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Zrekonštruovaná fontána dokáže vystrekovať podľa hudby

Vrcholí rekonštrukcia ľadovej plochy a výmena technológie chladenia

Vo štvrtok večer sa opäť po dlh-
šom čase naplno rozprúdila fontána 
pri Aréne Poprad. Z dôvodu poško-
denia technológie bola odstavená z 
prevádzky už v minulom roku a jej 
stav si vyžiadal nevyhnutnú rekon-
štrukciu. Prostriedky na ňu vyčleni-
lo mestské zastupiteľstvo, cena diela 
predstavovala sumu 49 680 eur. Re-
konštrukčné práce realizovala spo-
ločnosť Ekoservis Slovensko. 

„Po desiatich rokoch prevádzky si 
celé zariadenie vyžiadalo komplex-
nú rekonštrukciu. Menilo sa celé 
technologické zariadenie fontány, 
elektroinštalácia a opravovali sa 
LED svietidlá. Zároveň bol inšta-
lovaný nový riadiaci systém, ktorý 
umožňuje aj riadenie čerpadiel fon-
tány a LED osvetlenia podľa hudby. 
Fontána bude fungovať denne od 

desiatej do pol desiatej večera. Vy-
strekovanie vody spojené s hudbou 
však budeme využívať iba pri rôz-
nych podujatiach v Aréne a v sobotu 
ku večeru, aby sme občanom poskyt-
li určitý druh zábavy, ochladenia a 
posedenia pri fontáne,“ zhrnul pri-

mátor Popradu Jozef Švagerko. 
Spolu s chodníkovou fontánou 

pri viacúčelovej hale sú v Poprade v 
činnosti tri fontány prevádzkované 
samosprávou - na Námestí sv. Egí-
dia a na sídlisku Juh pri Kostole sv. 
Cyrila a Metoda. Voda vo všetkých 

fontánach je chemicky upravovaná, 
no nie je pitná. 

Werner Frank, riaditeľ spoločnosti 
Ekoservis Slovensko z Veľkého Slav-
kova zdôraznil, že voda by mala ľu-
ďom prinášať nielen úžitok, ale aj ra-
dosť a osvieženie. Povedal: „Fontána 
pri Aréne už takéto atribúty nespĺňa-
la. Po rekonštrukcii ich spĺňa. Okrem 
toho vodou treba aj šetriť. V tomto prí-
pade ide o uzatvorený okruh, vystreko-
vaná voda sa vracia naspäť do zásob-
nej nádrže, tam je filtrovaná, čistená 
a potom sa znovu čerpá do jednotli-
vých trysiek. Regulácia je možná na 
základe programu, ale aj na základe 
zvukových efektov. Je s farebnými sve-
telnými prvkami. Vylepšenie techniky, 
ktoré sme realizovali na základe na-
šich dlhoročných skúseností, je na ove-
ľa vyššej úrovni ako predtým.“ (mar)

Na popradskom zimnom štadió-
ne prebieha rekonštrukcia ľado-
vej plochy a výmena technológie 
chladenia. Práce, ktoré sa začali v 
apríli, postupujú podľa harmono-
gramu tak, aby bola nová ľadová 
plocha hotová a k dispozícii už 10. 
augusta 2018.

Mesto Poprad pristúpilo k re-
konštrukcii z dôvodu vážneho po-
škodenia pôvodnej ľadovej plochy, 
ktorá začala praskať a na niektorých 
miestach poklesla až o 8 cm. Vice-
primátor Popradu Anton Andráš 
vysvetlil: „Na základnú stabilizačnú 
dosku bol položený chladiaci rošt - tzv. 
trubkovnica, potom bol zaliaty betó-
nom v hrúbke 10 cm, čo pri ploche 
približne 2 200 m2 predstavuje 220 m3 
betónu. Po vyleštení bude plocha na-
tretá na bielo a pripravená na výrobu 
ľadu. Plocha je pripravená na alterna-
tívu dvoch šírok ihrísk a občania Po-
pradu budú mať aj pridanú hodnotu, 
že sa vďaka dvom chladiacim kom-

presorom bude dať korčuľovať aj v 
lete, pretože ľadová plocha bude stála. 
Takúto majú len Bratislava a Košice, 
Poprad bude tretí.“ V strojovni zim-
ného štadióna boli inštalované dva 
kompresory tak, aby bola možnosť 
doplniť ich o tretí pre potrebu novej 

tréningovej hokejovej haly, ktorá by 
sa mala začať stavať v septembri. 

