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Príbeh fotografií z augustových dní spred päťdesiatich rokov

Aj zeleň potrebuje „pitný režim“
V horúcich dňoch potrebujú 

„pitný režim“ aj kvety, kríky, stro-
my, trávniky... Zeleň v meste by 
inak mohla vyschnúť a zelené plo-
chy by sa zmenili na šedivé neváb-
ne priestranstvá. 

V meste je vysadených takmer 40 
tisíc letničiek, ako aj množstvo krí-
kov a stromov, starostlivosť v horú-
čavách potrebujú i trávniky. Hoci 
sem-tam ich poleje dážď, predsa len 
je nutná aj zálievka, pretože závlaho-
vé systémy sú zamontované iba vo 
veľkom kruhovom objazde na Štefá-
nikovej ulici a v kruhovom objazde 
pri hoteli Poprad. 

Polievanie zelene realizujú pra-
covníci spoločnosti Brantner Poprad. 
Klára Gallíková, vedúca strediska 
verejnej zelene a čistenia mesta z 

tejto spoločnosti zhrnula: „Nakoľko 
leto je veľmi horúce, robíme výdatnú 
zálievku, keďže zeleň je závislá na 
vode. Zalievame dvoma cisternami – 
jedna má obsah 6 tisíc, druhá 2 tisíc 
litrov. Zalievame všetky kvety, tráv-
niky, stromy na verejných priestran-
stvách v centre mesta, v okrajových 
častiach mesta hlavne záhony let-
ničiek a čerstvo posadené stromy a 
kríky. Závlahu potrebujú aj staršie 
parky, lebo zrážky sú v podstate mi-
nimálne. Celkové množstvo zrážok 
je síce dobré, ale sú veľmi nárazové 
s prívalovými dažďami, väčšina vody 
odtečie do potokov, riek, kanalizácií 
a pôda si nestíha nasať vlahu. Viac 
by nám vyhovovali častejšie a mier-
nejšie zrážky.“

Za jeden deň spotrebuje Brantner 

na zálievku približne 35 tisíc litrov 
vody. Pracovníci začínajú zalievať 
skoro ráno už okolo druhej-tre-

tej a približne do jedenástej, kým 
tak nepáli slnko. Inak by rastliny 
mohli zažiť teplotný šok.  (mar)

Popradčanka Eva Kováčová mala 
päťdesiat rokov odložené negatívy 
so zábermi príchodu vojsk Varšav-
skej zmluvy 21. augusta 1968 do 
Popradu. Čakali na správny čas, 
aby z nich zhotovené fotografie 
uzreli svetlo sveta. Najprv - za so-
cializmu - nebola vhodná doba a 
mohli svojej majiteľke spôsobiť ne-
príjemnosti, potom na ne nemys-
lela. Až pri príležitosti polstoročia 
augustových udalostí vyzvalo jed-
no slovenské rádio, aby sa prihlási-
li ľudia, ktorí majú na toto obdobie 
konkrétne pamiatky.

Pani Kováčovú výzva inšpirovala, 
aby pohľadala negatívy a rozhodla sa 
poskytnúť nám fotografie pre našich 
čitateľov a ako svedectvo času, kedy 
bol aj Poprad miestom prelomové-
ho diania. Veď príchod okupantov 
v Auguste 1968 na viac ako dvadsať 
rokov ovplyvnil život v Českoslo-
vensku. 

„Mala som vtedy 26 rokov a foto-
grafovanie bolo mojou záľubou. 21. 

augusta 1968 okolo piatej hodiny 
ráno nás zobudili neobvyklé zvuky 
prichádzajúce k centru mesta, kde 
sme bývali, od práve dobudovanej 
novej cesty s mostom ponad železnič-
nú trať pri dnešnej nemocnici. Cesta 

bola ešte uzatvorená rampami, ne-
prejazdná, pred záťažovými skúška-
mi. Hlavná cesta od Prešova smerom 
na Žilinu ešte stále prechádzala ce-
lým naším mestom ku sídlisku Zá-
pad a ďalej na Svit. A práve včasráno 

21. augusta 1968 urobila „záťažové 
skúšky“ novej hlavnej cesty kolóna 
vojenských nákladných áut, ktorých 
hluk nás zobudil. Zo zvedavosti som 
sa vybrala s fotoaparátom pozrieť si 
to zblízka. Peši som kráčala po kraj-
nici užívanej hlavnej cesty smerom k 
Hozelcu oproti kolóne. Bola som už 
blízko ku odbočke do Gánoviec, keď 
za nákladnými autami začali oproti 
mne prichádzať tanky. Uvedomila 
som si svoju nebezpečnú situáciu 
a vrátila som sa asi o pol ôsmej do 
mesta. V tom čase už kolóny náklad-
ných áut, obrnených transportérov, 
tankov a vojenských gazíkov pri-
chádzali do mesta užívanou legál-
nou cestou po Levočskej ulici okolo 
pohostinstva Alfonz k námestiu. Je-
den z tankov odtrhol poriadny kus z 
rohu budovy Alfonza. Dnes je tento 
odbúraný roh pekne upravený aj s 
nápisom o tejto pravdivej udalosti,“ 
rozpovedala nám svoje autentické 
spomienky E. Kováčová.

(Pokračovanie na str. 7)



Strana 2 15. 8. 2018

Stručne Päťdesiate výročie Augusta 1968

Práce na moste finišovali

• V  SOBOTU 25. augusta organi-
zuje Klub Popradčanov výstup 
na Zámčisko. Zraz účastníkov bude 
o 10. hod. pri jazierku na Kvetnici.

• OD 9. augusta je v  Podtatranskej 
knižnici inštalovaná výstava s názvom 
Spišská paleta - Art klub Spišské 
osvetové stredisko.

• NÁRODNÁ transfúzna služba 
v Poprade, ktorá sídli na Baníckej uli-
ci, aj počas letnej sezóny uskutočňuje 
odbery krvi. Práve počas prázdnin 
je zvýšená potreba tejto vzácnej te-
kutiny. Darcovia tak môžu urobiť od 
pondelka do piatka od 6. do 14. hod., 
v utorok až do 17. hod. Interval daro-
vania je pre mužov každé 3 mesiace a 
pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces 
darovania krvi trvá približne hodinu 
a samotný odber len 5 až 15 minút.

• POPRAD spája s  poľským 
mestom Zakopane nielen poloha pod 
Vysokými Tatrami, ale aj mobilná 
aplikácia Poprad - Zakopane, ktorá 
je prístupná pre operačné systémy 
iOS a  Android. V  záujme doplniť 
aplikáciu o  čo najväčšie množstvo 
atraktívnych bodov záujmu privítajú 
tvorcovia aplikácie aj ďalšie tipy od 
obyvateľov prípadne návštevníkov 
regiónu, ktorí sa tak môžu aktívne 
podieľať na jej vylepšení. Jednotlivé 
tipy je možné adresovať e-mailom na 
aplikacia@poprad.sk alebo do súk-
romnej správy na oficiálnu faceboo-
kovú stránku mesta Poprad. Tipy na 
doplnenie bodov záujmu je možné 
zasielať do konca augusta 2018. 

• DRUHÝ turnus Detskej univerzi-
ty prebieha od pondelka 13. do piatka 
17. augusta. 

• V  NEDEĽU popoludní pomá-
hala posádka LZZS ATE z  Popradu 
35-ročnému českému turistovi. V ob-
lasti pod Kriváňom si poranil koleno 
a nedokázal ďalej zostúpiť sám. Vrtuľ-
ník ho po lekárskom ošetrení previe-
zol do popradskej nemocnice.

• ôSMY ročník tatranských maj-
strovstiev vo varení kotlíkového gulá-
ša - Guláš cup sa uskutoční v sobotu 
18. augusta so štartom od 10. hod. 
pred Hotelom FIS na Štrbskom Plese.

• CEZ víkend 25. a  26. augusta sa 
centrum Spišskej Novej Vsi opäť 
zmení na nepoznanie. Už druhýkrát 
sa bude konať medzinárodný festival 
Živé sochy.

• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v  ktorých bude v  týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z dôvodu 
plánovaných prác na zariadení nízke-
ho napätia.   (ppš)

Organizácia Svetového združe-
nia bývalých politických väzňov 
v Slovenskej republike so sídlom 
v Poprade usporiada v utorok 21. 
augusta o 14. hod. na Námestí sv. 
Egídia pietnu spomienku pri Pa-
mätníku obetiam okupácie Česko-
slovenska v Auguste 1968. 

Na pamätníku na múre okolo Kos-
tola sv. Egídia sú uvedené aj štatis-

tické údaje z roku 1990, v súčasnosti 
sú už aktualizované a počty sú vyš-
šie. Podľa nich dosiahol počet obetí 
vpádu armád Varšavského paktu do 
ČSSR v auguste 1968 90 mŕtvych, 
302 ťažko, 532 ľahko zranených a 
172 internovaných, zadržaných a 
unesených. Text na pamätnej tabu-
li ďalej uvádza, že v meste Poprad 
21. augusta 1968 o 13. hod. vojaci 

sovietskych vojsk nachádzajúci sa 
na tankoch č. 622 a č. 638 spustili 
streľbu do protestujúcich občanov. 
Pri nej zahynul 19-ročný Jozef Bonk 
z Hôrky, ťažko zranených bolo 6 a 
ľahko 8 osôb. 

