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Festivalu všetkého slovenského prialo výborné počasie

návštevníci festivalu. Mohli
si užiť aj úžasný kultúrny
program. Návštevnosť bola
vysoká, vyšlo počasie - my
ako organizátori sme spokojní,“ konštatoval Ondrej Kavka z OZ Pre mesto. Zvlášť ho
potešila a prekvapila veľká
zmes zahraničných návštevníkov zo Španielska, Talianska, Veľkej Británie, ale aj z
Izraela či arabských krajín.
To potvrdzuje, že mesto a región sú navštevované turis-

tami z rôznych končín sveta.
Made in Slovakia iba podčiarkol, že Poprad takýto typ
podujatia potrebuje. V približne 120 stánkoch mohli
nakupujúci ochutnať rôzne
druhy slovenských dobrôt
od párancov po lokše, koláče, zemiakové placky alebo
opekané mäsá. Veľký dopyt
bol po folklóre v podobe ľudových odevov alebo s ich
motívmi. Pozornosti sa tešili
keramické hrnčeky a ozdo-

by, ručne robená bižutéria,
drevené hračky, produkty
včelárov, rezbárov a ďalšie.
Veľký záujem vyvolala aj expozícia baníctva ako najstaršieho remesla Spiša.
Primátor Popradu Jozef
Švagerko ocenil, že Made in
Slovakia prilákalo do centra
mesta veľa ľudí: „Chceme,
aby turisti navštívili mesto
Poprad, prišli na námestie a
tým pádom objavili okrem
reštaurácií, kaviarní a obcho-

dov aj iné zaujímavosti, akými sú pamätihodnosti a história. Vyšlo skutočne výborné
počasie, čo je pri takýchto
podujatiach veľmi dôležité.“
Osobitne kvitoval prezentáciu baníckej histórie v
našom regióne - o Kvetnici,
Vikartovciach, Švábovciach,
Spišskej Bystrom a ďalších
obciach. Súčasťou programu bol v piatok podvečer
slávnostný banícky šachtág.		
(mar)

Nadväzujú na históriu
baníctva v Poprade

Tohtoročnou veľkou témou festivalu Made in Slovakia v Poprade bolo baníctvo ako najstaršie
remeslo Spiša. Stretla sa s veľkým záujmom, keď hneď v prvý
deň podujatia navštívilo prezentáciu baníctva v stane na námestí približne tisíc ľudí. V ďalších
dvoch dňoch k nim pribudli ďalšie stovky.
V piatok večer sa mohli priaznivci
baníckeho fachu zúčastniť na slávOdhalili
repliku
obrazu
Madona
s anjelmi

nostnom baníckom šachtágu, teda
prijatí nových členov do baníckeho
cechu. Túto poctu tentoraz dostali starosta Hôrky Vladimír Boška
(na foto vpravo pri preskakovaní
koženej baníckej zástery) a majiteľ miestneho pivovaru v Poprade
Milan Vdovjak. V slávnostnom ceremoniáli bolo aj pokropenie účastníkov obľúbeným mokom baníkov
- pivom (na foto vľavo).
(Pokračovanie na str. 3)

Nočný pokoj
verzus zábava
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Šiesty ročník festivalu
všetkého slovenského Made
in Slovakia, ktorý sa od stredy do soboty rozhostil v Poprade, bol úspešný. Prispelo
k tomu slnečné počasie aj
množstvo stánkov so slovenskými výrobkami.
„Osvedčilo sa nám, že sme
si dali záležať na vystavovateľoch, aby skutočne priniesli
slovenské produkty. Myslím
si, že boli spokojní nielen
stánkari, ale predovšetkým

Námestie sv. Egídia

Viac na str. 3
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Stručne

V OKRESE Poprad platí zvýšené
nebezpečenstvo vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom
pásme. V pondelok 31. júla ho vyhlásilo Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Poprade. Platí
až do odvolania. Hasiči žiadajú obce,
aby si plnili povinnosti a vlastníkov či
správcov lesných pozemkov, aby hliadkovali aj mimo pracovného času a v
čase pracovného pokoja.
ĎALŠIA letná čitáreň sa uskutoční
dnes 9. júla od 17. hod. v priestoroch
Podtatranského múzea v Spišskej Sobote. Prednášať bude Magdaléna Bekessová na tému 130. výročie otvorenia
Karpatského múzea v Poprade.
V pondelok 31. júla sa skončilo
obmedzenie liniek MHD, ktoré boli z
dôvodu rekonštrukcie Velickej cesty
vedené obchádzkovými smermi. Linky
MHD č. 2, 3, 4, 5 a 7 už premávajú po
svojich pôvodných trasách podľa platných cestovných poriadkov.
PODTATRANSKÁ knižnica v Poprade oznamuje, že počas augusta
upravila otváracie hodiny. Pre verejnosť sú pobočky na Podtatranskej ul.,
na Sobotskom námestí a vo Výkriku
otvorené pondelok, utorok, štvrtok
a piatok od 9. do 17. hod., streda, sobota a nedeľa zatvorené. Pobočka na
sídlisku Juh na Rastislavovej ul. je otvorená len v pondelok a vo štvrtok od 9.
do 17. hod.
V stredu 3. augusta oficiálne
oznámil viceprimátor Popradu Pavol
Gašper svoju kandidatúru v novembrových voľbách do VÚC za predsedu
Prešovského samosprávneho kraja,
ako aj za poslanca za okres Poprad.
COLNÝ úrad Prešov v súvislosti
s dodržiavaním zákona o používaní
elektronickej registračnej pokladnice vykonal u predajcov v júli v rámci
svojho územného obvodu 40 kontrol.
Zistili 34 porušení zákona o používaní
ERP, čo predstavuje 85% z počtu kontrolovaných, pričom v deviatich prípadoch ide o opakované porušenie zákona o ERP. Celková suma uložených
pokút bola 11 770 eur.
TATRANSKÁ historická električka
Kométa bude opäť premávať na trati
Tatranských elektrických železníc v nedeľu 13. augusta. Z Popradu do Starého
Smokovca vyrazí o 10.38 hod. Na jednotlivých zástavkách Kométa zastavuje
len na znamenie.
NA webovej stránke mesta Poprad
www.poprad.sk je uverejnený presný
zoznam odberných miest, v ktorých
bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadení nízkeho napätia.
TURISTI by nemali v letných horúčavách zabúdať na pitný režim. Gro
túr je v dolinách alebo v roklinách, kde
teplo až tak neprenikne medzi koruny
stromov, napriek tomu je potrebné dopĺňať tekutiny, upozorňujú záchranári
HZS.			 (ppš)
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Mestská polícia sa zapojila do projektu CEREK

Mestská polícia Poprad sa od 1.
augusta zapojila do systému ochrany bicyklov CEREK, ktorý bol vytvorený ako prevencia proti krádeži bicyklov a je jedným z nástrojov
prevencie kriminality.
Princíp jeho využívania je v jednoduchej registrácií bicyklov do celoeurópskej databázy bicyklov. „Cieľom projektu je preventívne ochrániť
čo najviac bicyklov proti zlodejom a
maximálne skomplikovať následný
predaj ukradnutého bicykla. Princíp systému spočíva v tom, že každý
bicykel je opatrený jedinečným výrobným číslom, pomocou ktorého je

možné bicykel okamžite identifikovať
a dohľadať právoplatného majiteľa. O
nájdenie bicykla sa môže pričiniť Policajný zbor SR, mestská polícia alebo
aj súkromná osoba,“ informoval náčelník MsP Poprad Štefan Šipula.
Systém CEREK ponúka aj novinku
v podobe inteligentných ochranných
známok, na základe ktorého sa majitelia bicyklov môžu sami rozhodnúť,
či svoj bicykel ochránia iba registráciou do celoeurópskej databázy,
alebo si k registrácii zabezpečia špeciálnu identifikačnú známku. Inteligentná známka v sebe ukrýva jedinečný QR kód, ktorý je spárovateľný

s výrobným číslom. Takéto fyzické
označenie bicykla umožní nálezcovi
QR kód nasnímať, zistiť či je bicykel
odcudzený a v prípade krádeže odoslať správu s presnými GPS súradnicami.
„Túto novinku budeme testovať
bezplatne jeden rok a na základe
efektívnosti sa rozhodneme, či budeme v danom projekte pokračovať aj
naďalej,“ doplnil Š. Šipula.
Viac informácií o tomto systéme,
ako aj o podrobnom postupe v prípade straty resp. odcudzenia bicykla
si môžu záujemcovia nájsť na stránke http://www.cerek.sk/.
(mag)

Sociálny odbor v prevádzke na novej adrese

Sociálny odbor MsÚ v Poprade pracuje od pondelka
31.júla 2017 na novej adrese - v budove na Ulici Joliota Curie 3 v Poprade. Budovu katastra získalo mesto v
zámene so štátom.
„Ide o väčšie priestory ako tie, ktoré sme mali pôvodne
v budove okresného úradu. Keďže pracovníci sú rozdelení
do viacerých kancelárií, vybavovanie agendy je pre občanov diskrétnejšie. Na prízemí je oddelenie seniorov a ŤZP,
občania si tam môžu vybaviť opatrovateľskú službu, stravovanie dôchodcov, môžu si podávať žiadosti o posúdenie

odkázanosti, o umiestnenie do iných sociálnych zariadení.
Na poschodí je umiestené oddelenie rodiny a neprispôsobivých občanov,“ informovala vedúca sociálneho odboru
Etela Lučivjanská. Samospráva ešte pracuje na zabezpečení bezbariérového prístupu na vyvýšené prízemie. Bude
zabezpečený mobilnou plošinou, ktorá vyvezie osobu
s obmedzenou schopnosťou pohybu na úroveň prvého
nadzemného podlažia tejto budovy. Pred budovou boli zároveň zrealizované bezbariérové úpravy od parkoviska so
4 parkovacími miestami až po vstup do budovy. (mag)

Extrémne teplá rozhorúčili aj mesto

Extrémne horúčavy sa minulý týždeň nevyhli ani Popradu. Primátor
Jozef Švagerko v piatok informoval,
že požiadal hasičov o polievanie
ciest vo vybraných lokalitách centra
mesta, na sídliskách, ale aj v Spišskej
Sobote a inde.
V minulých rokoch bola vítaným
osviežením fontána pred viacúčelovou
halou Aréna na sídlisku Juh, ktorá však
momentálne nefunguje. Ukázalo sa, že
potrebuje revíziu, rozvody sú zhrdzaV rámci tohtoročných
veľkoplošných
vysprávok zabezpečuje Správa
mestských komunikácií v
Poprade
dodávateľským
spôsobom aj opravu úseku
chodníka na Štefánikovej
ul. V súčasnosti pracuje
firma Strabag na výmene obrubníkov v dĺžke 70
metrov od križovatky s
Mnoheľovou ulicou až po
kruhový objazd. Chodník
dostane nový asfaltový povrch. Predchádzajúci bol už
veľmi popraskaný a chodcom sa po ňom zle kráčalo. Celkovo je v tomto roku
plánovaných pokryť novým
asfaltom 11200 m2 chodníkov a 2150 m2 mestských
ciest. Práce majú byť hotové do polovice septembra.

