hore za láskou 
-  o  17.20 hod. (hrá sa len 
16.8.) a o 12.30 hod. (nehrá 
sa 16.8.), ARTMAX kON-
CERT - Jonas kaufmann 
- Večer s  Puccinim - o  20. 
hod. (hrá sa len 16.8.) Viac na 
www.cine-max.sk.     (ppp)
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popraD

MESTO  POPRAD

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

časti pozemkov (každý o výmere 1 m²) v k. ú. Poprad vo vlastníctve mesta ako 
celku, za účelom umiestnenia a prevádzkovania reklamných nosičov (cityboar-
dov) s možnosťou využitia časti týchto stojanov, alebo určitý počet týchto stoja-
nov, Mestom Poprad, a to:
parc. č. KN-C 2485/10, Ul. Podtatranská - 1 ks, parc. č. KN-C 2701/1, Ul. Slo-
venského 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, Kul-
túrne 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

Nájom sa uzatvorí na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov. Nehnuteľ-
nosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísané v katastri nehnu-
teľností 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 maximál-
na 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

inZercia

Čerpanie rozpočtu EÚ

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 bu-
dovania 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 uve-
rejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie sprá-
vy 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 uve-
rejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie sprá-
vy 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

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

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

• Predám lacno drevený obklad 
- 3 €, zrubový profil, hranoly, aj 
dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.   4/16-P
• Predám fľaše na zaváranie 720, 
aj menšie, viečka na zatlačenie 
(Omnia). Cena dohodou. Inf.: č. t. 
052/776 19 54.  38/16-P
• Predám 2-izb. byt v centre Popra-
du. Inf.: č. t. 0905 275 541.    39/16-P
• kúpim motocykel Jawa 50 Pio-

nier alebo Mustang s  platným TP 
a  ŠPZ. Som priamo z  Popradu, 
ale dovoz zariadim. Inf.: č. t. 0915 
694 150.        11/16-K
• Náter striech, fasády a  kos-
toly - 3 €/m2 s  farbou, základ 
a  vrch. Inf.: č. t.  0915 423  705 (p. 
Ivan).   69/16-R
• Zber jabĺk v  Taliansku. Inf.: č. t. 
0950 665 147.  73/16-R
• Hľadám šikovného domáce-
ho majstra na dočasnú výpomoc 
pri dome a  záhrade. Inf.:č.t. 0915 
729 568.    78/16-R

Európska komisia zverejnila sprá-
vy o stave čerpania rozpočtu EÚ za 
rok 2015. Slovensko z  neho vlani 
celkovo vyčerpalo 3,73 miliardy 
eur, pričom prispelo sumou 607,9 
milióna eur a ďalších 88,9 mil. eur 
odviedlo v podobe ciel a obchodný 
poplatkov. S  čistou rozpočtovou 
pozíciou plus 3,095 miliardy eur 

sa SR stalo tretím najvyšším per-
centuálnym čistým prijímateľom 
z  rozpočtu EÚ po Česku a  Ma-
ďarsku. Ak by sa to prepočítalo 
na obyvateľa, každý Slovák dostal 
v minulom roku z rozpočtu EÚ 689 
eur, prispel do neho 128 eur, čim 
dosiahol čistý zisk z nášho členstva 
v EÚ v sume 570 eur.  (ppp)

Redakcia novín Poprad v spolupráci s organizátormi festivalu country, fol-
ku, bluegrassovej a trampskej hudby Country weekend Šuňava 2016 pripra-
vili súťaž o vstupenky. Uverejnená bola v minulom vydaní novín. Spomedzi 
tých, ktorí splnili jej podmienky boli vyžrebovaní: Ján kromka, Záborské-
ho ul., Poprad, Ing. Andrea Tatarková, Suchoňova ul., Poprad a  Ján Ma-
ľucha, L. Svobodu, Poprad. Vstupenky na Country weekend Šuňava, ktorý 
sa bude konať v sobotu a v nedeľu 20. a 21. augusta si môžu prevziať v re-
dakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod. Podmien-
kou je mať so sebou preukaz totožnosti.    (ppš)

Vstupenky na Country weekend Šuňava vyhrali
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Veľmi krehká výstava opatrne leží v galérii

Díva sa na svet okolo seba
z iného uhla pohľadu

Trochu kultúry v podchode vytvorilo inú atmosféru
Podchod do Spišskej Soboty pri 

železničnej stanici sa trochu zmenil. 
Na jeho steny pribudli obrázky. Sú 
to diela mladého Popradčana Igora 
Hanečáka, autora Projektu podchod. 
Svojimi výtvormi sa rozhodol toto 
miesto „spozitívniť“. Tvor, skladaj, 

píš a  maľuj, nech môžu ľudia s  ra-
dosťou diskutovať, to je jeho heslo. 
Komunita mladých umelcov oboha-
cuje svet aj týmito názormi: 100 ľudí, 
100 chutí, 100 názorov,  nepresvied-
čaj - inšpiruj! 