Pietna spomienka pri príležitosti 
50. výročia Augusta 1968 sa uskutoč-
ní za účasti pozvaných hostí vrátane 
zástupcov mesta Poprad.  (ppm)

Za prvú augustovú dekádu rekordy 
maximálnych denných teplôt v Popra-
de nepadli, hoci v niektorých dňoch 
sa k nim priblížili. Ako pre naše novi-
ny uviedol klimatológ Pavol Faško zo 
Slovenského hydrometeorologického 
ústavu, najviac teplotne rekordných 
dní sa pod Tatrami vyskytovalo v 
rokoch 2013, 2015 a 2017. Rekordy 
maximálnych teplôt prvých desiatich 
augustových dní sa pohybujú v Po-
prade od 31,4 po 34°C. Rovných 34°C 
bolo 8. augusta v roku 2013, kým 
tohto roku dosiahla ortuť teplomera 
„iba“ 29,6°C a bola až piatou najvyš-
šou nameranou hodnotou za viac ako 
polstoročie meteorologických meraní 
v Poprade. Od 1. do 9. augusta boli 
všetky dni letné, teda s teplotami nad 
25°C, ale ani jeden tropický - nad 
30°C. Klimatológ dodal, že priemer-
ne sa pod Tatrami v júli a auguste vy-
skytuje jeden tropický deň. V auguste 
ešte k tomu môže dôjsť.  (mar)

Rekonštrukcia mosta na 
Francisciho ulici pokračovala 
minulý týždeň betónovaním 
rímsy a  sanačnými úpravami 
opôr a krídel. Po oddebnení sa 
práce presunuli na druhú stra-
nu objektu. Po ukončení týchto 
prác bolo plánované polože-
nie živičných povrchov. Most 
by mal začať opäť slúžiť verej-
nosti v  druhej polovici augusta.

Rekonštrukciu mosta si vyžiadal 
jeho technický stav.   Kvôli bezpeč-
nosti cestnej premávky a zníženiu 
zaťaženia bol tento most už v roku 
2013 uzatvorený pre nákladnú do-
pravu. Po schválení investičnej akcie 
MsZ mesta Poprad začala v polovi-
ci mája 2018 rekonštrukcia. Cestná 
premávka bola od polovice mája pri 
čiastočnej uzávierke riadená prenos-
ným zvislým dopravným značením. 
Od 27. júna bola nevyhnutná úplná 
uzávera komunikácie v tomto úse-

ku.  „Ide o strategicky dôležitý cestný 
objekt v širšom centre mesta, ktorého 
technický stav si vyžaduje rekonštruk-
ciu. Naším cieľom je rekonštrukcia 
mosta a zvýšenie bezpečnosti samot-
nej cestnej premávky,“ uviedol na za-
čiatku prác primátor Popradu Jozef 
Švagerko.

S  prácami sa začalo 16. mája 
2018 a doba výstavby je 120 dní od 
odovzdania staveniska.  Zhotovite-
ľom je spoločnosť SLOV-VIA Po-
prad.  Cena diela predstavuje sumu 
vyše 195 tisíc eur.   (mag)

Minulý štvrtok popoludní sa Po-
pradom prehnala krátka, ale inten-
zívna búrka s prudkým vetrom a 
dažďom. Meteorológovia označujú 
jav, ktorý sa vyskytol v našom mes-
te, ako downburst. Ide o výrazný 
zostupný prúd studeného vzduchu, 
ktorý sa pri dopade na zem rozširuje 
do strán. Je sprevádzaný prudkým 
silným nárazovým vetrom a väčši-
nou i intenzívnymi krátkodobými 
prívalovými zrážkami. 

Štvrtkový lejak spôsobil, že na nie-
ktorých miestach Popradu kanalizá-
cia nestíhala odvádzať vodu. Búrka 
tiež okmásala lístie zo stromov, vet-

vičky, ba i hrubé konáre a vy-
vracala stromy. Na Partizánskej 
ulici pri bloku Vysoká odštie-
pila časť z veľkej vŕby, vyvrátila 
tiež veľký strom na brehu rieky 
na Brežnom riadku a zlomila 
aj strom na Tomášikovej ul. pri 
bloku Bodrog, kde museli do-
konca zasahovať s technikou ha-
siči, aby neprekážal obyvateľom 
blízkej bytovky a nikoho neo-
hrozoval. Ďalšie polámané stromy 
boli aj na iných miestach sídliska Juh 
a v ďalších častiach mesta. Občania 
môžu takéto prípady nahlásiť oddele-
niu životného prostredia MsÚ, ktoré 

požiada o odstránenie polámaných 
drevín firmu Brantner. Niektorí ob-
čania sa však obracajú aj na hasičov, 
mestskú políciu, SMK alebo pria-
mo na spoločnosť Brantner.  (mar)

Horúčavy bez rekordov
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• TATRANSKÉ kultúrne leto po-
kračuje aj tento víkend. V sobotu 18. 
augusta v  areáli Kúpeľov v  Novom 
Smokovci vystúpi o 16. hod. folková 
skupina Rolničky a o 17.30 hod. Edo 
Klena s kapelou Klenoty. V  nedeľu 
19. augusta o 16. hod. bude účinko-
vať v  mestskom parku v  Tatranskej 
Lomnici írsky pesničkár Graeme 
Mark.

• ŠTÁTNE lesy TANAP-u stále lik-
vidujú škody, ktoré po sebe zanecha-
li júlové prívalové dažde. V teréne je 
niekoľko pracovných skupín, ktoré 
čistia vodné toky od nánosov a po-
padaných stromov. Minulý týždeň 
sa rozbehli práce už aj v koryte po-
toka Biela voda, ktorý je hraničným 
tokom medzi Slovenskou republi-
kou a Poľskom. Keďže v spomínanej 
lokalite bude v  najbližších dňoch 
intenzívny pohyb ťažkých mecha-
nizmov, Bielovodská dolina je preto 
dočasne pre turistov uzatvorená. 

• FINANČNÁ správa zaslala pri-
bližne 100 000 daňovým subjektom 
upozornenie na daňový nedoplatok. 
Konkrétne ide o klientov, u ktorých 
eviduje na osobnom účte daňovní-
ka nedoplatok na dani. Priateľské 
informatívne upozornenia zasiela 
pravidelne už od novembra 2017. Na 
doteraz zaslané oznamy majú veľmi 
dobré ohlasy. 

• NOVÉ menu v  Grand Hoteli 
Kempinski High Tatra je inšpirova-
né tatranskou prírodou. Zhotovené 
je z lokálnych surovín a prísad z lesa 
a  okolia, ako napríklad ihličia, les-
ných jahôd, húb, nechýbajú ani by-
linky z ich vlastnej záhradky a či jed-
lé kvietky. Na tanieri vyčarujú malé 
umelecké dielo s vôňou hôr v poda-
ní šéfkuchára Miroslava Zamišku a 
jeho tímu. 

• METEORICKÝ roj Perzeidy do-
sahoval svoje maximum od 8.  do 
12.  augusta. V  tomto období sme 
mohli pozorovať na oblohe aj pod 
Tatrami viac ako 100  meteorov 
v  priebehu jednej hodiny. Najvý-
raznejší bol rok v  roku 2003, kedy 
dosahovala frekvencia meteorov až 
130 za hodinu.

• TISÍCKAM neziskoviek finanč-
ná správa zaslala ďalšie peniaze. Ku 
koncu júla majú už na svojich účtoch 
viac ako 46 miliónov eur. Je to časť 
z peňazí, ktoré sa im rozhodli pou-
kázať občania a podnikatelia z dane 
z príjmu za rok 2017. Finančná sprá-
va pokračuje v  spracovávaní daňo-
vých priznaní, ktoré obsahujú aj vy-
hlásenia na poukázanie 2%.  (ppš)

V júli aj začiatkom augusta bolo 
na Centrálnom príjme (CP) Nemoc-
nice Poprad rušno. Ako uviedol pri-
már CP MUDr. Jozef Chlebec, v júli 
zaznamenali nárast takmer o dvesto 
pacientov, celkovo poskytli pomoc 
2655 ľuďom.

„Tento trend pokračuje aj v auguste. 
Dá sa povedať, že teraz zažívame naj-
horúcejšie, najťažšie týždne v roku a 
musíme posilňovať služby tak, aby sme 
všetko zvládli. Nárast pacientov tiež 
súvisí s ukončením Lekárskej služby 
prvej pomoci po desiatej hodine večer. 
Pacienti, ktorí zvykli chodiť v noci na 
LSPP, teraz prichádzajú k nám. Snaží-
me sa ich poučiť, aby prichádzali na-
ozaj len so závažnými vecami, ale nie 
vždy sa to darí,“ spresnil primár CP.  
Konštatoval, že v júli a začiatkom au-
gusta predstavovali najviac prípadov 
kolapsy, bolesti hlavy, srdcové a cievne 
príhody, čo súviselo hlavne s počasím, 
ktoré bolo posledné týždne horúce. 
Vyskytol sa tiež prípad zasiahnutia 
bleskom, tri otravy hubami, uhryznu-
tia hadom i poštípania osami či srš-
ňami, kedy hrozil anafylaktický šok. 
No počet pacientov takisto stupňoval 
zvýšený pohyb turistov vo Vysokých 
Tatrách. Na CP popradskej nemocni-
ce zaznamenali vyšší počet cudzincov 
než obvykle, najmä z Čiech, Poľska, 
Maďarska, ale aj z celého Slovenska. 
V čase nášho stretnutia s primárom 
CP sme boli svedkom, ako skáčuc na 

jednej nohe, prišiel na ošetrenie mla-
dý poľský tínedžer a nemal európsky 
preukaz poistenca. V takom prípade 
si musí za ošetrenie zaplatiť. Rodičia 
sa rozhodovali, či s ním pravdepo-
dobne so zlomeninou členka, odces-
tujú späť do relatívne blízkeho Poľska, 
alebo zaplatia. Našťastie mali uzavreté 
cestovné poistenie, z ktorého im po-
isťovňa ošetrenie preplatí. Európsky 
preukaz zdravotného poistenia má 
teda svoje oprávnenie a v prípade úra-
zu či ochorenia v inej než domovskej 
krajine, občanovi EÚ pomôže.