vené a jej spustenie by nebolo v súčasnosti bezpečné. Primátor podotkol:
„Ľudia sa chcú v týchto horúcich dňoch
ovlažovať, preto musia byť revízie v budúcnosti nastavené už od marca, aby v
sezóne mohla fontána slúžiť.“
Extrémy počasia ukázali správnosť
snahy popradskej samosprávy v budovaní tzv. dažďových záhrad. Viceprimátor Popradu Pavol Gašper, pre
ktorého je ochrana a zveľaďovanie životného prostredia jednou z jeho srd-

cových záležitostí, povedal: „Sme vo
fáze, že sme v aktualizovanom územnom pláne stanovili regulatívy zadržovať dažďovú vodu v danom území.
Voda ochladzuje prostredie, treba ju zadržiavať tam, kam spadne. Pracujeme
na tom, aby sa do územného plánu dostala tzv. modrá a zelená vrstva, čo úzko
súvisí s generelom zelene. Chystáme
pasportizáciu zelene v meste, ktorá síce
v minulosti bola spracovaná, ale s nedostatočným efektom.“
(mmm)

Kolapsy z tepla

V súvislosti s minulotýždňovými horúčavami sme
oslovili aj hovorkyňu popradskej nemocnice Sylviu Galajdu, s otázkou, či zaznamenali
väčší počet pacientov, ktorí
potrebovali zdravotné ošetrenie v dôsledku horúčav:
„Od stredy do piatka minulého
týždňa sme ošetrili 4 pacientov, ktorí skolabovali z tepla.
Išlo o osoby rôzneho veku, od
20 do 60 rokov, mužov i ženy.
Lekári v týchto tropických
dňoch odporúčajú dostatok
tekutín, ochladzovanie, pokiaľ je možné, nezdržiavať sa
na priamom slnku, radšej vyhľadávať tieň, menej športových aktivít a pozor pri práci
na priamom slnku.“
(ppp)
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Odhalili repliku obrazu Madona s anjelmi

Občianske združenie Pre mesto
sa v spolupráci s mestom Poprad a
Tatranskou galériou zaslúžilo o inštalovanie repliky doteraz najstaršieho objaveného obrazu z centra
mesta - Madony s anjelmi. Je datovaný rokom 1484. Autor je neznámy, ale podľa typológie hláv patril
do levočskej maliarskej dielne.
V piatok napoludnie kópiu prenesenú ha hliníkovo-oceľovú platňu odhalili pri vstupe do Kostola sv. Egídia na
rovnomennom námestí v rámci festivalu Made in Slovakia. Podpredseda
OZ Pre mesto Ondrej Kavka netajil radosť z toho, že sa podarilo vzácny obraz
odkryť očiam verejnosti. Dozvedel sa o
ňom vďaka zhode náhod, keď v kostolíku rekonštruovali dvere v západnom
portáli a vošiel dovnútra. Všimol si
obraz Madony a vysvitlo, že ide o skutočne starodávnu maľbu. Uviedol: „Žijeme v centre mesta a ani sme nevedeli,
že máme niečo také významné. Preto
sme sa rozhodli, že obraz ukážeme Popradčanom aj návštevníkom mesta.“ Sú
k nemu pripojené popisy v slovenčine,
angličtine a nemčine.
Vysokú historickú hodnotu diela
vyzdvihla i riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková:
„Pretrval toľké stáročia a je vo veľmi
dobrom stave. Reštauroval ho jeden z
najvýznamnejších maliarov a reštaurátorov, ktorí žili v podtatranskej oblasti

Padli rekordy
Kým v júli pod Tatrami nepadla žiadna „tridsiatka“, august sa
začal rekordnými teplotami.
Na letisku v Poprade namerali
od 1. do 5. augusta maximálne
denné teploty vzduchu nad 30°C,
čo meteorológovia označujú ako
tropické dni. Klimatológ Slovenského
hydrometeorologického
ústavu v Bratislave Pavol Faško
nám povedal: „V Poprade padli
za tieto dni tri rekordy. 2. augusta bolo 32,2°C, čím bol prekonaný
rekord tohto dňa z roku 1998 s
31,4°C, 4. augusta bolo 32,8°C, doterajší rekord tohto dňa pochádzal
z roku 2001 s 31°C a 5. augusta
bolo 31,4°C, doteraz najhorúcejší piaty augustový deň bol v roku
1993 s 30,5°C.“
Horúco bolo aj 1. augusta, kedy
k prekonaniu rekordu chýbalo
naozaj málo - bolo 32°C (doteraz drží rekord 1. august 1994 s
32,8°C) a 3. augusta 32,5°C (doteraz v roku 1998 s 31,4°C).
Po pár daždivejších dňoch meteorológovia očakávajú, že už vo
štvrtok sa pod Tatry opäť horúčavy vrátia.		
(mar)

•

Krátke správy

ASTRONOMICKÝ ústav SAV
a Ústav experimentálnej fyziky SAV
organizujú dni otvorených dverí v
Observatóriu Lomnický štít pre verejnosť v sobotu 12. a 19. augusta
2017 od 9.30 do 16. hod. Vstup do
priestorov observatória bude zdarma.
pop-rockovej sku•pinyKONCERTY
Mince vo fontáne z Liptovské-

Peter Kern z Liptovského Mikuláša. Z
jeho dielne sa originál v roku 1957 dostal do Slovenskej národnej galérie. Je
pozoruhodný, lebo okrem samotného
votívneho námetu, zbožného zobrazenia motívu Panny Márie sú zaujímavé aj okolité detaily - papagáj, ktorý je
symbolom Nepoškvrnenej Panny Márie, lebo jeho perie nepremočí dážď, tak
ako Pannu Máriu nepoškvrnil dedičný
hriech. Čerešňa je symbolom raja a kniha múdrosti. Obraz vzbudzuje pokoru,
úctu, je namaľovaný takou ľúbivou
technikou. Takto zachované dielo z 15.
storočia je v slovenskom umení veľmi
veľká vzácnosť.“ TG pokladá za možné,
že originál bude časom aj na výstave v
Poprade spolu s prednáškou a besedou
s renomovanými historikmi. OZ Pre
mesto sa nevzdáva nádeje, že raz sa do

Popradu pôvodný obraz Madona s anjelmi vráti. V roku 1927 bol zapožičaný na zreštaurovanie a jeho cesta späť
do Popradu sa už neuskutočnila.
Aj primátor Popradu Jozef Švagerko
ocenil, že v starom jadre Popradu sa
odhalila takáto vzácnosť: „Mesto potrebuje príbeh ľudí, ktorí tu žili, tvorili
a niečo zanechali. Teší ma, že domáci
aj návštevníci mesta sa môžu dozvedieť
ďalšiu zaujímavosť z našej histórie, ktorú môžeme využiť aj v rámci cestovného ruchu.“
Repliku pred vchodom požehnal dekan Rímskokatolíckej farnosti
v Poprade Ondrej Borsík a vyzdvihol, že Poprad môže byť hrdý na toto
dielo. Pre návštevníkov sa iste stane
podnetom, aby si pozreli aj celý Kostol sv. Egídia.
(mar, kpa)

Nadväzujú na históriu ...
(Dokončenie zo str. 1)

Všetko sa dialo pod dohľadom
skúsených členov baníckych cechov
a spolkov a záštitou postavy sv. Barbory - patrónky baníkov (na foto
uprostred).
Slavomír Kyseľa (na foto vpravo) za
Banícky cech horného Spiša so sídlom
v Poprade - Kvetnici zhrnul: „Sme radi,
že našu prezentáciu, ktorú sme pripravili v spolupráci s Baníckym spolkom

Spiš zo Spišskej Novej Vsi, navštívilo tak
veľa občanov. Iste k tomu prispel ako
pútač aj banský vozík, za ktorého výrobu vďačíme spoločnosti Tatravagónka.
Návštevníci sa mohli z banerov dozvedieť veľa informácií z histórie tunajšieho baníctva. Chceli sme nadviazať na
históriu baníctva v Poprade a vrátiť ju
do mesta. Práve v Poprade existovalo
banícke učilište, ktoré sídlilo na Drevárskej ul. a v roku 1956 bolo presunuté do
Sp. Novej Vsi. Nachádza sa tu Banícka
ulica, lebo vtedajšie rudné bane v roku
1948 vyčlenili 30 mil. korún na výstavbu bytoviek pre baníkov. Malo tu svoju budovu riaditeľstvo mangánových
baní, dnes slúži na bytové účely. Máme
teda čo ponúknuť do Slovenskej banskej
cesty.“ Mesto Poprad, ktoré je z histórie známe banskou činnosťou najmä
vo svojej mestskej časti Kvetnica, sa
stalo najmladším 35-tym členom baníckych spolkov a cechov Slovenska
len pred rokom. Za ten krátky čas
dokázalo uviesť naše mesto na mapu
baníckych miest a obcí ako aktívneho
člena. Počas festivalu Made in Slovakia sa o minulosti baníctva pod Tatrami občania dozvedeli množstvo dosiaľ
nepoznaných informácií.
(mar)

ho Mikuláša sa uskutočnia v sobotu
12. augusta o 15. hod. v Tatranskej
Lomnici v mestskom parku a o 18.
hod. v areáli Kúpeľov v Novom
Smokovci.

•

RODINY s deťmi sa môžu počas
leta vydať na novú dobrobrodružno-poznávaciu cestu Slovenským
rajom a južným Spišom, priniesť
im môže aj výhru. Súvisí s novou
súťažou s názvom So Šťastíkom a
Šťastenkou v ústrety poznaniu Slovenského raja a Spiša, ktorú spustila
Oblastná organizácia cestovného
ruchu Slovenský raj & Spiš. Trvá od
29. júla do 30. septembra, pričom
detských návštevníkov prevedie vybranými zaujímavosťami regiónu, z
ktorých väčšina je ťažiskovo zameraná práve na túto cieľovú skupinu.
V NEDEĽU 13. augusta si môžu
•návštevníci
Vysokých Tatier vypočuť vystúpenie zostavené z rôznych
hudobných žánrov v podaní muzikantov z Trenčianskych Teplíc. Vystúpia o 15. hod v mestskom parku
v Tatranskej Lomnici a o 18. hod.
v kúpeľoch v Novom Smokovci.

•

POHOTOVOSŤ v Kežmarku sa
od 1. augusta presťahovala na Ulicu Dr. Daniela Fischera do budovy
ambulancií všeobecných lekárov.
Po novom už nie je ani v prevádzke
popradskej nemocnice, ale neziskovej organizácie LSPP, ktorú založilo
Združenie všeobecných lekárov pre
dospelých SR. Ordinačné hodiny
Lekárskej služby prvej pomoci sú
počas pracovných dní od 16. do 7.
hod., počas víkendov a sviatkov nepretržite 24 hodín.