„Doterajší systém nepriameho 
chladenia nahradí po novom priame 
chladenie čpavkom. Tento systém by 
mal byť finančne výhodnejší, pretože 
náklady na chladenie by mali byť niž-

šie o 40 percent. Nový spôsob chlade-
nia zníži energetické náklady, ďalšia 
úspora nastane vďaka použitiu tepel-
ného čerpadla, ktoré využije zvyškové 
teplo na ohrev teplej vody a kúrenie v 
šatniach a kanceláriách.“

(Pokračovanie na str. 4)
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Stručne Made in Slovakia, ale aj Made in Poprad s holdom Brokoffovi

Seniorom radili, ako sa nestať obeťou podvodníkov

• PRIMÁTOR mesta Jozef Šva-
gerko zvoláva mimoriadne mestské 
zastupiteľstvo. Uskutoční sa v  pon-
delok 30. júla 2018. Program je uve-
rejnený na webovej stránke mesta 
www.poprad.sk

• ODOVZDANIE staveniska na 
výstavbu dvoch moderných športo-
vých multifunkčných ihrísk v areáli 
ZŠ na Komenského ulici v Poprade 
sa uskutočnilo minulý štvrtok. Do-
teraz nevyužitý priestor bude slúžiť 
na rôzne druhy športov - basketbal, 
hádzanú, tenis, volejbal, futbal, atle-
tiku a pod. Deťom bude k dispozí-
cii už v  nadchádzajúcom školskom 
roku. 

• DNES 25. júla od 15. hod. sa 
v Podtatranskom múzeu v Poprade 
uskutoční Letná čitáreň. Prednáš-
ka, ktorá predstaví úspešné projek-
ty múzea, realizované s podporou 
Fondu na podporu umenia bude od 
20. hod.

• VÝSTAVA unikátnych fotografií 
Chránená príroda Ruska je inšta-
lovaná v obchodnom centre MAX 
v Poprade. Predstavuje prírodné 
bohatstvo Ruska. Výstava potrvá do 
17. augusta 2018.

• V NEDEĽU 29. júla vyrazí z Po-
pradu o  10.30 hod. na svoju ďalšiu 
letnú jazdu tatranská historická 
električka Kométa. Pôjde smerom 
na Starý Smokovec a do Tatranskej 
Lomnice. 

• POPRADSKÁ umelecká agentú-
ra Bell Canto uvedie 24. septembra 
v  Dome kultúry v  Poprade komé-
diu Lord Norton a sluha James /po 
20-tich rokoch/. Divákom predsta-
via Ľuboš Kostelný a  Jozef Vajda 
nezameniteľný humor, veselé a  ne-
tradičné príhody.

• PREŠOVSKÝ samosprávny kraj 
spolu s mestom Stará Ľubovňa vstu-
puje do výstavby juhovýchodného 
obchvatu. Investícia za 2,3 milióna 
eur má výrazným spôsobom odľah-
čiť dopravné zaťaženie v centre mes-
ta a  zvýšiť bezpečnosť a  plynulosť 
cestnej premávky. Spoločný zámer 
deklarovali predseda Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) Milan 
Majerský a primátor Starej Ľubovne 
Ľuboš Tomko, ktorí minulý týždeň 
podpísali Memorandum o  spolu-
práci. 

• 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  dô-
vodu plánovaných prác na zariade-
ní nízkeho napätia.  (ppš)

Prvé štyri augustové dni budú na 
Námestí sv. Egídia patriť 7. ročníku 
festivalu Made in Slovakia. Ako in-
formoval Ondrej Kavka za hlavného 
organizátora OZ Pre mesto, prihlá-
sených je už vyše sto  vystavovateľov 
všakovakých slovenských výrobkov. 
Tohto roku bude po prvýkrát súčas-
ťou aj Made in Poprad, zaradený na 
posledný deň 4. augusta.