„Vzhľadom na ideálne počasie bol 
pohyb turistov v Tatrách skutočne pre-
dimenzovaný, čo potvrdzujú aj údaje 
Horskej záchrannej služby, ktorá hlási-
la rekordné počty ošetrení. Rovnako to 
bolo aj na centrálnom príjme. Mali sme 

naozaj veľa srdcovo-cievnych príhod a 
úrazov, dokonca boli aj smrteľné. Čo sa 
týka úrazov najčastejšími boli porane-
nia končatín ako sú zlomeniny zápäs-
tia, úrazy hlavy po pádoch, otras moz-
gu a ďalšie. So zvýšeným turistickým 
ruchom súvisí takisto aj väčší počet do-
pravných nehôd, pri ktorých dochádza 
k rôznym zraneniam,“ doplnil primár. 
Podotkol, že cez prázdniny registrujú 
tiež vyšší počet detských úrazov naj-
mä pri pohybe na rôznych atrakciách 
ako sú nafukovacie hrady, trampolíny, 
preliezačky... Veľkú skupinu pacientov 
tvoria i podnapití tínedžeri, ktorí naj-
mä počas rôznych festivalov využívajú 
veľké možnosti požívania alkoholu. S 
tým súvisia rôzne incidenty, bitky ale-
bo pády na hlavu. Veľkou kategóriou 
pacientov v horúčavách sú často starší 
ľudia, ktorí podceňujú pitný režim a 
na druhej strane neraz preceňujú svo-
je sily. „Každý organizmus má svoju 
rezervu a keď sa tie rezervy napr. čo sa 
týka hydratácie, vyčerpajú, veľmi rýchlo 
skolabuje a potom potrebuje našu sta-
rostlivosť. Starším ľuďom preto odpo-
rúčam pitný režim, vyhýbanie sa horú-
cemu slnku a poznanie svojich hraníc. 
Ak niekto danú túru do Tatier zvládol 
pred desiatimi rokmi, neznamená to, 
že ju zvládne aj dnes. Treba skutočne 
rešpektovať nástrahy vysokohorského 
prostredia, zmeny počasia, schopnosť 
svojho organizmu...,“ apeloval na obča-
nov MUDr. J. Chlebec.  (mar)

Aj tieto prázdniny si mohli divá-
ci v  našom meste užiť výnimoč-
ný letný zážitok z  projekcií kina, 
ktoré prišlo na kolesách priamo 
do centra Popradu. Šestnástemu 
ročníku prialo aj počasie. Filmový 
autobus Bažant Kinematograf mal 
od nedele do stredy minulého týž-
dňa zastávku na Nám. sv. Egídia. 
Diváci videli filmy Po strništi bos, 
Backstage, Prezident Blaník a Otco-
va volga. V Poprade si snímky pri-
šlo pozrieť viac ako 3 000 divákov. 
Bažant Kinematograf za doterajších 
15 rokov premietol vyše 80  celove-
černých  a  viac ako 50  krátkych fil-

mov  slovenských a  českých tvorcov 
a  jeho projekcie navštívilo doteraz 

vyše 700 000 divákov v 60-tich rôz-
nych mestách. FOTO - Silvia Šifrová

Na chodníku neďaleko pamätní-
ka padlých pri železničnej stanici 
v Poprade sa minulú nedeľu usku-
točnil slávnostný ceremoniál.

Nemecký umelec Günter Demnig 
uložil do dlažby chodníka spomien-
kové pamätné kamene Stolpersteine 
na pamiatku rodiny Weiszovcov. Na 
slávnosti v Poprade sa zúčastnil po-
tomok rodiny Juraj Weisz, ktorého 
otec prežil holokaust, no prišiel o 
celú rodinu.

Kamene Stolpersteine pripomínajú 
a ctia pamiatky 
obetí nacistov, 
ktorými boli Ži-
dia, Rómovia, 
odbojári, politickí 
protivníci. Kame-
ne sú vsadené do 
chodníka s mo-
sadznými tabuľka-
mi, menom obete, 
dátumom narode-
nia a jej osudom. 
Chodec sa o ne 

môže akoby „potknúť“, primäjú ho, 
aby sklonil hlavu pred nimi 
a sú sťaby varovaním pred 
opakovaním zločinu.

G. Demnig začal kame-
ne vytvárať a ukladať v 
roku 1996. Dodnes je ich 
uložených takmer 70 ti-
síc v 21 krajinách Európy, 
na Slovensku sa ukladajú 
od roku 2012 a sú v rôz-
nych slovenských mes-
tách. Od minulej nedele aj 
v Poprade.  (ppm)

Pamätné kamene
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Nepočujúci otvorili srdcia pre všetkých a všetkým

Igor Wzoš oznámil svoj zámer kandidovať na post primátora
Pred nedostavaným komplexom 

Horse na sídlisku Západ oficiálne 
oznámil svoj zámer kandidovať 
na post primátora Popradu Igor 
Wzoš.  Je totiž jeho cieľom, aby sa 
tento projekt úspešne dokončil, 
hoci na piatkovom brífingu zatiaľ 
prezradil len toľko, že dochádza k 
významnému posunu a v krátkom 
čase povie viac.

„Takmer 11 rokov sa táto stavba ne-
hýbe. Približne pred dvoma rokmi som 
sa začal o tento projekt viac zaujímať. 
Viem si predstaviť, že by v ňom moh-
la pracovať tisícka ľudí a časť z nich by 
prišla zvonku. V súčasnosti sa medzi 
mestami na Slovensku začína konku-
renčný boj o ľudí, lebo všetkým klesá 
počet obyvateľov. Mesto, ktoré môže 
ponúknuť kvalitnú prácu, dostupné 
bývanie, infraštruktúru, školstvo a kva-
litné životné prostredie, môže na tom 
profitovať. Vzdelanie, práca a bývanie 
to sú moje priority,“ uviedol I. Wzoš. 
Želá si, aby sa Poprad stal novým IT 
valley s atraktívnymi pracovnými 
príležitosťami s pridanou hodnotou. 
Úbytku obyvateľov Popradu chce za-
brániť aj výstavbou 500 nových bytov. 

Do Popradu by rád počas nasledujú-
ceho volebného obdobia prilákal 1500 
nových obyvateľov. Za vhodné lokali-
ty na výstavbu nových bytov a domov 
pokladá Juh IV, Matejovce, lokalitu 
Turničky vo Veľkej, približne 150 hek-
tárové územie pred Svitom v katastri 
Popradu a ďalšie. 

I. Wzoš sa v komunálnej politike 
pohybuje 12 rokov. Je druhé voleb-
né obdobie poslancom mestského 
zastupiteľstva a tiež poslancom 
VÚC. Uplynulé štyri roky bol 
1. viceprimátorom Popradu. Na 
tomto poste skončil k 1. augustu 
2018. K úspešným aktivitám, na 
ktorých sa I. Wzoš podieľal, radí 
založenie Popradskej energe-
tickej spoločnosti, ktorá už pri-
niesla obyvateľom mesta úsporu 
za kúrenie vo výške 1 mil. eur, 
postavenie dvoch kruhových 
objazdov na problematických 
dopravných miestach, strategic-
ký program rozvoja mesta s vý-
hľadom do roku 2040, koncept 
smart city, koncept bezplatného 
odvozu bioodpadu, ale aj znovu-
otvorenie kina Tatran, či realizá-

ciu skateparku pre mladých.
I. Wzoš bude svoju volebnú kam-

paň pod svojím mottom Z lásky k 
nášmu mestu, financovať z vlast-
ných prostriedkov a maximálne na 
ňu minie do 30 tisíc eur, keď bude 
treba vezme si úver. Kandiduje ako 
nezávislý, odmieta všetkých extré-
mistov, ale nebráni sa podpore, ak 
by prišla od nejakej relevantnej po-
litickej strany.   (mar)

Pred štyrmi rokmi stál na 
začiatku sen Janky Rackov-
skej, že celý Poprad bude 
tancovať. Do realizácie ho 
doviedla spolu s Annou 
Schlosserovou a minulú so-
botu sa tak konal už  IV. roč-
ník podujatia Poprad tan-
cuje s nepočujúcimi a ľuďmi 
so špeciálnymi potrebami. 
Dnes však už nepočujúci 
tancujú aj v prospech iných, 
najmä tých, ktorí potrebujú 
pomoc pri liečbe rôznych 
ťažkých ochorení. 