•

VIAC ako 200 dobrovoľníkov
pracovalo do piatka 4. augusta pod
vedením odborníkov, špecialistov v
rôznych oblastiach prírodovedného
poznávania, v rámci Východoslovenského tábora ochrancov prírody
v obci Kamienka. Cieľom tábora
bolo prehĺbiť poznatky o prírodných
hodnotách územia Pieninského národného parku a Obecného chráneného územia Rička v Kamienke,
ako aj zoznámiť sa s problematikou
jeho ochrany, so zámerom navrhnúť riešenia na zveľadenie ochrany
fauny a flóry v území.
(ppš)
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Kým sa v budove pracuje, seniori sa šli previezť vláčikom

Pred Zariadením pre
seniorov na Komenského
ulici v Poprade bolo minulý utorok rušno. S barlami,
paličkami, chodítkami alebo ešte po svojich sa zhromaždilo približne tridsať
starkých, ktorých čakal zaujímavý zážitok. Šli sa previezť turistickým vyhliadkovým vláčikom.
Odkedy v uplynulých

troch rokoch premáva po
Poprade, zabezpečuje im
Centrum sociálnych služieb
(CSS) v spolupráci s mestom
Poprad takúto jazdu. Riaditeľ CSS v Poprade Jozef
Košický upresnil: „Každoročne pripravíme takýto
výlet, hlavne pre klientov s
obmedzenou schopnosťou pohybu, ktorí by sa nedokázali
dopraviť na námestie, odkiaľ

má vláčik východziu stanicu.
Tešia sa tejto možnosti, pretože jednak nám vyšlo krásne počasie, jednak narušíme
ich všedný stereotyp. A po
ďalšie - je to trošku aj únik,
lebo prerábame celé siedme
poschodie našej budovy na
Komenského ul. Vznikne tam
11 bezbariérových obytných
jednotiek.“ V objekte zariadenia už majú takto zrekonštruované priestory na 1., 2.
a 8. poschodí, pričom druhé
poschodie je vyhradené a
uspôsobené pre 21 ležiacich
obyvateľov. Riaditeľ CSS tiež
verí, že po zdolaní všetkých
administratívno-právnych
záležitostí spojených s prípravou vybudovania oddychovej zóny pri Zariadení
pre seniorov na Komenského ul., dôjde k vybudovaniu
tohto priestoru ešte v tomto
roku. Oddychová plocha
bude ohradená, aby sa klien-

ti cítili bezpečne, mali svoj
pokoj a miesto, kde môžu relaxovať napr. aj pri petangu.
Jeden z účastníkov vyhliadkovej jazdy príležitosť
previezť sa pochválil: „Tešili
sme sa, lebo mnohí by sme
už sami tak ďaleko nezašli.
Pozreli sme sa, čo je nové v
meste, zaspomínali a samozrejme, aj trochu utiekli od
toho hluku a prachu, ktoré sú

pri „prerábke“.“
Turistický
vyhliadkový
vláčik v Poprade premáva
na trase od Forumu z Námestia sv. Egídia k Aquacity, do Spišskej Soboty a späť
so zachádzkou k Tatranskej
galérii. Jazdí denne okrem
stredy, vždy každú celú hodinu od 10. do 13. a od 15.
do 18. hod. V auguste nebude premávať 28.
(mar)

Mačacie hlavy krášlia mnohé mestá

V súčasnosti prebiehajú práce na
kruhovej križovatke ulíc Slovenského odboja a Karpatská na sídlisku
Západ. Pri výstavbe sa ukázalo aj
podložie tohto úseku, ktoré ukrývalo
pôvodnú cestu dláždenú ľudovo povedané mačacími hlavami, teda žulovými alebo čadičovými kockami.

Tieto dlažobné kocky dodnes krášlia staré mestá v celej Európe. Ich
výhodou bola trvácnosť a veľká variabilnosť. Vydržia dlhé desaťročia a pristanú práve historickým zástavbám.
Veľa Popradčanov si už ani nepamätá,
že nimi bola pokrytá aj cesta do Veľkej. S výstavbou panelákov sa zmenil
i povrch ciest. Prvé
panelové domy na
sídlisku Západ boli
odovzdané do užívania v roku 1963, v
ďalších rokoch výstavba v tejto lokalite
pokračovala. Ako
sa uvádza v knihe
Dejiny Popradu, v
rokoch 1967-1971 sa

realizovala výstavba
sídliska Západ II,
medzi ulicami Hraničnou,
Partizánskou, Slovenského
odboja a Traktorovou.
Mačacie
hlavy
dnes už nahrádzajú
moderné materiály.
V Poprade zostali
ešte plochy dlažobných kociek v centre Spišskej Soboty. Na frekventovaných úsekoch ciest by už v súčasnosti
dláždenie kockami zrejme neobstálo.
Zato sú v mnohých európskych mestách súčasťou historických centier,
lebo sú elegantnou a stále atraktívnou
pamiatkou na minulé časy. Odhalenie,

čo sa skrýva pod zemou pri budovaní
kruhového objazdu v blízkosti Biznis
centra na Karpatskej ul. a nedostavaného komplexu Horse, je spomienkou
na minulosť. Hoci vodičov skôr ako
niekdajšie dláždenie zaujíma rýchlosť
výstavby, aby kvôli tomu nemuseli stáť
v neraz dlhých kolónach.
(mar)

Kúsok histórie vdýchli sobotnému popoludniu veterány

Popradčania mohli opäť
naživo vidieť automobilové legendy minulých čias.
Pred jeden z hotelov prišli
v sobotu a na chvíľu zaparkovali historické vozidlá.
Aj na 31.ročníku Tatranského veterána mohli ľudia
obdivovať autá z dekád celého
minulého storočia. Tatrovka,
Škodovka, Praga, európske
značky - Ferrari, Mercedes,
americké značky - Caddilac,
Chevrolet. Do Popradu prišlo
odprezentovať konštrukčný,
ako aj dizajnérsky vývoj auto-

mobilizmu 35 áut.
Organizátor Marek Môcik z Tatranského veterán
Car Clubu Poprad povedal:
„Majiteľ strávi renováciou aj
údržbou auta veľa času. Raz
za rok sa ukážu verejnosti,
okrem toho, že niektorí jazdia aj po cestách. Pre každého z nich je jeho auto neoceniteľné. Niektoré stoja viac
ako pol milióna eur. Jediným
obmedzením na cestách je
hranica, ktorú povolí ich konštrukčná rýchlosť. Jazdili sme
dva dni na trase z Kežmarku

do Starej Ľubovne. Boli sme
v Podolínci, na hrade v Starej Ľubovni a v Spišskej Belej.
Druhý deň prišli veterány do
Kežmarku, do Levoče a svoju
cestu zavŕšili v Poprade.“
Najväčšou zaujímavosťou
bola replika elektromobilu
DORA z roku 1906 s nabíjateľným akumulátorom. Jeho
vlastník Antonín Pavelka (na
foto) z Napajedel okr. Zlín
uviedol: „Vlastnil som parný kočiar, potom auto na benzín a do
tretice som zvolil elektromobil.
Ten vznikol tak, že z kočiaru sa

vypriahli kone, nahradila ich
para, potom prišiel elektrický
motor a potom benzínový.“
Za povšimnutie stál aj parný

motocykel z roku 1896 a tiež
monocykel - jednokolesová
motorka, kde šofér sedí vo
vnútri veľkého kolesa. (kpa)
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Stretnutie rôznych umeleckých pohľadov

V oddelení umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote je od minulého
utorka inštalovaná výstava
Miloslava, Tomáša a Lukáša
Turzákovcov a Martina Valka pod názvom Stretnutie.
Výstava potrvá celý august a
stretli sa na nej otec so synmi a prizvaným hosťom.
Syn Tomáš Turzák (na foto
vľavo) objasnil: „Je to veľmi
netradičný koncept, netradičné stretnutie nielen výtvarných štýlov a rôznych umeleckých pohľadov na realitu cez
olejomaľbu, akryl, fotografiu,
ale dokonca drevorezbu reprezentovanú štvrtým autorom,

naším hosťom Martinom Valkom (druhy sprava). Každý z
nás má ojedinelý pohľad na
to, čo vyjadruje, ale spoločným elementom je láska k
prírode, sú to hlavne prírodné
motívy v úplne rôznych vyhotoveniach.“ T. Turzák vystavuje svoje najnovšie diela,
prevažne zobrazenie Vysokých Tatier, ale aj pohľady na
Nitru, kde momentálne žije a
pôsobí na univerzite. Mladší
zo synov Lukáš (na foto vpravo) debutuje fotografiami a
otca Miloslava (druhý zľava)
mladá generácia inšpirovala
k tomu, že chcel ukázať niečo iné, než doteraz. Povedal:

10. august o 20. hod.
Námestie sv. Egídia
BELLA ARABIA
Tanečné predstavenie popradskej skupiny orientálneho tanca.

„Doniesol som tri okruhy
svojich prác, ktoré ešte neboli
vystavené - klasickú maľbu,
pastel a jednu kombinovanú
málo známu techniku.“ So
starším synom už vystavoval
niekoľkokrát a teší ho, že k

sebe pritiahli aj mladšieho.
Hoci tvorí inak - fotografiou,
ale spája ich spoločný východzí bod, keď v rodinnom
ateliéri ešte ich starého otca
objavovali prvé taje výtvarného umenia.
(ptm)

Sťažností na rušenie
nočného pokoja pribúda

Na podnet viceprimátora
Pavla Gašpera spracovala
Mestská polícia v Poprade
analýzu výskytu sťažností
na rušenie nočného pokoja.
Pribúda ich a za tento rok už
MsP zaznamenala množstvo takýchto prípadov a
zistila aj lokality, kde sa
sťažnosti objavujú najviac.
P. Gašper zhrnul: „Po preštudovaní všetkých rozhodnutí a právnych podkladov,
ktoré v minulosti viedli k
zrušeniu všeobecne záväzného nariadenia súvisiaceho s
rušením nočného pokoja, pristupujeme k spracovaniu nového VZN, ktorým sa budú
regulovať prevádzkové otváracie hodiny určitých druhov
podnikov v určitých častiach

mesta. Súčasne budeme musieť rešpektovať právo podnikateľov na podnikanie, ale
rovnako musíme rešpektovať
právo občanov na odpočinok.
Budeme hľadať kompromis,
aby v lokalitách, kde prevláda podnikanie, reštaurácie,
služby, cestovný ruch s menšou koncentráciou bývajúcich
občanov, boli obmedzenia
menšie, ale v miestach s podstatne vyšším počtom obyvateľov bola prísnejšia regulácia
otváracích hodín.“ VZN by
chcel predložiť do mestského zastupiteľstva pravdepodobne v októbri tak, aby
mohlo začať platiť už od budúceho roka. (Viac o problematike rušenia nočného
pokoja na str. 6.)
(mar)