Okrem bohatého kultúrneho 
programu (viac na plagáte na 10. str.) 
bude súčasťou podujatia hold rezbá-
rovi a sochárovi Jánovi Brokoffovi, 
ktorý sa narodil 23. júna 1652 v Spiš-
skej Sobote a v tomto roku si pripo-
míname trojsté výročie jeho úmrtia. 
K jeho najznámejším barokovým 
dielam patrí socha sv. Jána Nepomuc-
kého na Karlovom moste vyhotovená 
v roku 1683. O. Kavka doplnil: „Vla-
ni sa na festivale prezentovali spišské 
banícke cechy, rok predtým včelári z 
Hornádskej doliny, tohto roku sme sa 
vďaka spolupráci s Klubom Sobotča-
nov rozhodli vzdať poctu J. Brokoffovi 
a návštevníkom viac predstaviť Spišskú 
Sobotu.“ Podotkol, že festival z roka na 
rok naberá na účasti vystavovateľov aj 
v návštevnosti, ktorá sa doteraz pohy-

bovala od 50 do 70 tisíc ľudí. 
Okrem prezentácie a preda-
ja slovenských výrobkov od 
minulosti po súčasnosť sa na 
kultúrne vystúpenia môžu 
tešiť všetky vekové kategó-
rie. Hold J. Brokoffovi vzdá 
tiež Art Academy, ktorá pod 
vedením Tatiany Husárovej 
pripravila divadelné pásmo o 
živote a diele tejto osobnosti. 
Premiéru uvedie v stredu 1. 
augusta o 18. hod., druhé predstave-
nie bude v piatok 3. augusta o 19. hod. 
na pódiu na Námestí sv. Egídia. 

Radka Novotná z Klubu Sobot-
čanov, ktorý bude mať samostatný 
stánok venovaný tomuto velikánovi 
a tiež  vzácnostiam historickej Sp. 
Soboty, povedala: „Nechceme, aby sa 
návštevníci Made in Slovakia a Made 
in Poprad oboznámili so Spišskou So-
botou len prostredníctvom infopane-
lov, ale chceme ich pozvať aj priamo na 
prehliadku tejto mestskej časti. Preto 
bude v sobotu 4. augusta zabezpečený 
turistický vláčik, ktorý bude od 10. do 
16. hod. každú hodinu s odchodom 
spred obchodného centra na Námes-
tí sv. Egídia jazdiť do Sp. Soboty. V 

cene lístka budú aj vstupy s prehliad-
kou Kostola sv. Juraja, do tamojšieho 
múzea, archívu a zavezie ich i do Tat-
ranskej galérie v Poprade, ktorá sa do 
projektu zapojila vytvorením dočasnej 
výstavy o živote a diele J. Brokoffa.“ 

Jozef Švagerko, primátor mesta 
Poprad, ktoré je spoluorganizáto-
rom festivalu, podčiarkol: „Teší ma, 
že je pripravený taký bohatý program 
a hlavne, že Klub Sobotčanov so za-
pojením ďalších inštitúcií spropaguje 
Spišskú Sobotu a historickú osobnosť 
Jána Brokoffa. Som rád, že sa do Made 
in Slovakia pridalo Made in Poprad 
a pozývam všetkých na toto, jedno z 
najväčších kultúrnych a spoločenských 
podujatí v našom meste.“  (mar)

Starší ľudia sa často 
stávajú ľahkými obe-
ťami podvodníkov. 
Napriek varovaniam a 
upozorneniam na rôz-
ne podvodné praktiky, 
stále je veľa prípadov, 
kedy ich okradnú, na-
nútia im zbytočný to-
var alebo službu, či inak 
ich podvedú. Mestská 
polícia Poprad sa pre-
to rozhodla zapojiť do 
národného projektu na 
pomoc obetiam trestných činov, pre-
dovšetkým seniorom. Projekt reali-
zuje  Ministerstvo vnútra SR.

„Mestská polícia bude v rámci tohto 
projektu vykonávať preventívne aktivi-
ty s vybranými skupinami obetí, medzi 
ktorých patria hlavne seniori. Účelom je 
najmä predchádzať páchaniu krimina-
lity na týchto osobách, keďže k takýmto 
prípadom v predchádzajúcom období 
došlo aj v meste Poprad,“ uviedol ná-
čelník MsP v Poprade Štefan Šipula. 

Po úvodnom stretnutí so zástupca-
mi mesta Poprad, mestskej polície a 
sociálneho odboru MsÚ, sa minulú 
stredu v Dennom centre Xenon usku-
točnila pilotná beseda pre seniorov. 
Martin Jurica (na foto prvý sprava) z 
oddelenia koordinácie a programov 
prevencie kriminality MV SR spolu 
so svojím kolegom prišiel informo-
vať seniorov o možnostiach, ako sa 