Otvorené oči a otvorená myseľ sú 
veľmi dôležité. Čo-
koľvek robíš, vytvá-
ra vlny, sám si zvoľ 
prístup k životu, sám 
si zakrúžkuj, ktorou 
cestou sa vyberieš. 

A kedy sa I. Ha-
nečák naposledy 
pokúsil zmeniť to, 
čo mu znepríjemňu-
je svet okolo neho: 
„Často chodievam 
týmto podchodom 

a  myslím si, že je lepšie podporovať 
a  tvoriť dobré, namiesto nadávania 
na zlé. Tento podchod je strašiakom 
a miestom zvýšenej kriminality a jed-
nou z možností jeho skrášlenia je dať 
sem kus kultúry. Bol to aj test, či sa 
oplatí s  niečím takým pracovať 
v  Poprade. Či si ľudia dokážu vážiť 
cudziu prácu a  dokážu to zachovať 
v  pôvodnom stave. Je to inštalácia, 
ktorú môže ktokoľvek kedykoľvek od-
trhnúť. Ale prvá inštalácia tu bez prob-
lémov stála už mesiac a to je fajn.“

Dať priestor popradským umel-
com a  zviditeľniť ich, je jednou 
z  myšlienok týchto výstav. Po me-
siaci odkedy v podchode visia malé 
dielka na nich nebolo nič poškodené 
a sú stále v pôvodnom stave a poč-
te. Na začiatku podchodu je tabuľa 

s textom „Vitaj človek“, ktorá k tomu 
nabáda.

Podľa I. Hanečáka je to nevyu-
žitý priestor a  popradskí umelci 
ho môžu svojimi dielami zaplniť. 
Dávať niečo ostatným a  zároveň sa 
prezentovať. „Nie je to môj priestor, 
myslím si, že patrí mestu, dúfam, 
že im to nevadí. Ak náhodou áno, 
môžu to dať kedykoľvek dolu,“ po-
znamenal I. Hanečák.  (kpa)

Galéria Scherfelov dom sa 
stala do polovice septembra 
miestom výstavy Veľčianky 
Lenky Hončárovej. Autorka 
dala výberu zo svojej výtvar-
nej tvorby názov Iný uhol po-

hľadu. Na štvrtkovej vernisáži 
predseda Klubu Veličanov 
Milan Hámor výstižne vyjad-
ril, ako na určitú vec dokáže 
mať každý iný uhol pohľadu.

L. Hončárová (na foto 
uprostred) názov výstavy 
zdôvodnila: „Nebol vybra-
ný náhodne. Snažím sa totiž 
prezentovať trochu iný názor 
na umenie ako je bežný. In-
klinujem k abstraktnej tvorbe, 
ktorá sa dá rozdeliť na dva 
prúdy - lyrickú abstrakciu s 
vnášaním textu, či už z mojich 
myšlienok alebo od básnikov 
ako Miroslav Válek, Igor Ho-
chel... A potom geometrickú 
abstrakciu, v ktorej ide o reč 
farieb, symboliku a dialóg me-

dzi tvarom a farbou. Takisto 
sa zaoberám i vizuálnou poé-
ziou. Na starožitnom písacom 
stroji Remington som napísala 
niekoľko básní na pauzák. Sú 
to moje básne-nebásne. Nieke-
dy sa rýmujú, inokedy nie, ale 
všetky sú vyjadrením pocitov, 
vnemov z každodenného ži-
vota.“ Na výstave, ktorá je au-
torkinou prvou samostatnou, 
môžu návštevníci uvidieť aj 
zopár  sôch, sadrových plastík 
a drevených skulptúr.