Kultúrny
kalendár

Na Hrebienku sa v nedeľu skončil jubilejný 10. ročník najväčšieho a najnavštevovanejšieho detského festivalu Medvedie
dni. Približne 33 000 návštevníkov si od stredy užilo bohatý
program. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže o zaujímavé
ceny, ako aj kultúrny program, v ktorom sa predstavili napr.
Divadlo Komika, Nové divadlo Nitra, Divadlo Maškrta, Divadlo na doske, detský folklórny súbor Železiarik, deti zo Základnej umeleckej školy z Košíc, Divadlo Piki, Vintage Cirkus,
ale aj hudobníci z Funny Fellows a ďalší. Spestrením tohtoročného podujatia bola aj tanečná škola súboru Lúčnica a vystúpenie SĽUK-u s predstavením Gašparko. Každé dieťa, ktoré si
so sebou donieslo na Hrebienok plyšového medvedíka, odchádzalo domov s darčekom.		
FOTO - Silvia Šifrová

11. august o 19. hod.
Námestie sv. Egídia
XPLOSION
/ HUSĽOVÉ TRIO
Husľové trio Xplosion vzniklo
v septembri 2003, inšpirované
populárnym trendom spájania
rôznych hudobných žánrov a
štýlov v duchu umelcov ako
huslistka Vanessa Mae, sláčikové kvarteto Bond a pod.
12. august o 10. hod.
Námestie sv. Egídia
ROZPRÁVKOVÁ DIELŇA
/ TVORIVÁ DIELŇA
PRE DETI
Poďte vymaľovať na chodník
bruško popradskej stonožke na
Námestie sv. Egídia.
12. august 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.
12. august o 20.30 hod.
Námestie sv. Egídia
SULLY
/ FILMY NA PLÁTNE
/ Životopisný / 92´/ USA / 2016
13. august o 15. hod.
Námestie sv. Egídia
DH TATRAMAT
MATEJOVCE
/ PROMENÁDNY KONCERT

Narátali takmer dvadsaťtisíc turistov

Mesto Poprad,
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície:

upratovačka

PP-81

Požadované doklady:
písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu, písomný súhlas uchádzača
so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov.
Uzávierka prihlášok je 14. augusta 2017 do
15.00 hod.
Žiadosti posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad,
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

Počas 2. augusta 2017 prešlo
vysokohorským
prostredím
Tatranského národného parku
19 227 turistov. Podľa výsledkov spočítavania návštevníkov,
ktoré každoročne organizujú
Štátne lesy TANAP-u, najpočetnejšiu skupinu tvorili Slováci, Česi a Poliaci, nechýbali
však ani Maďari, Nemci, Angličania, Francúzi či Rusi.
Rovnako ako vlani, aj tentoraz
približne tretina turistov sa do vysokohorského prostredia dostala
lanovkou. Zo Starého Smokovca
na Hrebienok sa ňou vyviezlo
3 624 návštevníkov, ďalších 1 275
sa na Hrebienok vybralo po turistickom chodníku. Lanovku
z Tatranskej Lomnice na Skalnaté

pleso využilo 1 994 turistov, pešo
ich vyšlo 182. Zo Štrbského Plesa
na Solisko sa lanovkou vyviezlo
1 084 návštevníkov, ďalších 187
sa k vrcholovej stanici vybralo
po svojich. Lanovka na Brestovú
v Západných Tatrách vyviezla 332
ľudí, zvyšných 138 dalo prednosť
pešej túre.
Zo sledovaných vrcholov si
prvenstvo udržali Rysy, na ktoré
z oboch strán Tatier vystúpilo
v ten deň 1 080 turistov, pričom
674 ich prišlo od Morského oka
a 406 od Popradského plesa. Na
Kriváň vystúpilo 380 turistov.
Na Popradské pleso ich prišlo
z dvoch smerov 2 851, na Sliezsky dom 464, Chata pri Zelenom
plese privítala 557 a chata Plesni-

vec 171 turistov.
Turistov v ten deň počítali aj
v Pieninskom národnom parku. Po značkovanom chodníku
v Prielome Dunajca sa oboma
smermi premlelo 3 671 turistov,
z toho 2 844 na bicykli, zvyšok
pešo. Plte a lode prepravili 6 600
turistov. Najčastejšími návštevníkmi Pienin boli už tradične
Poliaci.
Návštevnosť v TANAP-e evidujú Štátne lesy TANAP-u už
od roku 1972. Najvyšší počet
turistov bol za posledných pätnásť rokov vo vysokohorskom
prostredí v roku 2014. Za jediný
deň ich vtedy narátali 24 117.
Rekord si drží rok 1980 s 26 520
návštevníkmi.
(mpe)
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Leto a prázdniny sú spojené s vyššími dennými a nočnými teplotami. To láka ľudí
hlavne v piatkovú a sobotnú
noc posedieť si aj v neskorých nočných hodinách na
letných terasách pohostinských zariadení alebo využiť
tento čas na návštevu diskotéky resp. tanečnej zábavy,
ktoré sa v Poprade nachádzajú hlavne v centre mesta.
A práve tu sa stretávame
s dvomi pohľadmi ľudí, kde
jedna skupina sa chce venovať zábave a druhá chce už
po 22. hodine pokojne a nerušene oddychovať, a v tomto
letnom období niekedy aj pri
pootvorenom okne. Vyhovieť
požiadavkám tej skupiny občanov, ktorí chcú mať po 22.
hodine pokoj a tým, ktorí sa
chcú zabávať, je pre samosprávu vzhľadom k platnej
legislatíve veľmi ťažké.
V mesiacoch júl a august
minulého roka preverovala
mestská polícia celkom 131
oznámení o rušení nočného
pokoja, z ktorých väčšina bola
opodstatnená. Už v minulom
období neuspeli pokusy o to,
aby mesto Poprad vydalo všeobecne záväzné nariadenie o
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Poprad,
kde Generálna prokuratúra SR
konštatovala, že platná právna
úprava neumožňuje obci, aby
rozhodovala individuálnym
právnym aktom o konkrétnom čase predaja či prevádzky
služieb u konkrétneho podnikateľa. Mesto si preto nemôže
prisvojiť takúto formu rozhodovania a to ani pri riešení
ojedinelých výnimiek zo štandardného stavu, ako je obmedzenie času prevádzky po 22.
hodine. V zmysle platnej legislatívy je riešenie daného problému veľmi ťažké, nakoľko na
jednej strane samospráva chce,
aby mesto Poprad ako turistické centrum žilo spoločenským
životom, no na druhej strane
si plne uvedomujeme, že to
nemôže byť na úkor druhej
skupiny občanov. Takže práve
tu momentálne naráža samospráva na najväčší problém.
Aj v zmysle občianskeho zákonníka je obec oprávnená
domáhať sa ochrany pred obťažovaním hlukom, ak sú ním
pri užívaní svojich stavieb a
pozemkov nad mieru primeranú pomerom obťažovaní jej
občania.
Čiastočne sa danou prob-

lematikou zaoberá zákon č.
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, kde je
presne vymedzené, čo je verejné kultúrne podujatie, za
ktoré sa v zmysle citovaného
zákona považujú koncerty,
hudobné a tanečné produkcie.
A práve toto je problémom,
kde na základe toho každé
reštauračné zariadenie, ktoré
má v živnostenskom oprávnení poriadanie verejných
kultúrnych podujatí a má
príslušnú licenciu od Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA), môže vykonávať takúto činnosť. Jedinou
povinnosťou, ktorú má voči

ich prevádzky pri usporadúvaní verejných kultúrnych
podujatí, čo hlavne občania, ktorí sa sťažujú na hluk
častokrát nechcú pochopiť a
dožadujú sa obmedzenia prevádzkových hodín, zrušenia
podujatia resp. aj samotnej
prevádzky, čo však pri súčasnej platnej legislatíve nie
je možné. Výsledkom tohoto
stavu je to, že primátorovi
mesta a mestskej polícií sú
častokrát adresované viaceré
sťažnosti na intenzitu hudobnej produkcie v čase nočného
pokoja z prevádzok nachádzajúcich sa hlavne v centre
mesta a v jeho okolí a žiadajú

za nedodržanie limitov hluku
a vibrácií, ktoré sú stanovené
pre dennú a nočnú dobu príslušným nariadením vlády, a
ktoré sa vzťahujú výslovne tiež
na hluk z verejnej produkcie
hudby. Dôležité je uviesť to, že
v prípadoch, kedy nie je možné zistiť usporiadateľa, zodpovedá za dodržanie limitov ten,
kto stavbu, zariadenie alebo
pozemok poskytol. Hlučnosťou prevádzky sa pritom rozumie nielen hlučná diskotéka či
bar, ale akákoľvek podnikateľská činnosť vykonávajúca sa
v prevádzke, ktorá prekračuje
prípustné hodnoty, dané citovaným zákonom. Posudzo-

Nočný pokoj verzus zábava

mestu majiteľ resp. prevádzkovateľ takéhoto zariadenia,
je písomne oznámiť mestu zámer usporiadania podujatia,
čo niektorí však sústavne porušujú a preto správny orgán
mesta Poprad vedie niekoľko
správnych konaní voči porušujúcim subjektom.
O tom, že právomoci samotného mesta sú dosť
oklieštené svedčí to, že citovaný zákon presne vymedzuje,
kedy mesto môže podujatie
zakázať. Je to iba v prípadoch,
ktoré sú v citovanom zákone
presne uvedené, teda len vtedy, ak sa má konať na mieste,
kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo
pre ich zdravie alebo, kde by
konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo
zásobovanie obyvateľstva. V
praxi to teda znamená, že samospráva nemá priamy vplyv
na podnikateľské subjekty a

o rázny zásah a okamžitú nápravu zo strany mestskej polície a samotného mesta.
Mesto Poprad sa danú problematiku snaží riešiť spoločne
s ďalšími orgánmi a organizáciami, a to hlavne s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva (RÚVZ), ktorý
má dominantné postavenie
v posudzovaní intenzity hudobnej produkcie, keďže ako
vyplýva zo zákona NR SR
č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, je orgánom na ochranu zdravia, do
pôsobnosti ktorého patrí aj
problematika ochrany pred
hlukom a práve tento úrad v
súčinnosti s mestskou políciou vykonáva kontrolu dodržiavania citovaného zákona.
Ak sa zistí porušenie predpisov, ukladá usporiadateľovi
hudobnej produkcie sankcie