podvodným praktikám brániť a kde 
vyhľadať pomoc. Na Slovensku sú v 
rámci projektu vytvorené kontaktné 
body pre obete trestných činov. Pre 
Popradčanov je najbližší v Prešove, 
ale na pomoci je im aj mestská polícia, 
či iné inštitúcie zaoberajúce sa touto 
problematikou. V besedách plánujú 
pokračovať aj v ostatných DC v meste 
Poprad. „Podľa našich výskumov bola 
skupina seniorov vyhodnotená ako 
obzvlášť zraniteľná, ktorá sa stáva po-
merne ľahkou obeťou trestných činov. 
Na besedách sa snažíme na príkladoch 
oboznámiť starších ľudí, do akej situá-
cie sa môžu dostať. Spätná väzba nám 
ukazuje, že neraz senior krúti hlavou, 
že jemu sa niečo podobné nemôže stať 
a predsa sa napriek poučeniu a radám 
stane.“ Seniori na stretnutí hovorili o 
svojich skúsenostiach - ako ich oslovili 
s ponukou na lacnejšiu energiu, telefo-

novali, že im blahoželajú 
k narodeninám a pošlú 
im darček, za ďalšie zá-
sielky však už chcú pe-
niaze... M. Jurica radí: 
„Seniorom vysvetľujeme, 
aby neotvárali cudzím 
ľuďom, nedávali sa s nimi 
do reči, keď ich zastavia 
na ulici. Keď im niekto 
neznámy zatelefonuje a 
ponúka rôzne služby, aby 
vedeli slušne, ale aser-
tívne ukončiť rozhovor. 

Podvodníci sú často dobre školení, aby 
dokázali dobre manipulovať inými. Do-
konca si vedia v rámci databáz vyberať 
osoby s krstnými menami evokujúcimi 
starších ľudí, lebo vedia, že presvedčiť 
ich na niečo je často jednoduchšie.“ 
Hovoril o prípade, kedy pri dôchodco-
vi zastavilo na ulici auto. Podvodníci 
ho vlákali dovnútra, aby im vysvetlil, 
kadiaľ sa ide do nemocnice. V aute 
bol potom vystavený emocionálnemu 
tlaku, aby pomohol účastníkom neho-
dy a chceli od neho peňažnú pomoc. 
Obozretnosť je na mieste i vtedy, ak od 
seniorov niekto žiada rozmeniť penia-
ze, presviedča ich na podpis nejakej 
zmluvy pod časovým tlakom, požadu-
je peniaze, lebo niekomu z blízkych sa 
stal úraz a pod. Prípady sú rôzne. Ak 
ide o podozrivú vec, mal by sa senior 
snažiť zatelefonovať príbuzným, ale-
bo kontaktovať políciu.  (mar)
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Krátke správyPri NTC pribudne vyše dvesto parkovacích miest
• PREŠOVSKÝ samosprávny kraj 
(PSK) si dal vypracovať strategic-
ký dokument pre oblasť dopravy 
s názvom Plán udržateľnej mobility 
PSK, tzn. Masterplan. V  rámci In-
tegrovaného regionálneho operač-
ného programu naň získal vyše 340 
tisíc eur. Hlavným zámerom doku-
mentu je riešenie dopravy v PSK na 
organizačnej, prevádzkovej a infraš-
truktúrnej úrovni. Dôraz bude klásť 
na verejnú osobnú a  nemotorovú 
dopravu a na využitie nových tech-
nológii inteligentných dopravných 
systémov. 
• 23. ROČNÍK folklórnych sláv-
nosti Pod Kráľovou hoľou sa usku-
toční tento víkend 28. a 29. júla 
v  Liptovskej Tepličke. V  sobotu sa 
program začne o 15. hod. otváracím 
ceremoniálom, v  ktorom vystúpi 
množstvo folklórnych súbor nielen 
zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 
• TAKMER štyri tisícky mladých 
ľudí sa stretnú od štvrtka 26. júla do 
nedele 29. júla v Prešove na Národ-
nom stretnutí mládeže P18. Počas 
štyroch dní prežijú mladí ľudia z ce-
lého Slovenka i  zahraničia ich me-
dzizastávku na Svetové dni mládeže, 
ktoré sa  uskutočnia v  januári 2019 
v  Paname. Všetci prihlásení účast-
níci budú mať dopravu mestskou 
hromadnou dopravou v čase akcie v 
cene svojho vstupného. Vyplýva to z 
dohody, ktorú uzavrel centrálny tím 
P18 s Dopravným podnikom mes-
ta Prešov. Cestovným lístkom bude 
vstupný náramok na program P18.
• KONCERT country kapely z Pre-
šova BB Country bude v sobotu 28. 
júla o 16. hod. v areáli Kúpeľov v No-
vom Smokovci. Po nej o 17.30 hod. 
vystúpi Michal Tučný Revival Band.
• LEGENDA slovenskej country 
scény Allan Mikušek vystúpi spolu 
s  kapelou The Crowd v  nedeľu 29. 
júla o  16. hod. v  mestskom parku 
v Tatranskej Lomnici. V ten istý deň 
bude pred hotelom Lomnica koncert 
Symphony Night v  sprievode Top 
Big Bandu a  osobnosti slovenskej 
hudby - Adama Ďuricu, Petra Lipu, 
Simy Martausovej a Buranowskeho.
• ZÁŽITKOVÝ večer na Skalnatom 
Plese bude v  sobotu 28. júla. Účast-
níci zažijú atmosféru zákutí stanice 
lanovky v rámci  osláv 75. výročia.
• FINANČNÁ správa už vyradila 
zo zoznamu zakázaných webových 
sídiel s  nelegálnym hazardom 42 
subjektov, pretože ukončili svoju 
činnosť. Kontrola nad poskytovaním 
internetových hazardných hier pri-
náša výsledky. Momentálne sa v zo-
zname zakázaných webových sídiel 
nachádza 197 webstránok.    (ppš)