L. Hončárová rada čerpá 
z témy čas, ktorá ju veľmi 
oslovuje, lebo s fenoménom 
času sa môžeme „stretnúť“ 
na každom kroku. Inšpirujú 
ju diela takých maliarov ako 

Malevich či Dalí. Štetec jej 
učaroval už v detstve, chodila 
na výtvarný krúžok a farbami 
bola zababraná stále. Neskôr 
vyštudovala Strednú ume-
lecko-priemyselnú školu v 
Košiciach, odbor propagačná 
grafika a pôsobila v oblasti 
propagačného výtvarníctva a 

reklamy. Navštevovala i Klub 
popradských výtvarníkov. 
Výtvarné vzdelanie absolvo-
vala aj na vysokej škole a v sú-
časnosti pracuje ako učiteľka 
výtvarnej výchovy v Základ-
nej škole v Ľubici. Svoje zna-
losti a vzťah k umeniu odo-
vzdáva ďalej deťom.  (mar)

Sklenené pôvabné predmety 
môžu ľudia v Tatranskej galérii 
obdivovať od piatka, kedy bola ver-
nisáž výstavy Viac-
-menej. Ak sa nie-
čo rozbije, platí to 
druhé. Hlavnú časť 
tvorí produktový 
dizajn – navrhnutý 
pre fabriku, skláreň. 
Cieľom je výroba a 
predaj spotrebite-
ľom. Druhou časťou 
výstavy je art-dizajn, 
ktorému nejde o pre-
dajnosť, ale iba o 
umenie a obdiv. 

Ďalšou je voľná 
tvorba zo skla a  dve prezentova-

né témy – Inštalácia pozostávajú-
ca z  veľkých detailov pod názvom 
„Veľký klamár“ a druhá téma „Moja 

láska v  tvojom tele“. 
Tieto sklenené pred-
mety nemusia byť 
a  väčšinou nie sú 
funkčné, ide v  nich 
o  myšlienku a nála-
du tvorcu.

Zo sklenených diel 
vychádzajú aj emócie, 
na prvom mieste je to 
prekvapenie, šok, ne-
pochopenie a  nako-
niec pochopenie. 

Autor výstavy 
Patrik Illo povedal: 

„Keď som si uvedomil, že by som sa 

neuživil ako sklár (spolužiaci boli 
zručnejší), rozhodol som sa ísť na 
umeleckú dráhu. Mal som talent 
na niečo iné ako oni a myslím si, že 
vždy, keď máte čas a priestor, aby ste 
sa zdokonaľovali, dá sa vypracovať 
na to, čo chcete. Naša krajina má 
nejakú sklársku tradíciu, ale nie sme 
sklársky gigant. Sklo je materiál, 
ktorý dáva určité možnosti tvorby. 
Snažím sa s ním pracovať, aby som 
ním povedal, to čo chcem. A hlavne 
rýchlo, lebo rýchlo tvrdne.“ 

Patrik Illo už vystavoval vo Švaj-
čiarsku, v  Chorvátsku, vo Francúz-
sku, v Nemecku, vo Veľkej Británii, 
v Taliansku, v Rakúsku, v Slovinsku, 
v Dánsku, v Južnej Kórei, vo Fínsku, 
v Lotyšsku, v Estónsku, v Maďarsku 

a v Rusku. Výstava v Poprade potrvá 
do 11. septembra 2016.  (kpa)



Strana 10 10. 8. 2016

Ambície sú veľké, pomôcť môžu aj diváci

Popradskí hokejisti sa pripravujú

Do novej sezóny 
vstupujú futbalisti 
Fk Poprad s veľký-
mi ambíciami. káder 
vystužili o skúsených 

hráčov, ktorí majú medzi mladších 
priniesť určitú chladnokrvnosť a 
rozvážnosť. Tento zámer vyzdvi-
hol  na stretnutí s médiami minulú 
stredu prezident Fk Poprad Ro-
man Dvorčák. 

„Zároveň od tých skúsených hrá-
čov očakávame, že popri nich budú 
mladí hráči vo veku 20-23 rokov na-
predovať, aby sa stali jedného dňa 
piliermi nášho mužstva. Dali sme sa 
na dlhodobú cestu, vybudovali novú 
filozofiu a koncepciu herného sys-
tému. Chceme hrať ofenzívny útoč-
ný futbal s dobrým držaním lopty, 
technicky na veľmi vysokej úrovni, 
aby bol atraktívny aj pre divákov a 
dosiahnuť, aby chlapci od 15 až po 
seniorov hrali identický štýl,“ oko-
mentoval R. Dvorčák. Štruktúry 
klubu sa vytvárajú na profesionál-
nej úrovni s profesionálnymi tré-
nermi. 