vanie a meranie hluku a vibrácií vo vonkajšom prostredí
v budovách, okrem posudzovania hluku a vibrácií na pracoviskách rieši vykonávacia
vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 549/2007 Z. z. Na
základe tejto vyhlášky môže
samospráva vyžadovať od fyzických osôb - podnikateľov,
či právnických osôb, ktoré
usporiadajú verejné kultúrne
podujatie s možným zdrojom
hluku, aby splnili svoju povinnosť zabezpečiť čo najnižšiu
úroveň expozície obyvateľov
a obytného prostredia hlukom
a neprekročiť prípustné hodnoty pre deň, večer a noc dokumentovanými odbornými
meraniami vykonanými autorizovanými osobami RÚVZ.
Ďalšou významnou organizáciou, ktorá sa podieľa na
riešení danej problematiky
je živnostenský úrad, ktorý
okrem iného môže overiť, či

má podnikateľ platné živnostenské oprávnenie k činnosti.
Má právo pozastaviť alebo
zrušiť živnostenské oprávnenie v prípade, že podnikateľ
bude pri svojej podnikateľskej
činnosti porušovať závažným
spôsobom živnostenský zákon
alebo tiež ostatné zákony a
všeobecne záväzné nariadenia
obce a kraja a za ich porušenie môže ukladať sankcie. V
oblasti kontroly používania
hudobnej produkcie má nezastupiteľné miesto Slovenský ochranný zväz autorský
( SOZA), ktorý kontroluje a
ukladá sankcie za porušenie
autorského zákona a za neoprávnené použitie diel chránených autorským zákonom.
V prípade, keď SOZA zistí, že
usporiadateľ diskoték či zábav
nemá uzatvorenú licenčnú
zmluvu a neplatí autorské odmeny, začne s usporiadateľom
priestupkové konanie podľa
zákona o priestupkoch, prípadne dá podnet na začatie
trestného stíhania pre trestný
čin porušovania autorského
práva podľa Trestného zákona.
Súčasne môže žiadať o vydanie
peňazí získaných z takéhoto
bezdôvodného obohatenia.
Pri riešení problematiky
rušenia nočného pokoja je
dôležité uviesť to, že časté
negatívne sprievodné javy,
ako je hlučné správanie občanov v nočnom čase sa vracajúcich z diskotéky či zábavy
resp. znečisťovanie verejných
priestranstiev, nie je možné spájať so zodpovednosťou prevádzok a to aj vtedy,
keď sa osoba nachádza bezprostredne pred samotnou
prevádzkou. V takomto prípade sa osoba môže dopustiť
priestupku proti verejnému
poriadku.
Napriek tomu, že postavenie samosprávy je pri riešení
danej problematiky ťažké, a
táto nemá všetko pri povoľovaní a konaní verejných
zábav a hudobných produkcií
vo svojich rukách, v spolupráci s dotknutými orgánmi a organizáciami, prácou
s usporiadateľmi akcií a v
opodstatnených prípadoch
aj represívnymi opatreniami
zo strany Mestskej polície Poprad, sa bude usilovať o dosiahnutie prijateľného stavu
v súlade s doposiaľ platnou
legislatívou.
Štefan Šipula,
náčelník Mestskej polície
v Poprade
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Vzťahy sú ako sklo. Niekedy je lepšie nechať ho rozbité bez toho,
aby ste sa ranili pri jeho lepení.“		
Jami McRae

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 9. augusta má meniny Ľubomíra, zajtra 10. augusta Vavrinec, v piatok 11. augusta Zuzana, v sobotu 12. augusta Darina,
v nedeľu 13. augusta Ľubomír, v pondelok 14. augusta Mojmír a
v utorok 15. augusta Marcela.

MANŽELSTVO UZAVRELI
22. júla 2017 - Mgr. Jana Repelová a Anthony Franςois Bour, Ivona
Lachká a Božidar Senfner, Magdaléna Brotvanová a Pavol Bizub.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V sobotu 5. augusta 2017
vo Veľkej s

Justínou Jendruščákovou,
77-ročnou

V pondelok 7. augusta 2017
vo Veľkej s

Petrom Buranským,
59-ročným

V pondelok 7. augusta 2017
vo Veľkej s

Martou Kovalčíkovou,
75-ročnou

V utorok 8. augusta 2017
vo Veľkej so

Soňou Tomaľovou,
54-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 9. augusta 2017
o 12.30 hod. vo Veľkej s

Františkom Sitiarom,
70-ročným

V stredu 9. augusta 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Ing. Vincentom Kecerom,
77-ročným

V stredu 9. augusta 2017
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Emíliou Penxovou,
57-ročnou

Vo štvrtok 10. augusta
2017 o 13. hod. vo Veľkej s

Jánom Jasenčákom,
61-ročným

Vo štvrtok 10. augusta 2017
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Ing. Jozefom Krajčom,
63-ročným

V piatok 11. augusta 2017
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Annou Novotnou,
52-ročnou

Spomienka

V piatok 11. augusta uplynie jeden
rok, čo náš navždy opustila

ALŽBETA SISKOVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Zádušná svätá omša za zosnulú
bude v piatok 11. augusta o 18.30
hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda
na sídlisku Juh v Poprade.
Manžel, dcéry Danka a Jarka
s rodinami

Charitatívny projekt

Charitatívny projekt Nezastaviteľní na pomoc mladým
ľuďom s telesným postihnutím sa bude konať od 11. do 13.
augusta na Štrbskom Plese.
V rámci tohto projektu na ceste smerom k vodopádom a
mostíkom priamo na Štrbskom Plese vyrastie špeciálna Birell brána. Za každý prechod orgnizátor prispeje sumou 20
centov na účet Nezastaviteľných.		
(ppp)

Legiovlak pripomenie boj
za samostatný štát na Slovensku

Počas augusta a septembra
tohto roku prejde Slovenskom legionárske múzeum
na koľajach - Legiovlak. Jeho
trinásť vagónov pripomenie
boj Čechov a Slovákov za vytvorenie spoločného štátu na
deviatich zastávkach. Vstup
bude všade zadarmo.
Legiovlak - pojazdné múzeum Československej obce
legionárskej, pripomína 100.
výročie boja légií za samostatný štát. Súprava historických
vagónov navštívi Slovensko
vďaka spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej
republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, Nadácii
Milana Rastislava Štefánika,
KHT Zvolen a ďalších partnerov. Celá súprava jazdí od
roku 2015, kedy sa na krátky
čas zastavila aj v Bratislave.
Počas tohtoročného dvojmesačného putovania Slovenskom postupne navštívi tieto
zastávky Žilina, Dolný Kubík,
Poprad, Medzilaborce, Humenné, Košice, Zvolen, Nitru

a Bratislavu. V Poprade bude
11. - 13. augusta 2017. Vstup
je voľný, v piatok bude Legiovlak sprístupnený od 8. do
18., v sobotu a v nedeľu od
9. do 19. hod. na železničnej
stanici.
Legiovlak sa skladá z 13 zrekonštruovaných vagónov, akými sa desaťtisíce čs. legionárov
prepravovali naprieč Ruskom
po Transsibírskej magistrále
v rokoch 1918-1920. Prejazd
okolo sveta až domov do Československa si legionári často
museli vynútiť tvrdým bojom
s boľševikmi a vlastnou krvou.
Historické vagóny sú zrekonštruované tak, aby verne zodpovedali dobovým reáliám a
návštevníkom čo najviac priblížili podrobnosti z legionárskeho života a ich boja. Súpravy legionárskych vlakov boli
totiž kasárňami na koľajach
a legionári sa museli postarať
o všetko sami a ešte k tomu v
pohybe.
V Českej republike sú prehliadky Legiovlaku veľmi ob-

ľúbené. „Pevne
veríme, že podobný záujem
vzbudíme
aj
na Slovensku.
Prvá
svetová
vojna je síce sto
rokov vzdialená, ale na 5 000
Slovákov, ktorí slúžili v ruských légiách a na dve tisícky
vo Francúzsku a Taliansku sa
nesmie zabudnúť. Ich podiel
na vybudovaní spoločného
štátu je nezmazateľný,“ hovorí Jiří Charfreitag, tajomník
projektu Legia 100 a dodáva:
„Slováci mali vstup do légií
obtiažnejší ako Česi, ale spoločným bojom a najmä v osobe
Milana Rastislava Štefánika
preukázali, že sú moderným
národom, túžiacim po nezávislosti a vlastnom štáte. Bratstvo
vzniknuté v spoločnom boji
bolo veľmi pevné.“ Nemenej
dôležitý bol vplyv slovenských
krajanov v Spojených štátoch
amerických, kde množstvo
emigrantov podporovalo odboj finančne.
(mbo)

Emoji film 2D: o 13.30 hod.
(hrá sa len cez víkend) a o 15.50
hod., Čiara: o 16. hod., o 18.
hod. a o 20.40 hod., Ja zloduch
3 2D: o 13. hod. a o 13.50 hod.
(hrá sa len cez víkend), Anna-

Program kina
CINEMAX

3D: o 15.10 hod., Atomic
Blonde: o 17.20 hod. (nehrá sa
15.8.), Artmax filmy - Glory:
o 17.30 hod. (hrá sa len 15.8.),
Dunkirk: o 19.50 hod. Viac
na www.cine-max.sk (ppp)

Od 10. augusta do 16. augusta
belle 2: Stvorenie zla: o 18.30
hod. a o 21. hod., Emoji film

Pohotovosť v lekárňach

V stredu 9. augusta - Dr. Max - Monaco, vo štvrtok 10. augusta - Lekáreň Nemocnice Poprad,
v piatok 11. augusta - Styrax, v sobotu 12.
augusta - Zlatý had, v nedeľu 13. augusta Corrib, v pondelok 14. augusta - Včela - pri
nemocnici, v utorok 15. augusta - Adus.
Dr. Max - Monaco: Francisciho ul. 22, Lekáreň

Nemocnice Poprad: Banícka 28, Styrax: Ul. L.
Svobodu, Zlatý had: Novomeského 3918, Corrib:
Levočská 26A, Včela - pri nemocnici: Tatranské nám. 1, Adus: Mnoheľova 2. 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
Budete plní
energie
a
radosti. Všetko vám bude vychádzať ako nikdy predtým.

Vážte
si
chvíle s rodinou, v nasledujúcich mesiacoch
budete mať na ňu málo času.

Radostný týždeň
bude naplnený množstvom
stretnutí s príjemnými ľuďmi.

Poviete svoj
názor
na
nejakú dôležitú záležitosť. Stane
sa tak, ako poviete.

Pracovné
povinnosti
vás budú zaťažovať. Momentálne
vám chýba chuť do práce, viac
myslíte na zábavu.

Veľa pracovných
povinností vám spôsobí nervozitu.
Preneste niektoré veci aj na iných.

V e ľ m i
priaznivý
týždeň, v ktorom vás potešia
najmä rodinní príslušníci a priatelia.
Nedajte sa
zlákať vidinou ľahkého zárobku. Príležitosť
bude mať nejaký menší háčik.

Tvrdohlavosť niekoho z rodinných príslušníkov vás
nahnevá. Ukáže sa však, že má
pravdu.
Dodržiavajte pitný
režim. Budete sa hneď cítiť lepšie
po zdravotnej stránke.