Mesto inšpiruje v tepelnom hospodárstve kraj
Minulý piatok navští-

vil Poprad expert Svetovej 
banky na energetickú efek-
tívnosť budov Anand Sub-
biah. V sprievode zástupcov 
Prešovského samospráv-
neho kraja sa stretol s pri-
mátorom Popradu Jozefom 
Švagerkom a predstaviteľ-
mi Popradskej energetickej 
spoločnosti (PES, s.r.o.)

„Dôvodom návštevy je mož-
ná spolupráca s PES pri zni-
žovaní energetickej náročnosti 
budov stredných odborných 
škôl v Poprade, ktoré sú vo 
vlastníctve PSK. Prvým pilot-
ným projektom, ktorý sa plánuje, by 
mohla byť možná spolupráca týkajúca 
sa objektu Strednej odbornej školy na 
Okružnej ulici 25 v Poprade. Ponuka 
prišla v čase, kedy PSK buduje nový 
spôsob správy majetku a pri tomto 
spôsobe nám aktuálne výrazne po-
máha poradca Svetovej banky v rámci 
projektu Catching-up Regions. Úmys-
lom spolupráce s PES je postupne vy-
tvoriť synergiu aj pri ďalších školách, 
avšak objekt SOŠ na Okružnej je mo-
mentálne veľmi vhodný na získanie 
skúseností aj výraznej úspory pri za-
vedení nového spôsobu vykurovania,“ 

skonštatoval Vladimír Grešš, vedúci 
odboru správy majetku VÚC PSK. 

Konateľ PES, s.r.o., Pavol Kubičko 
podotkol, že spoločnosť už dodáva 
teplo a teplú vodu pre školské budo-
vy v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta Poprad a v správe PSK aj pre škol-
ský internát pri autobusovej stanici 
v Poprade. Povedal: „Máme záujem 
o rozšírenie spolupráce a začali sme 
komunikovať, či a ako by bolo mož-
né, aby sme dodávali teplo a TÚV aj 
pre ostatné objekty v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK na území mesta.“ 
Je presvedčený, že skúsenosti PES s 

prevádzkou, zabezpečením a servi-
som v oblasti energetiky sú zárukou 
kvalitnej výroby a bezpečnej dodáv-
ky tepla a teplej vody pre nových od-
berateľov, vrátane PSK. 

Primátor J. Švagerko sa vyjadril: 
„Som rád, že Poprad a naša energetic-
ká stratégia a riešenie tepelného hos-
podárstva vytvorenou stopercentnou 
mestskou spoločnosťou PES, inšpiro-
vali aj PSK, ktorý chce nadviazať na 
náš koncept energetickej efektívnosti. 
Teší ma, že expert Svetovej banky sa 
prišiel zoznámiť so spravovaním tepla 
v našom meste.“   (mar)

V  Poprade začala výstavba par-
kovacích plôch pre návštevníkov 
športových podujatí v  Národnom 
tréningovom centre Slovenské-
ho futbalového zväzu a  okolitých 
športovísk.