Ctižiadosť klubu sa prejavuje i v 
jeho práci s jednotlivými vekový-
mi kategóriami. Chce dosiahnuť, 
aby sa do troch rokov hrala v Popra-
de najvyššia seniorská súťaž, B 
mužstvo postúpilo do tretej ligy a 

zámerom je tiež vybudovať pre FK 
Poprad ligový dorast. 

Novinkou nového súťažného roč-
níka je otvorenie novej kategórie 
16-ročných chlapcov a kategórie 
dievčat. Prezidenta FK tiež teší záu-
jem o futbal medzi deťmi a mláde-
žou, čoho dôkazom je od nového 
školského roka otvorenie dvoch 
futbalových tried v ZŠ Veľká s 37 
deťmi z iných škôl, ba z iných miest. 
„Mestské zastupiteľstvo nám schvá-
lilo dlhodobý prenájom areálu v 
Strážach. Máme s ním veľké zámery 
hlavne v oblasti mládeže a vnímam 
tento krok mesta ako veľkú podporu 

športovania detí. Chceli by sme, aby 
štadión v Strážach vyzeral tak ako 
vo Veľkej,“ dodal R. Dvorčák. 

Zmeny, ktorými prešiel FK Poprad 
boli nevyhnutné, aby mohol po-
kročiť ďalej. „Verím, že kvalitná 
príprava a tvrdá práca posunie klub 
ďalej a výsledky prídu. Nebažíme po 
krátkodobých cieľoch a úspechoch. Z 
FK Poprad chceme vybudovať kvalit-
ný regionálny klub.“ Stavajú tiež na 
svojich fanúšikoch a veria, že diváci 
ich nenechajú ani v nadchádzajúcej 
sezóne „v štichu“. Vážia si svojich 
„skalných“, ktorí môžu kúpou  vstu-
penky (pre dospelého je 3 eurá, dô-
chodcov, ZŤP a ženy 1,5 eura, Fan-
klub 2 eurá atď.) podporiť svoj klub. 

Kapitán A mužstva Vladislav Pal-
ša (na foto vľavo) dodal, že sa vy-
tvorila skutočne veľmi dobrá hráč-
ska partia: „Urobíme všetko pre to, 
aby popradský futbal napredoval. 
Prosím divákov, aby prišli na domá-
ce zápasy a pomohli nám v tom.“

Hlavný tréner FK Poprad Pa-
vol Mlynár (na foto druhý zľava) 
zhodnotil letnú prípravu a konšta-
toval: „Noví hráči dobre zapadli do 
kádra a som rád, že sme ho doplnili 
o skúsených futbalistov.“      (mar)

Futbalisti Fk Poprad nastúpili 
v 1. kole II. ligy Východ na domá-
com ihrisku NTC v  sobotu 6. au-
gusta proti Zvolenu.

Výsledok: 1. kolo v sobotu 6. au-
gusta Fk Poprad - MFk Lokomo-
tíva Zvolen 2:2 (1:1), góly Popradu: 
29. Ujčík, 71. Kurák, 88. Palša (vlast-
ný), góly MFK Lokomotíva Zvolen 
8. Čertík. 

Program: 2. kolo v sobotu 13. au-
gusta o  17. hod. Šk Odeva Lipany 
- Fk Poprad.

2. kolo Slovenského pohára v 
stredu 10. augusta o 17. hod. Fk Svit 
- Fk Poprad.   (ppp)

FK Poprad
V  stredu minulého 

týždňa sa na ľade v Spiš-
skej Novej Vsi pripravo-
vali títo popradskí hráči 
-  brankári: Pajpach (v 
minulej sezóne Tappa-

ra), Šúrek (Tønsberg Vikings), ob-
rancovia:  Dinda (Poprad), Fabian 
(Poprad), Suchý (Poprad), Kurali 
(Žilina), Šterbák (Poprad), Potech-
kin (Kladno U20, Vitebsk), Pokovič 
(Zvolen), Mnatsjan (Zauralie Kur-
gan), Themar (Trenčín), Hoffman 
(Poprad), útočníci: Kroták (Porpad), 
Troliga (Hradec Králové, Litoměrice, 
Trenčín), Výhonský (Grästops IK), 