Z
každej
strany
k
vám prúdia nové informácie. Dávajte si pozor, aby to neboli len
plané klebety.
Budete si
užívať leto,
hoci budete musieť splniť aj nečakanú pracovnú alebo rodinnú
úlohu.
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Týždeň s mestskou políciou

•

V PRVÝ augustový deň o
12.38 hod. bola hliadka MsP
Poprad vyslaná na ulicu Lidickú v Poprade-Matejovciach, kde sa voľne pohybovali
dva psy a občania z nich mali
strach. Mestskí policajti zistili,
že psy ušli svojmu majiteľovi
na ulicu cez otvorenú bránu
rodinného domu. Keďže majiteľ psov nebol v tom čase
doma, s pomocou suseda boli
psy zatvorené do dvora. Majiteľovi psov bola po príchode
domov uložená bloková pokuta.
NA LINKU 159 oznámil
občan 2. augusta o 9.42 hod.,
že na ul. L.Svobodu pri križovatke s cestou I/18 našiel malé
dieťa, ktoré plakalo a nevedelo povedať, kde má rodičov.
Hliadka MsP po príchode na
miesto prevzala od oznamovateľa 4 ročné dievčatko. Na
ulici Dostojevského sa mestským policajtom podarilo
nájsť 41 ročného otca strateného dieťaťa, ktorý ho už me-

•

dzičasom hľadal a dcéru mu
odovzdali.
PROSTREDNÍCTVOM
telefonického oznamu od
občana boli mestskí policajti
3. augusta o 19.02 hod. upozornení na potulujúceho sa
malého psíka bez známky v
mestskej časti Kvetnica. Keďže sa nepodarilo zistiť majiteľa, hliadka MsP Poprad ho
umiestnila do útulku.
MESTSKEJ polícii bolo
4. augusta o 20.31 hod. oznámené fyzické napádanie osôb
na ul. Staničnej v Poprade-Matejovciach. Hliadky MsP
Poprad na mieste zistili podozrivú osobu, ktorú predviedli
za účelom zistenia totožnosti.
Keďže osoba kládla aktívny
odpor, boli použité donucovacie prostriedky. U 34
ročného podozrivého muža
bola dychovou skúškou potvrdená prítomnosť alkoholu,
keď nafúkal 1,72 mg/l, čo je
3,58 promile. Vec je v riešení
MsP Poprad.
(msp)

•

•

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov o celkovej výmere 70,96 m2 ktoré sa
nachádzajú v budove Zimný štadión, súp. č. 890, or. č. 46 na
Štefánikovej ulici v Poprade. Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Predmet nájmu na základe súťaže:
Nebytové priestory o celkovej výmere 70,96 m2, nachádzajúce sa
v budove Zimný štadión, súp. č. 890, or.č. 46, postavenej na pozemku parc. č.268 KN-C v katastrálnom území Spišská Sobota,
evidovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. Nebytové priestory sú vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Účel nájmu: zriadenie predajne športového tovaru
Minimálne ročné nájomné: 1 774,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užívaním nebytových priestorov (prevádzkové
náklady).
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 18.8.2017 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.
Všetky súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke:
www.poprad.sk Bližšie informácie: rene.soltes@msupoprad.sk,
PP-79
Ing. René Šoltés, tel. 052/7721405, 0910890265
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Medzinárodne uznávaná sopranistka Jolana Fogašová
zaspieva na benefičnom koncerte Operné gala 2017

V Drevenom evanjelickom artikulárnom
kostole v Kežmarku sa v sobotu 26. augusta
2017 o 17. hod uskutoční 4. ročník benefičného koncertu „Operné gala v Kežmarku“ pod umeleckou záštitou maestra Petra
Dvorského. Ako hlavná hviezda sa predstaví medzinárodne uznávaná sopranistka
Jolana Fogašová, ktorá má za sebou množstvo úspechov na domácich aj zahraničných
operných scénach či koncertných pódiách.
Spolu s ňou sa v Kežmarku predstaví aj popredný sólista banskobystrickej Štátnej opery,
tenorista Dušan Šimo a mladý talentovaný
basbarytonista Boris Prýgl - víťaz viacerých
medzinárodných speváckych súťaží, finalista
súťaže Hans Gabor Belvedere 2017 a čerstvý
držiteľ Ceny Birgit Nilsson prestížnej svetovej
speváckej súťaže Plácida Dominga Operalia.
Účinkujúci vystúpia s klavírnym sprievodom
Júlie Grejtákovej, korepetítorky Opery ŠD v
Košiciach, hlavnej korepetítorky súťaže Musica Sacra v Ríme, ako aj hlavnej korepetítorky
a dramaturgičky Opera Slovakia. Na koncerte zaznejú árie a duety z diel autorov svetovej

Kina Tatran
9. augusta o 19. hod.
ATOMIC BLONDE
USA, akčný/triler, 110 min., titulky, MP15
Ch. Theron ako špičková agentka britskej tajnej spravodajskej
služby. V Berlíne zúri revolúcia a dvojití agenti a zradcovia
majú plno práce. Vstupné: 5 €
10. a 11. augusta o 19. hod.
ČIARA
SK/UA, triler, 113 min., slovenská verzia, MP15
Maštalír, Vášáryová, Fialová a
Hryc v hlavných úlohách no-

Inzercia

• Predám

tatranský obklad 2,9 €/m2, leštený, zrubový - pologuľatý profil,
hranoly a dlážkovicu - dyle
na podlahy. Inf.: č. t. 0908
234 866.		
3/17-P
Predám záhradu v Poprade v záhradkárskej osade Západ č. 2. Inf.: č. t.
0915 287 566.
26/17-P
Kúpim pozemok vo Veľkej, v Spišskej Sobote alebo
v Strážach vhodný na výstavbu rodinného domu,
výmera pozemku max. do
450 m2, cena do 45 000 €.
Platba v hotovosti. Inf.: č. t.
0903 626 055.
8/17-K
Náter striech za 3 €/m2.
V cene je farba + práca. Inf.:
č. t. 0915 423 705. 44/17-R
Elektroinštalačné práce
- vykonávame elektroinšta-

•
•

•
•

opernej literatúry (Rossini, Donizetti, Puccini,
Verdi, Rachmaninov, Mascagni) „Operné gala
v Kežmarku“ je na Slovensku jedinečný benefičný galakoncert, na ktorom sa predstavia
slovenské operné hviezdy so svetovým renomé
spolu so začínajúcimi talentovanými umelcami. Koná sa od roku 2014 každoročne v letnom
období pri príležitosti spustenia prevádzky
spravodajsko-publicistického internetového
časopisu www.operaslovakia.sk v produkcii
Opera Slovakia, o.z. Benefičný charakter podujatia spája operu so silnými ľudskými príbehmi. Výťažok koncertu je každý rok venovaný
inej organizácii - tento rok poputuje Detskému
dennému sanatóriu v Kežmarku na nákup rehabilitačných a kompenzačných pomôcok pre
deti so zdravotným postihnutím (www.ddsanatorium.sk). Predpredaj vstupeniek je zabezpečený v sieti Ticketportal, v predajni Color
Music - hudobné nástroje na Hlavnom námestí
v Kežmarku a na Evanjelickom farskom úrade
v Kežmarku. Priamy predaj vstupeniek sa uskutoční hodinu pred koncertom v kostole. Viac
informácií na www.operaslovakia.sk.
(pvo)

vého slovensko-ukrajinského
filmu o pašovaní cez hranice.
Vstupné: 5 €
12. a 13. augusta o 16. hod.
EMOJI FILM 2D
USA, animovaná rozprávka, 91
min., dabing, MP
Mesto Textopolis sa nachádza v
četovacej aplikácii a obývajú ho
Smajlíci. Ich životný cieľ je jednoduchý - chcú byť vyvolení a
použití majiteľom telefónu pri
ďalšej konverzácii.
Vstupné: 5 €; 4,50 € deti

STVORENIE ZLA
USA, horor/triler, 109 min., titulky, MP15
Je späť! „Toto je náš nový sirotinec. Dcéra nás opustila veľmi
malá. Ale potom TO chcelo prejsť do bábiky a zostať s
nami navždy. Súhlasili sme....“
Vstupné: 5 €

12. a 13. augusta o 19. hod.
ANNABELLE 2:

14. augusta o 19. hod.
VYŠŠIA MOC
SE/DK/NO/FR, dráma, 118
min., titulky, MP15, FK
Lavína odkryje neisté základy
rodiny. Cena poroty MFF Cannes 2014. Vstupné: 4 €, 2 € s
preukazom FK

lácie v bytoch a v domoch.
Rekonštrukcie starých inštalácií. Odstraňovanie porúch.
Zásuvkové a svetelné obvody. Zapájanie spotrebičov.
Poprad a okolie. Inf.: č. t.
0949 669 600.
52/17-R
Pizzeria Utópia ihneď
prijme vyučeného čašníka/-čku a vyučeného kuchára.
Inf.: č. t. 773 22 22 alebo priamo na prevádzke. 53/17-R
Prenajmeme kancelárske priestory v Poprade,
Teplická 34, bývala AB Stavomontáže. Jeden mesačný
nájom „grátis“. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
58/17-R
MUNET group prijme do
zamestnania pomocnú silu
do kuchyne na plný úväzok, nástup ihneď. Inf.: č. t.
0905 741 787.
59/17-R
Prenajmem komplet za-

riadený 1-izbový byt s balkónom v Poprade na Juhu
III, cena 300 €/mesiac. Inf. č.
t. : 0918 694 121.
62/17-R
Hľadáme
príjemného
a zodpovedného človeka na prácu koordinátora
pre projekty v Slovenskom
Červenom kríži v Poprade ako zástup počas materskej dovolenky. Práca
je vhodná pre absolventa
strednej alebo vysokej školy. V prípade záujmu prosím kontaktujte na tel. číslo:
0907 187 277.
63/17-R
Hľadáme príjemnú, zodpovednú a poriadkumilovnú ženu, ktorá je ochotná a
schopná pracovať ako upratovačka. Ponúkame stabilnú
prácu v dobrom kolektíve.
V prípade záujmu prosím
kontaktujte na tel. číslo:
0907 187 277.
64/17-R