Z roka na rok pribúda dob-
rovoľníkov, ktorí sú ochotní 
pomôcť a obetavo sa starajú, 
aby sa program vydaril. Toh-
to roku všetkých vyskúšalo 
počasie, lebo spočiatku to vy-
zeralo na daždivý deň. Napo-
kon sa však ako-tak vyčasilo a 

skvelú atmosféru si všetci uži-
li. Ukázalo sa, ako veľa ľudí 
chce pomôcť iným. Tentoraz 
mohli prispieť na liečbu ma-
lému Markusovi a Amálke, za 
čo boli odmenou krásne ruč-
ne robené srdiečka. Pre ne-
počujúcich a ďalšie skupiny 
ľudí so špeciálnymi potreba-
mi obetavo vystúpili mnohí 
účinkujúci (na foto zľava do-
prava - dievčatá BAM Poprad 
so svojou exhibíciou, tanečný 
pár zo Solus Dance Academy, 
strongwoman Jana Vašková a 
spoločný spev skladby Johna 
Lennona Imagine v podaní 
talentovanej Gabiky, ktorú si 
„zaspievali“ počujúci a v po-
sunkovej reči aj nepočujúci v 
popredí s A. Schlosserovou). 
Účinkovali aj cyklotrialis-
ti, džudisti, seniorky z DC 

Limba (na foto), strongman 
Peter Rekenei, Tina Penxová 
s jogovým cvičením, hasiči a 
ďalší.

Nepočujúci aj napriek 
tomu, že sami majú problémy, 
chceli priniesť úsmev na tvár 
aj iným ľuďom. A. Schlosse-
rová z organizačného tímu 
uviedla: „Ľudia už podľahli 
mamonu až natoľko, že to pre-
hlušilo ich srdcia. Takýmito 
akciami je možné odťahovať 
ťažké hrubé závesy, ktorá nás 
rozdeľujú. Mnohí potom prí-
du na to, že nič nie je lepšie, 
ako sa tešiť, objímať a nezišt-
ne si dať to, čo máme v sebe.“ 

Zámerom podujatia bolo 
ukázať nepočujúcim, ale aj 
ostatným zdravotne znevý-
hodneným, že nie sú na okraji 
spoločnosti a môžu žiť plno-

hodnotný život. Zlatým klin-
com programu Poprad tancuje 
s nepočujúcimi boli Motorkári 
Slovenska, ktorí vytvorili za-
ujímavú atmosféru hučaním 
svojich motoriek. Aj tí, kto-
rých obklopuje ticho, mohli 
cítiť ich vibrácie. Srdcom i dar-
čekmi pomohli úspechu   so-
botňajšieho dňa.    (kpa, mar)

I. Wzoš (vpravo) s členmi svojho volebného 
tímu.            FOTO - Marta Marová

Dá sa zvýšiť
kapacita MŠ

Takmer 14 miliónov, to je suma, 
o ktorú sa opätovne môžu uchá-
dzať obce a mestá. Určená je na 
zvýšenie kapacít materských škôl. 
Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka (MPRV SR) zverej-
ňuje Výzvu na predkladanie projek-
tových zámerov na zvýšenie kapacít 
infraštruktúry materských škôl. Jej 
zameraním je sprístupnenie služieb 
infraštruktúry materských škôl s 
cieľom zvýšenia zaškolenosti detí 
materských škôl a zabezpečenia kva-
litného predprimárneho vzdelania 
prispievajúceho k zvládnutiu povin-
nej školskej dochádzky. Uzávierka 
predkladania projektových zámerov 
je 27. septembra 2018. Bližšie in-
formácie sú zverejnené na webo-
vej stránke MPRV SR.  (ppp)

Redakciu novín
POPRAD

nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk
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Viac ako 24 tisíc turistov
v Tatrách za jeden deň

Týždeň s mestskou políciou
• MINULÝ týždeň v  uto-
rok večer bolo na mestskú 
políciu oznámené, že z Ulice 
Murgašovej sa snaží odísť vo-
dička, aj napriek tomu, že na 
kolese vozidla má namonto-
vané blokovacie zariadenie. 
Hliadky MsP Poprad vodičku 
zadržali na mieste. Podľa jej 
tvrdenia si nevšimla blokova-
cie zariadenie na kolese svoj-
ho vozidla, preto chcela odísť 
z miesta. Policajti jej uložili 
blokovú pokutu.• MINULÝ týždeň vo štvr-
tok po silnej búrke sprevá-
dzanej silným vetrom, ktorá 
sa prehnala Popradom, hliad-
ky mestskej polície zasahova-
li na rôznych miestach mesta, 
kde sa v spolupráci s hasičmi, 
podieľali na prvotnom od-
straňovaní jej následkov. Naj-
mä pri zabezpečovaní odstrá-

nenia prevrátených stromov a 
polámaných konárov. Taktiež 
vo viacerých prípadoch za-
bránili ďalším škodám, keď 
včas upozornili majiteľov 
zaparkovaných vozidiel, aby 
si ich preparkovali, keďže na 
týchto miestach hrozil pád 
polámaných konárov, aj ce-
lých stromov.• V  SOBOTU 11. augusta 
v noci privolal mestských poli-
cajtov vodič vozidla taxislužby, 
ktorému odmietli zákazníci 
zaplatiť za odvoz. Hliadka zis-
tila, že išlo o 28-ročného Po-
pradčana a 27-ročného muža 
z Veľkej Lomnice. Taxikár ďa-
lej uviedol, že podozriví muži 
mu navyše poškodili vozidlo. 
Z dôvodu podozrenia zo spá-
chania trestného činu bola vec 
odovzdaná OO PZ na ďalšie 
doriešenie.  (msp)

Program kina CIneMAX Poprad
Od 16. augusta do 22. augusta

Výsledky každoročnej letnej inventúry tu-
ristov v réžii Štátnych lesov TANAP-u sú už 
známe. Minulý týždeň v  utorok 7. augusta 
prešlo vysokohorským prostredím Tatran-
ského národného parku 24 061 turistov. Naj-
navštevovanejším miestom bolo tentokrát 
Popradské pleso, spomedzi dvojice sledova-
ných vrcholov si prvenstvo udržali Rysy. 

V  prvý augustový utorok si až 4  746 náv-
števníkov zvolilo za cieľ svojej túry Popradské 
pleso, pričom od zastávky TEŽ sa ich hore 
vybralo 1  846, ďalších 2  900 prišlo červeno 
značeným turistickým chodníkom od Štrbské-
ho Plesa. Len pre porovnanie - vlani sa na Po-
pradské pleso z oboch smerov vybralo dokopy 
2 851 turistov. V poradí druhou najnavštevo-
vanejšou lokalitou bol Hrebienok, ktorý je vý-
chodiskom najmä pre túry do Veľkej a Malej 
Studenej doliny. Zatiaľ čo 3 174 ľudí sa sem zo 
Starého Smokovca vyviezlo lanovkou, 952 sa 
rozhodlo pre peší výstup. Tretiu priečku v reb-
ríčku návštevnosti tentokrát obsadilo Skalnaté 
pleso, kde sa z Tatranskej Lomnice dostalo ka-
bínkou 3 470 turistov, pešo ich vyšlo 261. La-
novku uprednostnili aj návštevníci Štrbského 
Plesa. Na Solisko sa ich vyviezlo 1 250, ďalších 
232 turistov sa k vrcholovej stanici vybralo po 
svojich. Lanovka na Brestovú v  Západných 
Tatrách vyviezla v  ten deň 426 ľudí, 43 dalo 
prednosť pešej túre. 

Spomedzi dvojice sledovaných vrcholov si 
prvenstvo udržali Rysy, na ktoré z oboch strán 
Tatier vystúpilo v ten deň 1 156 turistov, pri-
čom 376 ich prišlo od Morského oka a 780 od 
Popradského plesa. Kriváň zdolalo 452 turistov. 

V Západných Tatrách návštevníci mie-
rili najmä do Roháčskej doliny, ktorú v ten 
deň navštívilo 978 turistov. Tichou dolinou 
v oravskej časti Tatier sa prešlo 640 ľudí. Do 
liptovských dolín zavítalo 709 návštevníkov, 
najviac, až 401, si za cieľ svojej túry vybralo 
Žiarsku dolinu.

Rovnako ako po minulé roky, aj tentoraz 
najpočetnejšiu skupinu návštevníkov tvori-
li Slováci, Česi a Poliaci, nechýbali však ani 
Maďari, Nemci, Angličania, Francúzi, Íri, 
Holanďania, Izraelčania, Rumuni, ba dokon-
ca sa medzi výletníkmi objavili aj Austrálča-
nia či Kórejci. 

Turistov v ten deň počítali nielen vo vyso-
kohorskom prostredí TANAP-u, ale aj v Pie-
ninskom národnom parku. Po značkovanom 
chodníku v Prielome Dunajca sa oboma smer-
mi premlelo 3 585 turistov, z toho 2 821 na 
bicykli, zvyšok pešo. Plte, rafty a kajaky pre-
pravili 6 858 osôb. Najčastejšími návštevníkmi 
Pienin boli už tradične Poliaci.  (ppp)

Polícia pátra 
po 33-ročnom 
M i r o s l a v o v i 
Kubisovi, by-
tom Štrba.