Lapšanský (Košice, Indy Fuel), Za-
grapan (Dornbirner EC), Gašpar 
(Banská Bystrica, Detva), Hovsepy-
an (HC Kobra Praha), Mlynarovič 
(Ertys Pavlodar), Dalibor Mikula 
(Košice, Humenné), Dávid Bon-
dra (Michigan State Univ.), Ježek 
(Žilina), Muller (Kadaň, Klašterec 
nad Ohri, Rönnängs IK, Stenung-
sund HF), Ondrej Mikula (Banská 
Bystrica, Irtiš Pavlodar, Piešťany, 
Poprad), Lichanec (Liptovský Mi-
kuláš), Štrauch (Poprad), Nicolas 
Bondra (Buffalo Jr. Sabres), Vašaš 
(Poprad, Slovensko U18), Václav 
(Poprad, Slovensko U18)  (ppp)

• PRE milovníkov behu je vo Vyso-
kých Tatrách pripravená ďalšia novin-
ka. Ide o Virtuálne preteky, za ktorý-
mi stoja organizátori projektu Tatry v 
pohybe. Virtuálne preteky umožňujú 
bežcom zasúťažiť si počas celého roka, 
nie iba na konkrétnych podujatiach. 
Na niektorých trasách si  môžu svoj 
výkon porovnať s pretekármi, ktorí 
ich absolvovali v rámci podujatí Tat-
ry v pohybe, keďže výsledky pretekov 
sú všeobecne dostupné. Podmienkou 
účasti je registrácia a zaslanie zázna-
mu prejdenia trasy v predpísanom 
formáte podľa propozícií. Viac infor-
mácií ponúka záujemcom interneto-
vá stránka tatryvpohybe.sk. • MESTO Poprad sa aj tohto roku 
pripravuje na veľké bežecké  podu-
jatia Podtatranský polmaratón a Pri-
mátorská desiatka. Uskutočnia sa 1. 
septembra. Podtatranský polmaratón 
sa bude bežať na trase Poprad - Svit 
a Primátorská desiatka Poprad - Spiš-
ská Teplica. V rovnaký deň sa usku-
toční aj 2. ročník súťaže o najšporto-
vejšiu rodinu Mama, tato, športujte s 
nami. Viac na www.poprad.sk.• MESTO Poprad aj tento rok pri-
pravilo pre popradskú mládež teniso-
vé prázdniny. Mestské tenisové kurty, 
ktoré sa nachádzajú na Ulici Boženy 
Nemcovej, budú až do 4. septembra 
2016 k dispozícii za zvýhodnených 
podmienok - s 50% zľavou z pôvod-
nej ceny. Deti do 15 rokov zaplatia 1 
€/os/hod., študenti SŠ a VŠ 2 €/os/
hod. Areál kurtov ponúka možnosť 
zapožičať si rakety aj loptičky.• DVADSAŤOSEM mladých bo-
xerov - 12 chlapcov z Ruska, 10 zo 
Slovenska, 5 z Nemecka a jedna slo-
venská boxerka sa zúčastnili medzi-
národných boxerských sparingov, 
ktoré sa koncom júna konali v Tat-
ranskej Javorine. Víťazom sparingo-
vých zápasov sa stalo Rusko.• V SPIŠSkOM Bystrom sa v sobo-
tu 6. augusta uskutočnil už 27. ročník 
súťaže hasičských družstiev o Putovný 
pohár starostu obce za účasti 37 tímov. 
V kategórii mužov do 35 rokov sa z 
prvenstva radovali Dravce s  časom 
16,33 s. Medzi mužmi nad 35 rokov 
triumfovala Šuňava (21,51). U žien do 
35 rokov najlepší čas dosiahla Spišská 
Sobota II ( 21,27). Po prvýkrát oso-
bitne súťažili i ženy nad 35 rokov. Tu 
prvenstvo získali Batizovce (25,47). 
Súťažili i družstvá dorastu - u chlap-
cov boli prvé Gánovce (18,79) a u 
dievčat Spišské Bystré (23,18). V Spiš-
skom Bystrom sa stretli aj mladí ha-
siči vo veku 6 - 16 rokov v disciplíne 
požiarny útok s  vodou. V  kategórii 
chlapcov zvíťazila Hranovnica. Me-
dzi dievčatami bolo prvé družstvo zo 
Spišského Štiavnika.  (ppš)