Celková kapacita navrhovaného 
parkoviska je 209 parkovacích miest 
pre osobné vozidlá a 3 miesta pre 
odstavenie autobusov návštevníkov 
športových podujatí. Z  209 parko-
vacích miest bude 8 miest vyhrade-
ných pre osoby so zníženou schop-
nosťou pohybu. „Toto parkovisko by 
malo slúžiť nielen pre potreby NTC, 
ale aj pre tenistov. Malo by to byť zá-
roveň aj záchytné parkovisko pre ho-
kejových fanúšikov či návštevníkov 
väčších podujatí v  Spišskej Sobote. 
Som rád, že celá táto časť Grébparku 
začína postupne nadobúdať vyno-
venú podobu, ktorú podčiarkne aj 
rekonštrukcia Ulice Boženy Nemco-
vej,“ uviedol primátor Popradu 
Jozef Švagerko. „V súčasnosti sa vy-
konávajú terénne úpravy - skrývka 
ornice a príprava podkladu na po-
loženie  zámkovej dlažby pre budúce 
parkovisko pri NTC. Táto lokalita je 
areálom športu s viacerými objekt-
mi, a preto je tu akútny nedostatok 
parkovacích miest. Nové možnosti 
parkovania určite pomôžu zvýšiť 

ich kapacitu,“ doplnil jeho zástupca 
Anton Andráš.

Nové parkovacie miesta budú situ-
ované pozdĺž severnej a východnej 
strany NTC a to medzi oplotením 
areálu NTC a MK - Ulicou Boženy 
Nemcovej, ktorá z týchto strán lemu-
je pôvodný areál futbalového ihriska. 
Parkovisko NTC bude sprístupnené 
cez štyri navrhované napojenia na 
MK - Ul. B. Nemcovej a to tri vjazdy 
z jej východnej strany a jeden vjazd 
zo severnej strany MK, pre možnosť 
pohodlného príjazdu na parkovisko a 
výjazdu z neho, ako aj možnosť od-

delenia fanúšikov domácich a hostí, 
prenosnými zábranami. Parkovisko 
bude mať živičný povrch, chodníky 
a rozptylové plochy pred turniketmi 
budú zo zámkovej dlažby. V rámci 
stavby je okrem riešenia parkovis-
ka navrhovaná aj úprava živičného 
krytu MK - Ul. B. Nemcovej v dĺžke 
205m. Súčasťou výstavby parkoviska 
bude aj verejné osvetlenie.

Zhotoviteľom diela je spoločnosť 
LEGALITE, s.r.o. Košice, doba vý-
stavby diela je 120 dní od odovzdania 
staveniska a cena diela predstavuje 
sumu 349  796,84 eur.   (mag, ppp)
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V Tatrách zasahoval vrtuľník

Už zajtra oslavujú meniny všetky 
Anny. Pri tejto príležitosti sa na ha-
sičskom dvore v Spišskej Sobote ko-
nal cez víkend tradičný Annabál.

Takúto pravidelnú letnú zábavu 
oceňujú hlavne Sobotčania, ale aj 
obyvatelia z  iných mestských častí. 
Podujatie často sprevádza nestabilné 
počasie. Niektoré ročníky sa preto 
konali v tamojšej divadelnej sále. Na 
rôznych miestach je atmosféra rôz-
na. Aj pred tohtoročným Annabá-
lom veľmi pršalo a nebolo isté, kde 
sa uskutoční.

Bál zorganizoval Klub Sobotčanov 
v spolupráci s mestom Poprad. Jeden 

z podpredsedov Klubu Sobotčanov 
Ján Brndiar uviedol: „Toto podujatie 
je známe aj tým, že ľudia môžu prísť 
oblečení v  historických kostýmoch. 
Majú potom zvýhodnené vstupné. Ide 
o to, aby sa ľudia stretli, zabavili a za-
budli na problémy.“

Nechýbala tombola, kde prispe-
li miestni podnikatelia, ktorých 
oslovili, ale do pestrosti ponuky 
cien prispeli aj účastníci Annabálu. 
Sami priniesli ceny a  čakali, či vy-
hrajú niečo, čo priniesol niekto iný. 
Kultúrny program vyplnili brušné 
tanečnice Alimah fusion a divadlo 
Alchýmie.   (kpa)