V  nedeľu 5. augusta 2018 
okolo 10.30 hod. odišiel z 
farmy v obci Pliešovce, okr. 
Zvolen, kde pracoval ako 
pastier dobytka na doposiaľ 
neznáme miesto. Domov k 
rodičom neprišiel, taktiež 
späť na farmu sa nevrátil a do 
dnešnej doby nepodal o sebe 
žiadnu správu. M. Kubis je 
175 cm vysoký, športovej po-
stavy, má modré oči a čierne 
na krátko vystrihané vlasy. 
Naposledy mal na sebe oble-
čené krátke kockované noha-
vice, biele tričko a obuté mal 
svetlomodré tenisky.

Akékoľvek poznatky 
k  hľadanému Miroslavovi 
Kubisovi oznámte na od-
delení pátrania Okresného  
riaditeľstva PZ Poprad, tel. 
č.: 0961 89 3371, resp. na 
linku 158.  (krp)

Polícia pátra
Divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi pripravilo pre milov-
níkov divadla predstavenie s  názvom Kamene vo vreckách, 
ktoré si mohli pozrieť minulý štvrtok na Námestí sv. Egídia 
v  Poprade. Tragikomédia Marie Jones rozpráva na prvý po-
hľad banálny príbeh. Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, kon-
flikt kultúr medzi arogantným štábom, hercami a domácimi 
komparzistami je neodvratný a neodvratne zábavný. Char-
lie a Jake, dvaja komparzisti sa preto rozhodnú ísť za svojím 
snom a nakrútiť vlastný film. Hlavných predstaviteľov stvár-
nili Peter Čižmár a Tomáš Diro  FOTO - Silvia Šifrová

Kino tAtrAn
16., 17. a 18. august o 19. hod.
DôVERNÝ NEPRIATEĽ
CZ / SK, mysteriózny, 108 
min., slovenská verzia, MP12                           
Zuzana a Andrej sa sťahujú 
z Bratislavy do Tatier, aby na 
samote na vlastnej koži otes-
tovali Andrejovo dielo - pro-
totyp inteligentného domu. 
Idylka dokonalého života sa 
však zmení na nočnú moru. 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

18. a 19. augusta o 16.30 hod.
HOTEL TRANSYLVÁNIA
3: STRAŠIDELNÁ
DOVOLENKA 
USA, animovaná komédia, 87 
min., dabing, MP
Vstupné: 5 €, Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 € 

19. augusta o 19. hod.
EQUALIZER 2
USA, akčný triler, 121 min., 
titulky, MP15
Robert McCall predstie-

ral vlastnú smrť, aby mohol 
dožiť v pokoji bostonského 
predmestia. Vďaka vlastnému 
zmyslu pre spravodlivosť sa 
však nechal zatiahnuť do ďal-
šieho súboja. 
Vstupné: 5 € Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

20. augusta o 19. hod.
OKUPÁCIA 1968  
SK / CZ / PL / HU / BG, do-
kument, 130 min., originálna 
verzia, MP12, FK
Dokument o auguste 1968 je 
kolektívnym subjektívnym 
pohľadom na vojakov „spria-
telených“ armád, ich názory a 
dojmy na okupáciu Českoslo-
venska a úlohu, ktorú v rámci 
nej zohrali.
Vstupné: 5 € Vstupné FK, 
ŤZP: 3 €

Predaj, rezervácie lístkov 
a vchod do kina cez Mest-
skú informačnú kanceláriu. 
Program a online predaj líst-
kov na stránke www.kino-
tatran.sk alebo na www.face-
book.com ako Kino Tatran.

Premiéra: Dôverný nepria-
teľ: 15.40, 18.10 a 20.50 hod., 
Premiéra: BlacKkKlans-
man: o 17.40 hod., Pre-
miéra: Equalizer 2: o 20.40 
hod., Hotel Transylvánia 3: 
Strašidelná dovolenka 2D: 
o 15.30 hod., Rodinka Úžas-
ných 2 2D: o 15.10 hod. (ne-
hrá sa 21.8.), MEG: Hrozba 
z  hlbín 3D: o  13.10 hod. 

(hrá sa cez víkend), MEG: 
Hrozba z  hlbín 2D: o  21. 
hod., Smelé mačiatko: o 13. 
(hrá sa cez víkend) a o 15.10 
hod. (hrá sa 21.8.), Mission: 
Impossible - Fallout 2D: 
o  17.50 hod. (nehrá sa 21. 
a 22.8.), Whitney: o 13. hod. 
(hrá sa cez víkend), Artmax 
filmy: Okupácia 1968: o 18. 
hod. (hrá sa 22.8.), Babská 
jazda: Skorosestry: o  18. 
hod. (hrá sa 21.8.). Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)
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POĎAKOVANIE

SPoločenSká kronIkA

Z m e n a 
prostredia 

vám prospeje. Ukazuje sa, že 
bude dlhodobá a pozitívna.

Z by t o č n e 
nič neris-

kujte a rozhodujte sa v nejakej 
pracovnej veci s rozvahou.

V y u ž i t e 
chvíle od-

dychu, lebo čoskoro pre vás na-
stane zhon a veľký ruch.

Už sa ne-
viete doč-

kať konca leta, lebo je pre vás 
náročným obdobím. Všetko sa 
upokojí.

Neplánova-
né výdavky 

vás vyburcujú k hľadaniu mož-
ností privyrobiť si.

Na obzore je 
veľká zme-

na, ktorá vám prinesie výrazné 
polepšenie v profesijnej oblasti.

N e z a n e -
d b á v a j t e 

svoju rodinu a viac sa jej venujte. 
Inak sa dočkáte hádok a nespo-
kojnosti.

Rozlišujte, 
kto to s vami 

myslí dobre a kto sa len tak tvári. 
Pozor na falošných priateľov.

Nedajte sa 
obalamutiť 

sladkými rečami. Spomeňte si, 
čo vám vyviedol daný človek v 
minulosti.

Letné ob-
dobie vy-

užite na načerpanie nových síl. 
Jeseň bude totiž pre vás rušná.

Niekto z 
vašich pria-

teľov vám pomôže. Budete riešiť 
nejakú rodinnú záležitosť.

Dostanete 
ponuku na 

podnikanie, ale bude mať nejaký 
háčik. Čaká vás nejaká cesta.

HoroSkoP od Stredy do Stredy

V stredu 15. august - Primula, vo štvrtok 16. 
august - Avena, v piatok 17. august - Adus, 
v  sobotu 18. august - Victoria, v  ne-
deľu 19. august - Lekáreň Nemocnice 
Poprad, v  pondelok 20. august - Vic-
toria a  v  utorok 21. august - Lekáreň 
Nemocnice Poprad. Primula: Dostojevského 

ul., Avena: Karpatská ul. 11, Adus: Mnohe-
ľova ul. 2, Victoria: Drevárska ul., Lekáreň 

Nemocnice Poprad: Banícka ul. 28. 
Lekárne s pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 
16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, 

nedieľ a sviatkov od 16. hod. do 22.30 hod.

PoHotovoSť v lekárňACH

Vo štvrtok 9. augusta 2018
vo Veľkej s

Vo štvrtok 9. augusta 2018
vo Veľkej s

V piatok 10. augusta 2018
vo Veľkej so

V piatok 10. augusta 2018
vo Veľkej s

V piatok 10. augusta 2018
vo Veľkej s

V piatok 10. augusta 2018
vo Veľkej s

V piatok 10. augusta 2018
vo Veľkej s

V sobotu 11. augusta 2018
v Novom Smokovci s

Jozefom Hurajtom,
59-ročným

Máriou Marušinskou,
89-ročnou

Stanislavom Watterom,
67-ročným

Adrianou Hudáčovou,
27-ročnou

Ladislavom Kocúnom,
67-ročným

Alenou Červákovou,
72-ročnou

Viliamom Sendeckým,
92-ročným

Margitou Hurákovou,
91-ročnou

nAvŽdy SMe SA roZlÚčIlI

„Večné hľadanie cudzích chýb je jednou z najväčších chýb 
vlastných.“    HUBBARD                                                                    

PovedAlI SlávnI

Dnes 15. augusta oslavuje meniny Marcela, 16. augusta Leo-
nard, 17. augusta Milica, 18. augusta Elena, Helena, 19. au-
gusta Lýdia, 20. augusta Anabela, Liliana a 21. augusta Jana.

BlAHoŽeláMe k MenInáM

Na cestách Popradského 
a Kežmarského okresu minu-
lý týždeň vo štvrtok policajti 
dopravnej, poriadkovej a že-
lezničnej polície kontrolovali 
dodržiavanie ustanovených 
alebo obmedzených rýchlostí 
jazdy vodičmi vozidiel, usta-
novenia pravidiel cestnej pre-
mávky týkajúcich sa povin-

ností vodičov voči chodcom 
a  dodržiavanie ustanovení 
pravidiel cestnej premávky 
nemotorovými účastníkmi. 
Policajti taktiež kontrolovali 
spôsob jazdy a  zákaz poží-
vania alkoholických nápojov 
a  iných návykových látok 
vodičmi pred alebo počas 
jazdy. Za štyri hodiny akcie 

bolo zistených celkovo 115 
priestupkov. Z toho 108 bolo 
vyriešených v blokovom ko-
naní, napomenutím bolo vy-
riešených 9 priestupkov a  1 
priestupok bol oznámený na 
správne konanie. Zadržaný 
bol 1 vodičský preukaz  pre 
insolventnosť a 1 osvedčenie 
o evidencii vozidla.  (krp)

Kontrola na cestách pod Tatrami

Tip na výlet Čertova dolina
Približne 70 km od Popra-

du smerom na Tisovec sa 
nachádza Zbojnícky dvor, 
ktorý je štartovacím bo-
dom náučného zbojníckeho 
chodníka. Kedysi po ňom 
putoval legendárny tisovský 
zbojník Jakub Surovec.