•
•

•
•

•

•

9. 8. 2017

Strana 9

Naplniť život tým, čo bude bohatstvom aj po smrti
V júli odslúžil svoju poslednú liturgiu vo farnosti Poprad gréckokatolícky
farár Miroslav Bartoš (na
foto). Svoje kňazské poslanie
začal napĺňať v roku 1993 v
Uliči v blízkosti ukrajinskej
a poľskej hranice. Po štyroch
rokoch prešiel do Sniny, po
ďalších dvoch do Torysiek,
kde sa svojej službe venoval
štyri roky. Do Popradu prišiel v roku 2003 a za jeho pôsobenia bol o sedem rokov
na to dokončený a posvätený Kostol sv. Petra a Pavla.
Kým nebol postavený tento
chrám na sídlisku Juh, museli gréckokatolícki veriaci
chodievať do rímskokatolíckej konkatedrály v Poprade
alebo do kostola vo Veľkej.
Odchod do inej farnosti bol
príležitosťou načrieť do spomienok. Opýtali sme sa:
* Ako ste dospeli k rozhodnutiu stať sa kňazom?
- „Vyrastal som v obci Olejníkov v Sabinovskom okrese v
bežnej veriacej rodine. Vtedy
sme nemali vlastný kostol, ale
chodieval som do susednej Ľutiny. Ešte z čias totality bola
známa ako najväčšie gréckokatolícke pútnické miesto na
Slovensku. Tamojší kňaz ma
zavolal miništrovať, čo bola
veľmi dobrá príprava. Vďaka
tejto službe, blízkosti oltára,
príkladu kňaza, ktorý tam vtedy pôsobil 16 rokov a zaslúžil

sa, že si viacerí zvolili kňazské
a rehoľné povolania, rozhodol
som sa pre kňazské poslanie.
Podmienkou bola gymnaziálna maturita, ktorú som získal
v Sabinove. Potom som absolvoval dva roky Bohosloveckej
fakulty v Bratislave. Prišla
zmena režimu a obnovil sa seminár pre budúcich gréckokatolíckych kňazov v Prešove, tak
som štúdiá dokončil tam.“
* Po farnostiach v Uliči,
Snine a Toryskách ste sa
pred štrnástimi rokmi stali
farárom farnosti Poprad. Čo
vás tu vtedy čakalo?
- „Keď som išiel do Popradu,
nepoznal som ho ako farnosť,
hoci Torysky neboli ďaleko. Vedel som o rozostavanom chráme. Stavba veľmi nešla, tak
som cítil, že s tým bude treba
niečo spraviť. Bolo zložité nájsť
svetlo a cestu ako ďalej. Ukazovalo sa, že čo sa začalo s predstavou a túžbou prelomových
rokov 1989-90, kedy všetci mali
nádej, že do kostola bude chodiť veľa ľudí, bolo treba zmeniť.
Chrám bol naprojektovaný ako
veľmi veľká stavba s veľkým pôdorysom. Nasledovali dva roky
hľadania, ako pokračovať ďalej
i za cenu toho, že sa podstatne
zmení plán, ale vznikne chrám,
ktorý bude svojou veľkosťou
slúžiť reálnemu počtu gréckokatolíckych veriacich, ktorých
je v Poprade vyše 2 tisíc. A tiež,
aby poslúžil aj ďalším potre-

bám, ktoré sú pre život cirkvi
potrebné - pastoračné centrum
i bývanie pre kňazov. Vzniklo
niečo úplne iné ako bol pôvodný projekt. Ďalšie dva roky sa
pripravovali nové plány. Na
začiatku bolo treba aj niečo
zbúrať, ale keby bol chrám dokončený v pôvodnom zámere,
asi by ho bolo ťažké udržiavať.
V súčasnej podobe ho bude vedieť dnešné spoločenstvo dobre
spravovať a finančne zabezpečiť.“
* Kým ste nemali vlastný
chrám, slúžili ste liturgie
všelikde. Ako ste sami prirovnali, je iné, keď niekto
býva v podnájme a iné, keď
má vlastný dom. Ako vám
pomáhali popradskí farníci?
- „Spoločenstvo popradských
gréckokatolíkov je rôznorodé,
pretože pôvodne v Poprade neboli, ale v priebehu minulých
20-30 rokov sa tu prisťahovali
od Zemplína až po Zamagurie. Nebola chrámová priestorová identita. Začínalo sa s
hŕstkou 10-15 ľudí a možno
považovať za malý zázrak, že
vôbec máme chrám a dnes na
nedeľné liturgie príde aj 300350 ľudí. Pri stavbe chrámu
vznikli mnohé ľudské a duchovné väzby medzi kňazom
a ľuďmi aj ľuďmi navzájom.
Na sobotné brigády prišlo niekedy aj 30-50 dobrovoľníkov,
čo je skutočne v meste úspech.
Najdôležitejšie však bolo, že

Takmer 6 000 návštevníkov sa vo štvrtok 3. augusta zišlo na Štrbskom
Plese priamo pod mostíkmi na vystúpení súboru
Lúčnica. Najslávnejšie
choreografie
profesora
Štefana Nosáľa, ktorý
nás len pred pár dňami
navždy opustil, zo všetkých regiónov Slovenska
predviedol takmer celý
50-členný tanečný súbor
so speváckou skupinou
a veľkým orchestrom.
Diváci videli výber najlepších choreografií, takzvaný zlatý fond Lúčnice. Predstavené boli
všetky slovenské regióny.
Odzneli ukážky z tancov z detvianskych lazov, zo Zemplína, čardáš, ale aj vtipný klobúkový tanec zo západného
Slovenska. Lúčničiari sa do Tatier vrátili približne po 30 rokoch. Viac ako
tridsať členov súboru absolvovalo v utorok aj výstup na Kriváň, v stredu si spoločne zaspievali s folklórnymi skupinami a súbormi z podtatranských obcí a miest okolo Štrbského plesa.
FOTO - Silvia Šifrová

sme získali miesto pre duchovnú formáciu spoločenstva
a tiež na pastoračné aktivity.
Organizovali sme podujatia
pre deti, mládež aj dospelých,
výlety, púte, dokonca i do zahraničia, farský ples, karneval,
športové akcie a v posledných
rokoch petropavlovský guláš
na odpustovú slávnosť.“
* Je údelom kňazov, že
ich počas života povolajú
do služby v rôznych farnostiach a musia odísť na nové
pôsobisko. Kde je vaša nová
farnosť?
- „Teraz pôsobím vo farnosti Vernár s jurisdikčným
územím Vysoké Tatry. Vernár
je maličká farnosť, ktorá je v
tomto priestore najpôvodnejšia gréckokatolícka, lebo tu
bola ešte pred rokom 1950 a vo
V. Tatrách máme kaplnku na
Skalnatom Plese. “
* S akým úmyslom vstupujete do novej farnosti?
- „K základnému poslaniu
kňaza patrí to, že má ľuďom

poslúžiť na ceste spásy – to je
veľký projekt, aby človek naplnil svoj život niečím, čo bude
pre neho bohatstvom aj po
smrti. Premenené na drobné - pomôcť človeku v tejto
zložitej dobe, v ktorej je ťažké
zorientovať sa, čo je dobré,
čo zlé, čo môžem, čo nemôžem, lebo to dobré so zlým
sa v posledných časoch dosť
pomiešalo. Po odstupe rokov,
skúsenostiach v pôsobení v
rôznych farnostiach, si uvedomujem, že úlohou a poslaním
kňaza je sprevádzať ľudí, má
im sprostredkovávať sviatosti,
pozitívne ich nasmerovať a
pomôcť aj dobrou radou vedúcou k správnemu rozhodnutiu.
Toto zostáva vždy platné - či je
farnosť veľká alebo malá, či ide
o ľudí žijúcich v meste alebo na
dedine, alebo či sú to náhodní
turisti, či sa kňaz stará o chorého staršieho človeka alebo o
deti. Na každom čase, ktorý
prežije s jednotlivým človekom, záleží. “
(mar)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O vstupenky na Country weekend

V Šuňave sa 19. a 20. augusta
uskutoční XIX. ročník festivalu country, folku, bluegrassovej a trampskej hudby Country weekend Šuňava 2017.
Hlavnými hosťami festivalu bude
v sobotu Allan Mikušek a v nedeľu
Tučňáci z Čiech. V programe ďalej
vystúpia hudobné skupiny Bonanza,
Vidly, Lucia Briestenská, Neznámi,
The Father ś, Ontario Band, 3 násť
ciest, Kristína Prekopová Band, Pacipacifik, Veteráni a tanečná skupiny
Smoky Mountains Dancers. Moderovať bude Peter „Milky“ Milkovič.
V sprievodnom programe sú pripravené Aliho spanilá chopper country
jazda, moto 4 x 4, kone, poníky, nafukovadlá, pivné súťaže, súťaže pre
deti, country bál, rodeo býk, maľovanie na tvár, stanové mestečko, veľké
možnosti občerstvenia, stánky so
štýlovým tovarom atď.
Stanovanie a parkovanie je zadar-

mo. Ceny a možnosti kúpenia vstupeniek sú na www.countrysunava.sk.
Redakcia novín Poprad v spolupráci s organizátormi z Country
clubu Šuňava pripravili súťaž o vstupenky na tento festival. Z čitateľov,
ktorí do 13. augusta 2017 pošlú alebo prinesú do redakcie novín Poprad, Podtatranská ul. 149/7, Poprad
(sídlisko Západ) lístok s nalepeným
kupónom súťaže, budú vyžrebovaní
traja výhercovia. Každý z nich získa po dve vstupenky na obidva dni
festivalu. Mená výhercov uverejníme v novinách Poprad 16. augusta
2017.			 (pmm)

Kupón
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HK Poprad
Hokejisti HK
Poprad majú za
sebou úvodné
zápasy prípravného obdobia pred štartom nového
ročníka Tipsport Ligy.
Minulý týždeň v utorok
zvíťazili v Košiciach 1:2 (0:0,
0:1, 1:1), vo štvrtok 3. augusta pred domácim publikom
zvíťazili nad Zvolenom 6:1
(2:1, 3:0, 1:0.
V utorok 8. augusta odohrali so Zvolenom odvetu
na ľade súpera po uzávierke
vydania novín Poprad.
Už vo štvrtok 10. augusta
majú kamzíci na programe
ďalší domáci duel od 18. hodiny proti MHk 32 Liptovský Mikuláš, o deň neskôr
v piatok 11. augusta nastú-

pia o 18. hodine opäť doma
proti rumunskému tímu SC
Csíkszereda a v utorok 15.
augusta o 19. hodine odštartujú zverenci Marcela Ozimáka úvodným domácim
zápasom proti maďarskému
Fehérváru AV19 premiérový
ročník Vyšehradského pohára.
Zároveň sa v Spišskej Novej Vsi od utorka 15. augusta do štvrtka 17. augusta
uskutoční turnaj o Spišský
pohár, na ktorom sa predstaví družstvo HK Poprad
B vyskladané z adeptov na
popradský dres. Z kádra si
po odohratí turnaja budú
môcť tréneri vybrať tých
najlepších do tipsportligového tímu.
(ppp)