• MINULÝ týždeň v  pondelok 
na poludnie prijala MsP Poprad 
oznam ohľadom muža oblečeného 
v pyžame, ktorý sa pohyboval po 
pešej zóne na Námestí svätého Egí-
dia.  Mestskí policajti zistili, že išlo 
o  66-ročného muža, ktorý mal ešte 
v tele zavedenú kanylu. Muž ušiel z 
nemocnice v Kežmarku. Privolanou 
sanitkou bol odvezený späť do ne-
mocnice.• V PIATOK 20. júla večer hliadka 
MsP Poprad zistila na Ulici Dosto-
jevského dve mladistvé osoby po-
žívajúce alkohol. Dychové skúšky 
preukázali prítomnosť alkoholu 
u  15-ročného mladistvého z Veľkej 
Lomnice, ako aj u  15-ročného Po-

pradčana. Mestská polícia Poprad 
obidva prípady postúpila do správ-
neho konania pre porušenie usta-
novení zákona o zákaze zneužívania 
alkoholických nápojov.• V  SOBOTU 21. júla v  noci pre-
verili mestskí policajti oznam ohľa-
dom osoby ležiacej na zemi vedľa 
autobusovej zastávky na Ulici Šte-
fánikovej. Hliadka MsP Poprad na 
mieste zistila, že išlo o ukrajinské-
ho vodiča kamiónu pod vplyvom 
alkoholu, ktorý si nepamätal, kde 
zaparkoval svoj kamión. Mestskí po-
licajti zistili, že muž svoje nákladné 
vozidlo zaparkoval v priemyselnom 
parku v Matejovciach, kde ho ná-
sledne odviezli.   (msp)

V nedeľu 22. júla večer boli letec-
kí záchranári z Popradu požiadaní 
o pomoc pri záchrane 12-ročného 
chlapca v oblasti Velickej doliny, 
ktorý si pri túre zranil členok a v 
zostupe nedokázal pokračovať sa-
mostatne. Lekárka leteckých záchra-
nárov poskytla na mieste zranenému 
potrebnú starostlivosť a  chlapca le-
tecký previezli do Starého Smokov-

ca, kde bol odovzdaný pozemným 
záchranárom. V tom čase prišla ďal-
šia výzva o pomoc. V Monkovej do-
line si 46-ročná česká turistka vážne 
zranila dolnú končatinu v oblasti 
predkolenia. Po primárnom ošetrení 
bola turistka z miesta evakuovaná a 
v stabilizovanom stave záchranár-
skym vrtuľníkom prevezená do po-
pradskej nemocnice.  (ppp)

Týždeň s mestskou políciou

Anny oslavovali na bále

Prijmeme do trvalého
pracovného pomeru
pracovníka na pozíciu

Ú D R Ž B Á R.
Požadujeme: * technickú zručnosť, * dôsled-

nosť a detailnosť, * časovú flexibilnosť, * vodičský preukaz skupiny B. 

Ponúkame: * prácu v stabilnej rozvíjajúcej sa spoločnosti, * možnosť 
samostatnej práce pri podieľaní sa na technickom zabezpečení prevádz-
ky, * koncoročné, dovolenkové odmeny, * hrubá mzda 800 - 900 eur.

Informácie: Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. Hranovnica, e-mail: 
neupauer.r@stefanknizka.sk, tel.: 0905 842 170.   PP-65

Minulotýždňové prívalové dažde 
narobili vo Vysokých Tatrách nielen 
problémy, ale aj značné škody. Po-
škodili most v  Tatranskej Javorine, 
zaplavili viacero ciest a turistických 
chodníkov. Poškodené mosty sú v 
Tichej a Kôprovej doline a takisto aj 
v Malej a Veľkej Studenej doline. V 
stredu večer  zasahovali hasiči v Sta-
rej Lesnej. Potok pretekajúci obcou 
sa vylial z koryta a zaplavoval ulice. 
Hasiči pomohli s evakuáciou takmer 
274 osôb z chatových oblastí a  do-
mov. Zamestnanci Štátnych lesov 
TANAP-u pokračujú v  mapovaní 

škôd na turistických chodníkoch. 
Prekážky priebežne odstraňujú, tak 
aby sa turisti mohli čo najskôr vy-
dať opäť po obľúbených trasách na 
území Tatranského i  Pieninského 
národného parku. Bielovodská do-
lina je už od pondelka spriechodne-
ná, akurát v lokalite pod Úplazkami 
je vyznačená obchádzka. Turisti sa 
však bez väčších problémov dosta-
nú až na Poľský hrebeň. O sprie-
chodnení ďalších tatranských dolín 
či úsekov turistických chodníkov 
budú zamestnanci ŠL TANAP-u 
priebežne informovať.  (ppš)