Krátko zo športu
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Futbalistky sa pripravujú na súťaže
Ženské futbalové družstvo Fk 

Poprad má za sebou premiérové 
účinkovanie v  II. lige Východ. Po 
jesennom zohrávaní sa a  pocho-
piteľne neslávnych výsledkoch sa 
začala súhra Popradčaniek zlep-
šovať a  na jar sa dokázali odlepiť 
z  dna tabuľky. Skončili na pred-
poslednom piatom mieste, pričom 
atakovali aj vyššie priečky. V  lete 
sa už naplno pripravujú na druhú 
sezónu v tejto súťaži a popri nich aj 
novozložený tím žiačok.

Popri ženskom tíme FK Poprad 
budú od nastávajúcej sezóny futba-
lovo rásť aj žiačky, ktoré sa v lete za-
čali pripravovať na svoju premiérovú 
sezónu v  1. lige Východ pod vede-
ním trénera Slavomíra Šoltýsa. „Sú 
tu dievčatá, ktoré ešte nemali skúse-
nosti s  futbalom, ale aj také, ktoré v 

okolitých obciach hrávali spoločne 
s  chlapcami v  zmiešaných druž-
stvách. V prvej lige sú družstvá, ktoré 
s dievčatami dlhodobo pracujú, pre-
to tam bude silná konkurencia. Sú-
ťaž začína prvým kolom 28. augus-
ta, kedy cestujeme na pôdu jedného 
z najsilnejších súperov z Bardejova,“ 
povedal S. Šoltýs po jednom z tré-
ningov. Dievčatá už majú za sebou 
jeden ostrý test v podobe účasti na 
silne obsadenom medzinárodnom 
turnaji na Orave. Skončili druhé za 
Vítkovicami, keď porazili také tímy 
ako Trnava, Spišská Nová Ves, či 
Žilina. „Výsledok nás nielen potešil, 
ale aj prekvapil. Práve preto to má 
zmysel a máme na čom stavať,“ do-
dal tréner žiačok.

Dievčatá dokazujú, že futbal 
majú radi, veď na tréningy chodia 

v hojnom počte a niektoré sú ochot-
né kvôli nim cestovať aj desiatky ki-
lometrov. „Futbal je najlepší šport. 
Chalani nás začali volať na ihrisko 
a  začali sme trénovať s  nimi. Takto 
som sa k  futbalu dostala,“ povedala 
Jessica Barillová, ktorá dochádza zo 

Svitu. „Mám veľmi rada futbal a hrá-
vam ho odmalička. Dochádzam až 
zo Ždiaru, ale vôbec mi to nepreká-
ža. Na ligu sa veľmi tešíme. Budeme 
robiť všetko preto, aby sme sa zlepšo-
vali od zápasu k  zápasu,“ doplnila 
Barbora Andrášová.  (mav)

Súťaž hasičských družstiev o Spišskosobotský pohár
Historické námestie v 

Spišskej Sobote patrilo 
v  nedeľu 7. augusta opäť 
dobrovoľným hasičom, 
ktorí bojovali o  Spišskoso-
botský pohár. 

Do histórie 17. ročníka sa 
zapísalo 29 družstiev rozde-
lených do piatich kategórií, 

ktoré zvádzali boje o prven-
stvo.

Spomedzi 10 družstiev 
mužov do 35 rokov najlepší 
čas dosiahli Dravce (17,30) 
pred Štrbou (18,41) a Štôlou 
(18,56).

U žien bola najlepšia Šu-
ňava s časom 20,71 s. Druhé 

skončilo Spišské Bys-
tré (21,77). Tretia 
skončila Spišská So-
bota I (22,05).

Medzi družstvami 
mužov nad 35 rokov 
bola najrýchlejšia 
Šuňava (22,08) pred 
Hozelcom (22,53) 

a  Batizovcami 
(38,65).

V kategórii 
dorastu me-
dzi chlapca-
mi prvenstvo 
patrilo Po-
pradu - Strá-
žam (23,66) pred 
Spišským Bystrým 
(24,12) a  Gánovcami 
(30,57), u dievčat si 
na svoje konto víťaz-
stvo pripísala Spiš-
ská Sobota (24,94). 

Druhé miesto obsadili Vi-
kartovce (26,99) a  tretie 
Spišský Štiavnik (31,64).  