Už zo Zbojníckeho dvora 
výletníci uvidia vyhliadkovú 
vežu Zbojská a  hneď vedľa 
stojí majestátna drevená so-
cha zbojníka. Po krátkej za-
stávke výletnícka púť smeruje 
na Remetisko, kde zbadajú 
dve náučné tabule s informá-
ciami o mníchovi Remetovi. 
Po zeleno-bielej turistickej 
značke môžu turisti pokra-
čovať ku mníchovej jaskyni 
a  potom ďalej po zelenej ku 
rizni, čo je drevený žľab na 
spúšťanie dreva, smerom ku 
zázračnej studničke až ku 
panelu o poľovníctve, a už sú 

v Makovom koryte. 
Tu sa zelená turis-
tická značka trochu 
stráca, ale treba pu-
tovať ďalej pozdĺž 
potoka po poľnej 
ceste, kde je osade-
ný panel o  lesníc-
tve. Prejdete popod 
novú Masarykovu 
cestu smerom k 
Čertovmu viaduktu 
a hneď neďaleko je studnička 
a od nej smerujete k Čertovej 
jaskyni (pozor na drevenú 
šípku, lebo ju miniete). Potom 
sa musíte trochu vrátiť sme-
rom ku potoku (drevená šíp-
ka a zelená turistická značka) 
a pokračujte do Čertovej doli-
ny, kde nájdete Zbojnícky vo-
dopád, úžinu Surovcov stisk, 
Malý vodopád, hate, úžiny, 
barikády. Dostanete sa vlast-
ne do krásnej tiesňavy, ktorá 

si vyžiada trochu 
opatrnosti a pevnú 
obuv, lebo kamene 
sú mokré. Je men-
šia a kratšia ako tie, 
čo poznáme zo Slo-
venského raja, ale 
veľmi pekná a má-
lokedy tam nieko-
ho stretnete. Krása, 
pokoj, ticho... Pre-
skakujete popa-

dané stromy, mokré balvany, 
prechádzate z brehu na breh. 
Sú tu len tri drevené rebríky 
a  prekonáte prevýšenie 268 
m asi za 3 hodiny. Na konci 
sa potok rozdvojuje, ale vy sa 
vydajte po chodníku, ktorý 
vedie smerom na kopec, aby  
ste sa dostali na pravý karpat-
ský salaš s  bačom, valachmi 
a ovečkami v košiari a potom 
po lúke späť na Zbojnícky 
dvor.  Valéria Ovšáková

Dnes 15. augusta 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Annou Dubjelovou,
88-ročnou

nAvŽdy SMe SA roZlÚčIlI

Touto cestou chceme poďakovať pracovníkom Pohrebno 
-cintorínskych služieb v  Poprade - Veľkej, pracovníčke 
oddelenia prvého kontaktu Mestského úradu v Poprade 
Patrícii Ploščicovej a p. Tokarčíkovej, bývalým kolegom 
OV KSS v Poprade a zástupcom ZO KSS č. 2 v Poprade 
za dôstojnú poslednú rozlúčku s naším drahým zosnulým
ADALBERTOM KREMPASKÝM,
ktorá bola v utorok 7. augusta 2018.

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou na rozlúčke po-
mohli zmierniť náš žiaľ.       smútiaca rodina

Spomienka
V sobotu 11. augusta uplynuli dva roky, 
čo nás navždy opustila

ALŽBETA SISKOVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.

Manžel, dcéry Danka a Jarka
s rodinami
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Príbeh fotografií z augustových dní spred ...
Pokračovala: „Na chodníkoch 

okolo cesty bolo už mnoho ľudí, kto-
rí len nechápavo a prekvapene sledo-
vali prechádzajúce vojenské vozidlá. 
Odvážna skupinka ľudí sa rozhodla 
prejazd kolóny zastaviť a na začiat-
ku námestia urobili zátarasu veľkou 
Tatrovkou s miešačkou betónu. Ko-
lóna sa na určitý čas pred touto pre-
kážkou zastavila. No potom tanky 
okolo poludnia dostali rozkaz v ces-
te pokračovať a Tatrovku zrolovali. 
Niekoľko nahnevaných a rozhorče-
ných ľudí začalo na tanky útočiť, vy-
skakovať na ne a pred evanjelickým 
kostolom aj fyzicky napadli tankis-
tu. Vtedy tank spustil streľbu, pokra-
čoval ku Kostolu sv. Egídia a tu nie-
kto hodením fľaše s horľavinou tank 
zapálil. Horiaci tank znásobil streľ-
bu. Jej obeťou sa tu, pod kostolom, 
na mieste pri vtedajšom obchode pa-
piernictva stal 19-ročný Jožko Bonk. 
Dav ľudí sa okamžite rozutekal a 
tanky pokračovali ku koncu námes-
tia a ďalej po ceste smerom na Svit. 
Niekoľko tankov ostalo v uliciach, 
tanky obsadili oboje popradské ka-
sárne a asi päť tankov celý týždeň 

hlavňami mierilo na budovu hlavnej 
pošty, keďže bola dôležitým objektom 
- spojovým uzlom.“ E. Kováčová spo-
mínala na augustové udalosti spolu 
so svojím vtedy 18-ročným bratom, 
s ktorým sa v dave ľudí jeden druhé-
mu stratili a najtragickejšie hodiny 
toho dňa zažili každý v inej časti 
námestia. Tak si mohli aj navzájom 
doplniť a upresniť detaily všetkého, 
čo sa udialo. „Mňa mrzí, že som v 
tom chaose nestihla odfotografovať 
ten horiaci tank alebo zátarasovú 

Tatrovku. Som presvedčená, že ešte 
žije dosť starších Popradčanov, ktorí 
si 21. august 1968 pamätajú,“ uzav-
rela E. Kováčová.

Fotografie z tých dní sú doku-
mentom pohnutých augustových 
udalostí z roku 1968. Jedinečné, 
doteraz nezverejnené zábery za-
chytávajú príchod okupantov do 
Popradu a zaslúžia si zaradenie do 
archívnych materiálov dokumen-
tujúcich obsadenie ČSSR vojskami 
Varšavskej zmluvy.   (mar)

(Dokončenie zo str. 1)Štvrtok 16. august o 20. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
SKROTENIE ZLEJ ŽENY
Divadlo Commedia.

Piatok 17. august o 19. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
JAY DELVER BAND
Funky - pop - jazz koncert
Brnenská päťka hrá svieži klavírny pop 
funk s jemnými prvkami jazzu a roc-
ku. Www.jaydelverband.com.

Sobota 18. august o 10. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
POLEPETKO
Divadlo Clipperton Banská Bystrica.

Sobota 18. august o 17. hod./ hasič-
ský dvor v Spišskej Sobote
ČAJ O PIATEJ S HUDBOU
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia 
uskutoční v divadelnej sále v Sp. Sobote.

Sobota 18. august o 20.30 hod./Ná-
mestie sv. Egídia
FILMY NA PLÁTNE  Únos /SR, 95 min.)

Nedeľa 19. august o 15. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
FOGGY DEW
Autentické írske piesne. Koncert tradič-
nej írskej a keltskej muziky v zložení - 
irish accordion, gitara, banjo, husle.

Účinkujú umelci pôsobiaci na medzinárodnej opernej scéne:
Richard Šveda - barytón, Zuzana Šveda - mezzosoprán, Slávka Zámeční-
ková - soprán, Júlia Grejtáková - klavír. Výťažok z koncertu poputuje na 
kúpeľnú liečbu pre ťažko zdravotne postihnutú Vierku (22) z Tvarožnej 
pri Kežmarku.
Predpredaj vstupeniek v sieti predpredaj.sk, v predajni Colour Music na 
Hlavnej ulici v Kežmarku a ECAV v Kežmarku, priamy predaj hodinu 
pred koncertom priamo v kostole.
Www.operaslovakia.sk    PP-73

InZerCIA
• Predám kvalitný leštený Tat-
ranský drevený obklad - 3 €, pe-
rodrážka, Zrubový profil, hranoly 
a  dlážkovicu na podlahy. Inf. č. t.: 
0908 234 866.   1/18-P  

• Prenajmeme kancelárske priestory 
v Poprade, Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 563 836, e-
-mail: pabamke@gmail.com      51/18-R

• Ponúkam do dlhodobého prenáj-
mu priestranný 3-izb. byt v centre 
Popradu v  polyfunkčnom dome Me-
ander na Štefánikovej ulici. K  bytu 

tiež prislúcha balkón, loggia, komora 
a  garážové miesto v  suteréne domu. 
Termín prenájmu od 1. 9. 2018. Inf.: č. 
t. 0905 370 254.  52/18-R

• Prijmeme do zamestnania pomoc-
nú silu do kuchyne s  nástupom ih-
neď. Ponúkame zaujímavé motivačné 
ohodnotenia po uplynutí skúšobnej 
doby podľa dosiahnutých výsledkov 
v čistom 500 - 600 eur. Horná hra-
nica príjmu nie je nereálna. Inf.: č. t. 
0905 424 856.  53/18-R

• Dám do prenájmu byt študentke/
tkám na sídl. Západ v Poprade, 2-iz-
bový. Inf.: č. t. 0950 257 253.   54/18-R

Kultúrny program

VP-69
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Veľa futbalovej i nefutbalovej zá-
bavy si minulý týždeň od štvrtka 
do nedele vo Veľkej užívali účast-
níci, ale aj návštevníci 3. ročníka 
medzinárodného futbalového tur-
naja hráčov do 12 rokov Ritro Fut-
bal Fest. Desať tímov zo Slovenska 
a  Poľska súperilo o  víťazný pohár 
a popritom sa všetci zabávali počas 
sprievodných programov.