Súťažili o Spišskosobotský pohár

Historické námestie v Spišskej Sobote privítalo opäť
po roku v nedeľu 6. augusta
hasičské družstvá, ktoré bojovali o putovný Spišskosobotský pohár. V 18. ročníku
súťažilo 23 družstiev rozdelených do piatich kategórii.
Medzi družstvami mužov
do 35 rokov i spomedzi všetkých zúčastnených družstiev
najlepší čas 17,40 s dosiahol
Spišský Štiavnik, druhé skončilo Spišské Bystré I (17,53)
a tretie Spišské Bystré II
(18,61). U žien bola najrýchlejšia Štrba s časom 20,83
s, druhá skončila Liptovská
Teplička (21,01) a tretie Spišské Bystré (21,78). Medzi
družstvami mužov nad 35
rokov zvíťazila Šuňava s časom 18,95 s (na foto) pred
domácou Spišskou Sobotou
(21,05). V kategórii dorastu
medzi dievčatami prvenstvo
patrilo Spišskému Bystrému
(23 s). Len s rozdielom 0,03

s druhá skončila Spišská
Sobota, tretie boli Gánovce
(26,61). U chlapcov prvé boli
Gánovce. Predstavili sa aj
profesionálni hasiči z Hasičského a záchranného zboru
Poprad,
niekoľkonásobní
majstri SR v hasičskom športe s časom 17,53 s.
Nasledujúci víkend bude
patriť ďalším súťažiam 23.
ročníka PHL. V sobotu 12.
augusta o 12. hod. v Kubašku v Spišskom Bystrom
sa uskutoční už 28. ročník
O pohár starostu obce. Predtým ešte o 9.30 hod. budú
o ceny bojovať i mladí hasiči - žiaci v požiarnom útoku
s vodou. O deň neskôr v nedeľu 13. augusta o 10. hod.
sa bude konať v areáli futbalového ihriska v Strážach
13. ročník súťaže hasičských
družstiev - memoriál Miroslava Olejníka na počesť
dlhoročného
hasičského
funkcionára.
(klo)

Námestie zažije adrenalínovú lahôdku

Od 11. do 13. augusta 2917
prídu pod Tatry najlepší
horskí cyklisti z celej Európy
na UEC Majstrovstvá Európy 2017. Očakáva sa viac ako
900 amatérov, 250 profesionálov, 500 detských pretekárov a tisícky divákov. Pripravených je 5 pretekárskych
tratí s celkovou dĺžkou viac
ako 350 km. Poprad a Svit
budú hostiť nielen európsky
šampionát v cross country
maratóne, ale aj atraktívnu
adrenalínovú súťaž Horal
Eliminator na Námestí sv.
Egídia, či preteky v rámci
seriálu Detská tour Petra
Sagana.
Organizátori pripravili na
piatok 11. augusta predkrm
v podobe atraktívnych vyraďovacích pretekov Horal Eliminator na Námestí sv. Egídia
v Poprade, kde bude okruh
dlhý 600 metrov. Autorom
trate je dvojnásobný majster
sveta v cyklokrose Ondrej
Glajza, ktorý sa snažil využiť
čo najviac schodov na námestí a navrhol aj umelé prekážky. „Chcem pozvať všetkých
Popradčanov aj návštevníkov
regiónu na toto významné,
divácky veľmi zaujímavé, podujatie,“ podčiarkol primátor

Popradu Jozef Švagerko. Riaditeľ pretekov Eliminator v
Poprade Peter Procházka v
piatok informoval, že pôjde o
jedno z najväčších športových
podujatí tohto leta, ktorému
predchádzala dôkladná príprava. Deň pred podujatím
vo štvrtok 10. augusta budú
od 15. hod. prebiehať prípravné práce. Vzhľadom na to je
nutná súčinnosť a ústretovosť
subjektov a obchodných prevádzok pôsobiacich v centre
Popradu. Viac na www.poprad.sk.
Horal Eliminator je novinkou Horal Weekendu
2017. Sú to šprintérske vyraďovacie preteky štvoríc
na horských bicykloch. Z
každej štvorice postupujú
dvaja najlepší do ďalšieho
kola, až kým sa štyria najlepší stretnú vo večernom
finále. Vyraďovacím jazdám
predchádza
kvalifikácia.
Kvalifikačné jazdy sa jazdia
jednotlivo a výsledný čas určuje zaradenie pretekárov do
vyraďovacích štvoríc. V srdci Popradu sa toto adrenalí-

nové predstavenie uskutoční
po prvýkrát.
Štart registrácie pretekárov
všetkých kategórií a tréningy
sú naplánované na 9. hodinu ráno. Priestor námestia
bude od 9. do 18. hod. čiastočne uzavretý bariérami
a monitorovaný mestskou
políciou. Kvalifikačné jazdy
sú na programe od 11. a vylučovacie jazdy od 13.30 hod.
Preteky vyvrcholia finálovou
jazdou o 16. hodine. Adrenalínová súťaž je určená
pretekárom v rôznych vekových kategóriách žiakov, kadetov, dorasteniek, dorastencov, žien a mužov.
Pre urýchlenie registrácie je možné použiť online
prihlášky na www.horal.
sk, kde nájdu záujemcovia
aj podrobnejšie informácie.
Štartovať môžu registrovaní i neregistrovaní pretekári
s limitovaným počtom 150.
Muži a ženy majú za umiestnenie v prvej päťke vypísané
finančné odmeny, žiaci, kadeti a dorastenecké kategórie
získajú vecné ceny. (ppm)

Osobnosti opäť pomohli deťom

Výťažok v hodnote 25 000 €
z 10. ročníka charitatívneho golfového turnaja v rezorte Black Stork vo Veľkej
Lomnici putuje priamo pre
telesne a mentálne postihnuté deti prostredníctvom
Nadácie Miroslava Šatana
a projektu „Hodina deťom“.
Za 10 rokov projekt venoval
priamo deťom, ktorých osud
je skúšaný ťažkým postihnutím, viac ako 186 000 €.
Vyvrcholením minulotýždňového turnaja bolo odovzdanie vyzbieranej sumy peňazí do rúk prítomným deťom
a zástupcom nadácií. Symbolické šeky do hodnoty 2 000 €
prevzali rodičia s deťmi priamo z rúk Petra Bondru, Mira
Šatana a Richarda Lintnera.
Šek v hodnote 7 725 € prebrala
Lucia Jakubíková, manažérka
projektu Hodina deťom z Nadácie pre deti Slovenska.
Golfový turnaj prišli aj tento
rok podporiť známe tváre slovenského športu a šoubiznisu.
Golf si zahrali okrem Petra

Bondru, Mira Šatana, Mariána Hossu, Richarda Lintnera, Rastislava Pavlíkovského,
Marka Daňa, Martina Cibáka,
Jána Lašáka aj osobnosti kultúrneho života Milan Kňažko,
Ady Hajdu, Martin Mňahončák a Filip Tůma a profesionálni golfisti Zuzana Kamasová, Ján Friesz ml. a Skip Málek.
Športovci darovali do dražby
časť svojho športového oblečenia, hokejisti dresy, hokejky
a helmy, módni návrhári šaty.
Najviac bol ocenený hokejový
dres Mariána Hossu za 2000 €
a jeho hokejka za 450 €. Úžas-

ným prekvapením boli vydražené sumy za 2 figovníky
z vlastnej produkcie Milana
Kňažka so zrelými figami a
vlastným medom Slavín za
600 € a tiež orechovica vlastnej
výroby Adyho Hajdu za 550 €.
Vzdaním úcty tragicky zosnulému horskému nosičovi Martinovi Hurajtovi bolo vydraženie Nosičského kalendára na
rok 2018 za 300 €.
Víťazom turnaja sa stal flajt
Pavla Bielika, na druhom
mieste flajt Martina Štrbáka
a na treťom mieste flajt Jána
Friesza ml.
(vel)
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Prvý ročník memoriálu Miška Pabiša

Športový klub Zemedar Poprad
- Stráže pod Tatrami usporiadal v
sobotu 29. júla futbalový turnaj dorastu a žiakov - I. ročník memoriálu Miška Pabiša ako spomienku na
jeho tragické úmrtie. Na podujatí sa
zúčastnili i jeho rodičia a súrodenci.
V súťaži dorastu odohrali zápasy:
Stráže - FAM Poprad 4:0, Hôrka - Vikartovce 1:4, o 3. miesto Hôrka - FAM
Poprad 4:0, o 1. miesto Stráže - Vikartovce 4:1. Konečné umiestnenie: 1.
Stráže, 2. Vikartovce, 3. Hôrka, 4. FAM
Poprad. V tejto kategórii boli odmenení ako najlepší hráč Kohút z Vikartoviec, najlepší brankár Bolha a najlepší
strelec gólov Vojtek, obaja zo Stráží.
V kategórii st. žiakov U 15 získal
1. miesto FAM Poprad, 2. Vrbov a 3.
Vikartovce (FAM Poprad - Vikartovce
12:4, FAM Poprad - Vrbov 5:4, Vikar-

tovce - Vrbov 5:9).
V súťaži ml. žiakov U11 si 1. miesto
odniesol Svit, 2. FK Poprad, 3. Vikartovce, 4. Stráže a 5. Kurimany (Vikartovce - Kurimany 8:1, FK Poprad
- Vikartovce 4:9, Kurimany - Svit 1:9,
Vikartovce - Svit 4:6, Stráže - Vikartovce 6:6 PK 2:3, Svit - Stráže 8:1, FK
Poprad - Svit 4:7, Stráže - Kurimany
5:3, FK Poprad - Stráže 10:3, FK Poprad - Kurimany 7:2).
Organizátori ďakujú NTC za zapožičanie prenosných futbalových bránok,
obetavým funkcionárom pánom Bendíkovi, Slavkovskému a všetkým, ktorí
prispeli k úspešnému priebehu turnaja,
ako aj sponzorom Zemedar Poprad
- Stráže, Tatraclima a Ligum Poprad.
Veria, že II. ročník v roku 2018 bude
za účinnejšej podpory najmä zo strany
PFZ a mesta Poprad.
(maj)

FK Poprad

5. augusta FK Poprad - FC Lokomotíva Košice 2:0 (0:0), góly Popradu:
Vladimír Kukoľ, Stanislav Šesták.
Program: 2. kolo SP v stredu 9.
augusta o 16.30 hod. 1. FK Buzitka FK Poprad, 3. kolo II. ligy v sobotu
12. augusta o 17. hod. Partizán Bardejov - FK Poprad.
(ppp)

Popradskí
futbalisti
odohrali cez víkend 2.
kolo II. ligy na domácom ihrisku
NTC v Poprade proti Lokomotíve
Košice.
Výsledok: 2. kolo II. ligy v sobotu

PP-75

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

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.

PP-80

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

6 ROKOV ZÁRUKA

PP-7

Redakciu novín

POPRAD nájdete na sídlisku Západ, Podtatranská ul. 7,
www.noviny-poprad.sk
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Námestie sv. Egídia

11. 8. 2017
TEKY
OTVORENÉ PRERO
KOV
KATEGÓRIE OD 12

MODERUJE

MARCEL
F O R G ÁČ

šprintérske vyraďovacie preteky štvoríc na horských bicykloch
9:00 registrácia, tréning 11:00 kvalifikačné jazdy 13:30 vylučovacie jazdy 16:00 finále 19:00 koncert

POPRAD

PP-78