Ďalšou súťažou 22. roč-
níka PHL bude 12. ročník 
súťaže hasičských druž-
stiev - memoriál Mirosla-

va Olejníka, ktorý sa koná 
na počesť dlhoročného 
hasičského funkcionára 
v  areáli futbalového ih-
riska ŠK v  Poprade - Strá-
žach v  nedeľu 14. augusta 
o 10. hod.  (oko)

HORAL TOUR 2016Trojdňové etapové cyklistic-
ké podujatie HORAL TOUR 
2016 si aj vo svojom aktuálnom 
ôsmom ročníku, ktorý sa odohrá 
vo Svite 12. - 14. augusta 2016, za-
chová svoje jedinečné parametre. 
V sobotu 13. augusta si cyklistická 
verejnosť bude môcť vyskúšať tra-
su Majstrovstiev Európy v horskej 
cyklistike počas pretekov ŠkODA 
HORAL MTB MARATÓN, ktoré 
sú súčasťou trojdňovej etapovej 
HORAL TOUR. 

Prvý ročník maratónu  HO-
RAL  sa konal už v roku 2000 ako 
reakcia na stúpajúcu popularitu 
vytrvalostných pretekov na hor-
ských bicykloch pre rekreačných, 

ale aj výkonnostných cyklistov. 
Trojdňová etapová séria HORAL 
TOUR  začala písať svoju históriu 
v roku 2009. Tieto preteky dodnes 
nenašli na Slovensku svojho nasle-
dovateľa, a tak stále zostávajú jedi-
ným etapovým MTB maratónom 
na Slovensku. V  aktuálnom roč-
níku očakávajú organizátori účasť 
približne 700 dospelých a 350 det-
ských cyklistov. 

 Cyklomaratón HORAL aj etapo-
vý HORAL TOUR nie sú pretekmi 
len pre výkonných športovcov. Tratí 
a kategórií je viac, pričom trasy sú 
volené a zostavované tak, aby si cyk-

lista každej výkonnostnej kategó-
rie našiel tú svoju. Štart je vždy vo 
Svite, pričom trasa zavedie účastní-
kov v prvej etape na Štrbské Pleso. 
V  druhej etape majú súťažiaci na 
výber tri trasy, pričom v najťažšej 
z nich je odmenou zdolanie Kráľo-
vej Hole. Tretia etapa je technický 
XCO okruh vo Svite v pohorí Kozie 
chrbty.

„Celý tento ročník Horala sa nesie 
v znamení generálnych príprav na 
budúcoročné majstrovstvá Európy, 
ktoré nám Európska cyklistická fe-
derácia vlani pridelila. Trasy sme 
mierne upravili tak, aby vyhovovali 

takýmto významným európ-
skym pretekom a aby sme už 

budúci rok na trati nemuseli robiť 
významnejšie zmeny. V doterajšej 
histórii HORAL nikdy nesklamal 
a verím, že sa heslo podujatia HO-
RAL - zážitok zaručený! naplní aj 
tento rok,“ uviedol Ivan Zima, ria-
diteľ HORAL TOUR.

Súčasťou podujatia bude podobne 
ako aj v  minulom roku cyklistická 
súťaž pre deti  - HORAL JUNIOR, 
ktorá patrí do Detskej tour Petra Sa-
gana.  Návštevníci podujatia sa tiež 
môžu tešiť na večerný koncert sku-
piny OLYMPIC revival. 

Viac informácií na internetovej 
stránke www.horal.sk.        (ppš)
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ŠKOLA HROU
ZAHRAJTE SA A NAKÚPTE VŠETKO DO ŠKOLY 

S ÚSMEVOM NA TVÁRI.

WWW.FORUMPOPRAD.SK

Nezabudnite na:

peračník
ceruzky
strúhadlo
švihadlo
lepidlo v tube
športová obuv s bielou podrážkou

atramentové pero 
fľaša na pitie 
desiatový box
obaly na zošity
vrecúško na úbor

Školská taška a jej obsah:

Kompletný zoznam pomôcok a školských potrieb 
nájdete na našom webe:

PRIPRAVTE SA DO ŠKOLY U NÁS.

HERŇA FORUM 22.8 -  4.9. 
každý deň v čase 15:00 - 19:00
Vyskúšajte viac ako 70 spoločenských hier, 
ktoré rozvíjajú logické myslenie, pamäť 
a matematické schopnosti 
a vyhrajte zaujímavé ceny.

PP-94