Hneď v  úvodný hrací deň sa všet-
ky tímy stretli na spoločnej opekačke 
a navštívil ich aj kúzelník. V piatok po 
odohratí druhého hracieho dňa orga-
nizátori pripravili pre všetky deti kú-
panie v aquaparku a večer na Námestí 
sv. Egídia v Poprade aj veľkolepý otvá-
rací ceremoniál. Hlavnou hviezdou 
večera bol spevák Lukáš Adamec. 
V  sobotu sa podarilo všetky zápasy 
odohrať včas aj napriek obrovskej 
búrke, ktorá sa Popradom prehnala, 
ale z  plánovaného výletu na Štrbské 
Pleso napokon nebolo nič. V nedeľu 

vyvrcholili napínavé súboje v  desať-
člennej skupine a o víťazovi sa rozho-
dovalo až v  poslednej sade zápasov. 
Tretí ročník futbalového festivalu pod 
Tatrami sa však aj napriek vrtochom 
počasia vydaril. „Myšlienkou turnaja 
bolo to, aby sme do diania v  FK Po-
prad pustili kluby zo všetkých kútov 
Slovenska. Pozvali sme ich, aby popri 

futbale zažívali aj iné dobrodružstvá 
a to sa nám podarilo,“ povedal športo-
vý riaditeľ mládeže FK Poprad Martin 
Pohlod. „Aj keď si možno myslíme, 
že už nie je čo zlepšovať, tak sa nám 
stále podarí vymyslieť niečo nové. Teší 
nás, že si tento turnaj našiel miesto na 
mape slovenských turnajov napriek 
tomu, že sú prázdniny. Našou ambí-

ciou je, aby z  chlapcov v Poprade vy-
rastali kvalitní futbalisti a  iba takéto 
ťažké konfrontácie im v tom pomáha-
jú,“ pokračoval prezident FK Poprad 
Roman Dvorčák. „Som rád, že sme 
v priebehu štyroch dní odohrali deväť 
kvalitných zápasov s  tímami, s ktorý-
mi sa bežne nestretávame. Chlapcov 
netreba v takýchto prípadoch špeciálne 
motivovať. Stále by sa chceli hrať a sú 
ako na baterky. Vydržia od rána do ve-
čera v tempe,“ skonštatoval tréner FK 
Poprad U12 Róbert Ujčík.

Popradčania skončili napokon so 
šiestimi bodmi na ôsmom mieste. 
Titul obhájili chlapci zo Žiliny, ktorí 
nestratili ani bod. Na druhom mies-
te skončil Ružomberok a  bronzové 
medaily si odniesli futbalové talenty 
z poľskej akadémie v Krakove.

Najlepším strelcom turnaja sa s 19 
gólmi stal hráč MFK Ružomberok 
Adam Tittel a najlepším brankárom 
Popradčan Pascal Poláček.     (mav)

FK Poprad

Futbalový festival v Poprade opäť ovládli šošoni

Za hranice a až na doraz. 
Úplné vyčerpanie. Preko-
nanie vlastných síl, okla-
manie vlastnej mysle. Pot aj 
bolesť. Hmla, dážď aj slnko. 
A na vrchole neskutočná 
eufória, radosť a  hrdosť. 
To bol Red Bull 400 v sobo-
tu prvýkrát na Slovensku. 
Na oživenom mostíku na 
Štrbskom Plese, ktorý bol 
dejiskom jednej z  najná-
ročnejších najmokrejších a 
najstrmších tohtoročných 
edícií týchto pretekov.

Premiérového výbehu na 
skokanský mostík vo Vyso-
kých Tatrách sa zúčastnilo 
viac ako 600 účastníkov. 
Nielen zo Slovenska, ale aj 
z  Česka, Poľska, Maďarska 
či  Slovinska. Súťažilo sa 
v  mužských a  ženských ka-
tegóriách, ale drsnú strmosť 
a  šmykľavosť mostíka si vy-
skúšali aj štafetové družstvá.

Zrýchleným pulzom, kto-
rý dokáže zo 70 úderov za 
minútu vystreliť až na 200 
a  neskutočne premenlivý-
mi podmienkami, si prešli 
stovky účastníkov vo Vyso-
kých Tatrách. No iba dva-
ja z  nich budú Slovensko 
reprezentovať v rakúskom 
Bischofshofene na Maj-
strovstvá sveta Red Bull 400 
už 25. augusta.

V ženskej kategórii sa abso-
lútnou víťazkou stala Kristína 
Néč-Lapinová (na foto vľa-

vo) s časom 4:38 min. „Bola 
som si to nedávno vyskúšať 
v  talianskom Val di Fiemme, 
takže som trošku vedela ako 
do toho dnes ísť, čo bola pre 
mňa veľká výhoda. V Talian-
sku som to viac prepálila a 
skončila som druhá. Dnes som 
to však dokázala,“ uviedla 
víťazka. V  mužskej kategórii 
sa kráľom Red Bull 400 na 
Štrbskom Plese stal sloven-
ský rýchlik, ktorý pravidelne 
valcuje skokanské mostíky 
na celom svete. Tomáš Čelko 
(na foto vpravo) si zabehol po 
svoje domáce víťazstvo v čase 
3:40,9 min. „Som doma, 
v  Tatrách, na Štrbskom Plese 
a  dobre to dopadlo. Musím 
ale úprimne priznať, že som 
aj cítil tlak. Zbytočne som to 
nehnal. Vedel som, že nemu-
sím byť prvý v rozbehoch, stačí 
byť piaty - šiesty. Vo finále som 

pod oblúkom prebiehal asi ako 
druhý a potom ma ešte dvaja 
obehli, ale ja si verím na finiš 
a  som len rád, že mi to dnes 
vyšlo,“ dodal T. Čelko.

Trať si na príjemnejších 
100 metrov rozskúskovali 
aj štafetové družstvá. Zmie-
šané, čisto mužské, ale aj 
ženské. Na štart sa postavili 
víťazky Neymar Jr’s Five zo 
Spartaka Myjava, ale aj hasiči 
z TFA Team Slovakia, ktorí sa 
zozbierali z  viacerých kútov 
Slovenska a  skokanský mos-
tík si vybehli v  kompletnej 
hasičskej výstroji, ktorá váži 
až 25 kg: „Je to neporovna-
teľné s  výbehmi po schodoch, 
na ktoré chodíme pravidelne,“ 
priznal najmladší z  partie 
Peter Wojatschek, ktorý bol 
iniciátorom tejto neskutočnej 
viac ako 100-kilogramovej 
hasičskej štafety.  (mov)

Skokanský mostík pokorili Slováci
V  sobotu pre-
hrali futbalis-
ti FK Poprad 
v  rámci 4. kola 

II. ligy v Skalici vysoko 0:4, 
predtým v  stredu vyliali 
z  pohára Starú Ľubovňu 
presvedčivým výsledkom 
7:0. Juniorom z  tímu FK 
Poprad B naopak v IV. lige 
Sever odpadol už druhý zá-
pas sezóny. Pre virózu sa na 
zápas 4. kola v  nedeľu ne-
dostavil Gerlachov.

Popradčania si schuti za-
strieľali v 3. kole Slovenské-
ho pohára na ihrisku v Sta-
rej Ľubovni, keď domácim 
nadelili sedmičku. Piatimi 
gólmi sa blysol Štefan Ho-
liš, pritom v  74. minúte 
nepremenil pokutový kop. 
Zverenci Mareka Petruša 
postúpili do štvrtého kola 
pohárovej súťaže, v  ktorom 
sa stretnú v  stredu 5. sep-
tembra o  16.30 hod. s  do-
mácim tímom MŠK Spišské 
Podhradie. Popradskí orly 
v  sobotu odohrali zápas 4. 
kola II. ligy, ale ten im vôbec 
nevyšiel. Domácej Skalici 
podľahli 0:4.

Futbalisti FK Poprad B 
mali v  IV. lige Sever na 
programe 4. kolo v  nedeľu 
doma proti FK Gerlachov. 
Súper však z  predstihom 
oznámil, že sa pre virózu 
na zápas nedostaví a  tak 
bol tento súboj preložený 

na 12. septembra. Juniorom 
tak v krátkom čase odpadol 
z programu už druhý domá-
ci zápas za sebou. Najbližšie 
pocestujú v  nedeľu 19. au-
gusta do Spišského Podhra-
dia.

Výsledky: 3. kolo Slovnaft 
Cup-u v  stredu 8. augusta 
MFK Stará Ľubovňa - FK 
Poprad 0:7 (0:4), góly Po-
pradu: 18. Erik Streňo, 28., 
45., 48., 56. a 70. Štefan Holiš, 
37. Kamil Kopúnek. 4. kolo 
II. ligy v sobotu 11. augusta 
MFK Skalica - FK Poprad 
4:0 (0:0). Zápas 4. kola IV. 
ligy Sever FK Poprad B - FK 
Gerlachov bol preložený na 
12. septembra.

Program: 5. kolo II. ligy 
v  sobotu 18. augusta o  19. 
hod. FK Poprad - ŠK Ode-
va Lipany.  (ppv)

   Z V R P S  B

1. Komárno 4 3 1 0 10:2 10

2. Skalica 4 3 1 0 9:1 10

3. Petržalka 4 3 0 1 7:4 9

4. Prešov 4 2 1 1 8:3 7

5. B. Bystrica 4 2 1 1 8:6 7

6. L. Mikuláš 4 2 1 1 8:7 7

7. Žilina B 4 2 0 2 11:9 6

8. Pohronie 4 1 3 0 5:4 6

9. Lipany 4 2 0 2 3:5 6

10. Trebišov 4 1 1 2 3:5 4

11. Šamorín 4 1 1 2 4:8 4

12. Poprad 4 1 1 2 6:11 4

13. Dubnica 4 1 0 3 5:9 3

14. Bardejov 3 0 2 1 6:8 2

15. Inter BA 3 0 1 2 3:6 1

16. Lokomotíva KE 4 0 0 4 3:11 0

Tabuľka II. ligy mužov
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Tréningový azyl sa pre kamzíkov skončil
Minulý týždeň vo štvr-
tok sa začalo s chladením 
ľadovej plochy Zimného 
štadióna mesta Poprad. 
V  pondelok išlo takisto 

všetko podľa plánu a postupne pri-
búdali vrstvy ľadu. V  utorok večer 
po uzávierke vydania novín Po-
prad tak už A-mužstvo HK Poprad 
mohlo odohrať prípravný zápas aj 
pred svojimi fanúšikmi v  odvete 
proti českému Havířovu.

„Išli sme podľa plánu a  plocha je 
pripravená. Teším sa na atmosféru 
počas hokejových zápasov. Urobil sa 
kus dobrej práce, treba už len doladiť 
detaily. Už nedochádza k  zahrieva-
niu plochy najmä v letných mesiacoch 
a  technické vybavenie všetko stíha. 
Chceli sme ísť do kvality ruka v  ruke 
s  úsporami. Veríme, že Popradčania 
budú spokojní a  že budú spokojní aj 
samotní hokejisti. Investovali sme vyše 
850 tisíc a je to predpríprava na chla-
denie novej tréningovej haly, ktorú plá-
nujeme v Poprade vybudovať. Ušetrené 
finančné prostriedky chceme vrátiť späť 
do športu a je tu aj možnosť, aby sme 
ľad v Poprade využívali celoročne. Pri 
dvoch plochách by sa to dalo zrealizo-

vať bez problémov,“ uviedol pri pon-
delňajšej obhliadke plochy primátor 
mesta Poprad Jozef Švagerko. „Boli aj 
náhradné alternatívy v prípade, že sa 
ľad nestihne pripraviť do nášho prvého 
domáceho zápasu. Sme však radi, že sa 
práce pohli dopredu a všetko išlo pod-
ľa plánu. V minulosti sme narážali na 
problém najmä v letných mesiacoch, že 
sa ľad roztápal, takže nás teší, že ten-
to problém už budeme môcť vypustiť 
z hlavy. Prestavba ľadovej plochy nám 
nabúrala celý koncept prípravy, ale 
boli sme na to pripravení. Veríme, že 
odteraz už budú mať všetky kategórie 
dostatok priestoru na ľade počas prí-
pravy,“ dodal riaditeľ HK Poprad Ľu-
dovít Jurinyi.

Popradskí kamzíci odohrali minulý 
týždeň vo štvrtok už svoj druhý prí-
pravný zápas na súperovom ihrisku. 
Tentokrát Popradčania zvíťazili vo 
Zvolene 3:2 a opäť rozhodovali samo-
statné nájazdy, podobne ako v  zápa-
se s  Havířovom. O  góly pod Pustým 
hradom sa postarali Fabian, Paločko 
a Svitana. S českým súperom sa hrala 
odveta v  utorok 14. augusta po uzá-
vierke vydania novín Poprad už na 
popradskom zimnom štadióne. (ppv)

V Spišskom Bystrom sa v sobotu 
11. augusta uskutočnil 29. ročník 
súťaže hasičských družstiev o Pu-
tovný pohár starostu obce za účasti 
17 tímov.

V kategórii mužov do 35 rokov sa 
z prvenstva radovalo Spišské Bystré 
I, medzi mužmi nad 35 rokov zvíťa-
zila Šuňava (21,16). U žien do 35 ro-
kov bolo prvé domáce Spišské Bystré 
a po tretíkrát osobitne súťažili i ženy 
nad 35 rokov. Tu prvenstvo opäť 
patrilo Batizovciam. O ceny zápolili 
i družstvá dorastu - u chlapcov boli 
prvé Batizovce, u dievčat triumfo-
vala Spišská Sobota. V  Kubašku sa 
stretli aj mladí hasiči vo veku 7 - 16 
rokov v  disciplíne požiarny útok 
s vodou. V kategórii chlapcov zvíťa-
zila Hranovnica, medzi dievčatami 
bol prvý Spišský Štiavnik.

Hasičská súťaž družstiev pod 
názvom Memoriál Miroslava Olej-
níka sa konala v nedeľu 12. augusta 
v  mestskej časti Stráže. Minuloroč-
né prvenstvo medzi mužmi do 35 
rokov obhájilo Spišské Bystré I, me-
dzi ženami bola najlepšia Liptovská 
Teplička. Predstavila sa i  hasičská 
mlaď - medzi dorastencami prvé 
miesto obsadili Gánovce, z kategórie 
dorasteniek si zlato odnieslo Spišské 
Bystré.

Preložená Nočná hasičská súťaž 
z  28. júla sa uskutoční na námestí 
v Spišskej Sobote už túto sobotu, 18. 
augusta od 14.30 hod. Dobrovoľných 
hasičov i hasičky v 24. ročníku Pod-
tatranskej hasičskej ligy čakajú ešte 
štyri súťaže. Stretnú sa v  Batizov-
ciach v nedeľu 19. augusta o 10. hod. 
na futbalovom ihrisku.  (ppp)

Hasičské súťaže

www.noviny-poprad.sk

Krátko zo športu
• BASKETBALOVÁ akadémia mlá-
deže Poprad po dňoch neistoty už 
pripravuje družstvo žien na novú ex-
traligovú sezónu. Klub chce postupne 
zverejňovať zmeny v kádri a v najbliž-
ších dňoch predstaviť aj nového trénera 
A-tímu. Z družstva žien odišli Zuzana 
Ivančáková (Ružomberok), Domini-
ka Drobná (Košice), Lucia Hadačová 
(Ostrava) a Adela Kudličková (Nitra).• KÁDER HK Poprad posilnil v zá-
vere minulého týždňa 26-ročný lo-
tyšský obranca Arturs Salija, ktorý sa 
cez rodnú Rigu, súťaže v Kazachstane, 
Rusku, či Poľsku, dostal až do sloven-
skej extraligy. Hrával v Martine i No-
vých Zámkoch a má dlhoročné skúse-
nosti aj s reprezentáciou Lotyšska.

• FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad 
- Stráže aj v  druhom kole 6. OMV 
ligy zvíťazili najtesnejším rozdielom 
1:0, tentokrát v  nedeľu 12. augusta 
doma nad rezervou Spišskej Belej 
a opäť o všetkom rozhodol Lukáš Ru-
šin. V rámci 3. kola súťaže pocestujú 
zverenci hrajúceho trénera Miroslava 
Olejníka v nedeľu 19. augusta do Lip-
tovskej Tepličky.• NA futbalovom ihrisku v  Tat-
ranskej Lomnici sa od štvrtka do 
soboty konal 2. ročník medzinárod-
ného futbalového turnaja hráčov do 
15 rokov O  pohár Vysokých Tatier. 
V  kvalitnej konfrontácii desiatich tí-
mov skončili Popradčania na ôsmom 
mieste, prvenstvo vybojoval MFK 
Ružomberok pred Nitrou a  Sparta-
kom Trnava.   (ppv)
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POZÝVAME VÁS NA

Hosťom bude: Jana Ľuptáková, zarina Šimkovič, 
veronika Kostková, jaroslava wurll kocaNová, 

Jana JurčenkO a Dajana Rodriguez
Dátum: 1.9.2018 / Čas: 17: 00

MODERÁTOR: matúš krnčok

HLAVNí SponzOri:

SRDCE
Charitatívny večer

DEŤOM

Miesto: cin cin reŠtaurácia PoprAD

hudobný hosť: Laris Diam

beauty
ZK
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