Naďalej odstraňujú škody

Na veľkoplošné opravy chodníkov 
má Správa mestských komunikácií 
v Poprade vo svojom tohtoročnom 
rozpočte viac ako 140 tisíc eur. V sú-
časnosti prebieha proces verejného 
obstarávania a ako informoval ria-
diteľ SMK Peter Fabian, očakávaný 
začiatok prác je v druhej polovici au-
gusta. Doplnil: „Práce budú prebie-
hať posledné dva augustové týždne, 
v septembri by sme chceli veľkoploš-
né opravy chodníkov ukončiť.“ SMK 
bude tieto opravy zabezpečovať na 
základe požiadaviek a vytypovania 
jednotlivých úsekov popradskou 

samosprávou, podkladom boli aj 
požiadavky obyvateľov a podnety 
zo CityMonitoru. Pracovníci SMK 
už v najbližších dňoch po ukonče-
ní verejnej súťaže začnú s prípravou 
vybraných úsekov chodníkov - vy-
frézovaním starého asfaltového po-
vrchu. 

V súčasnosti SMK pracuje na vy-
správkach mestských komunikácií, 
čistení dažďových vpustov, opravách 
schodov, obnove vodorovného aj 
zvislého dopravného značenia mest-
ských komunikácií, kosení zelene 
okolo krajníc a ďalšie.  (mar)

„Pri súčasných nákladoch by sme 
tak mali dokázať prevádzkovať dva 
zimné štadióny,“ konštatoval primá-
tor Popradu Jozef Švagerko. Životnosť 
takéhoto nového systému chladenia 
sa odhaduje na 25 rokov. Okrem vý-
meny chladiacej technológie a re-
konštrukcie ľadovej plochy bola na 
zimnom štadióne inštalovaná aj nová 
zvuková aparatúra.

Náklady na rekonštrukciu, ktorú 
realizuje spoločnosť Frost-service z 
Lednických Rovní, predstavujú vyše 
850 tisíc eur.       (mag, mar)

Vrcholí rekonštrukcia ľadovej ...

Práce na cestách a chodníkoch

(Dokončenie zo str. 1)
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Kultúrny program

Európska únia podporí aj projekt Múzea cestovného ruchu v Poprade

Júlové úplné zatmenie Mesiaca bude najdlhšie v tomto storočí

Trinásť štandardných pro-
jektov cezhraničnej spolu-
práce Interreg V-A Poľsko 
- Slovensko na roky 2014-
2020 dostane na svoju rea-
lizáciu prostriedky z Európ-
skej únie. Najúspešnejšími 
boli práve projekty Prešov-
ského samosprávneho kraja 
(PSK), až 11 z nich si rozdelí 
viac ako 19 miliónov eur. 
Projekty sa zameriavajú naj-
mä na cestovný ruch, kultú-
ru a rozširovanie cyklotrás. 

Najväčšia čiastka (4 milióny 
eur) poputuje na 3. etapu his-
toricko-kultúrno-prírodnej 
cesty okolo Tatier. Vybuduje 
sa ďalších takmer 26 kilo-
metrov nových cyklistických 
chodníkov, ktoré vedú k uni-
kátnym lokalitám na pohra-
ničí alebo dopĺňajú už skôr 
vybudované trasy. Druhou 
najvyššou sumou (2,8 milióna 
eur) bol podporený projekt 
na zachovanie, prezentáciu 
a  rozvoj tradičných remesiel 
v  cezhraničnom území. Na 
slovenskej strane, v Bardejove, 

sa plánuje obno-
viť Františkánsky 
kláštor zo 14. sto-
ročia a  následne 
sa v  ňom zriadia 
remeselné dielne 
pre remeselníkov 
žijúcich v  pohra-
ničnej oblasti. 

Investíciu vo 
výške 2,7 milióna 
eur získal projekt 
výstavby a  reno-
vácie transeuróp-
skej cyklotrasy EuroVelo 11 
Prešov - Muszyna - Mníšek 
nad Popradom. Zelenú do-
stal aj projekt otvorenia brá-
ny Karpát. Za sumu takmer 
2,1 milióna eur sa vytvorí 
a  spropaguje nový produkt 
cestovného ruchu na poľsko-
-slovensko-ukrajinskom po-
hraničí. Ten je založený na 
vybudovanej infraštruktúre 
na železničnej trati s  Ukraji-
nou, Slovenskom a na Karpat-
skej ceste do Giraltoviec. 

Ďalších takmer 365 tisíc eur 
poputuje na zmodernizova-

nie a spojenie už existujúcich 
turistických chodníkov po 
oboch stranách hraníc, a to 
s prepojením na blízke kul-
túrne a prírodné atrakcie do 
jedného spoločného cezhra-
ničného chodníka. Finančnú 
podporu vo výške 505 tisíc 
eur získal projekt za spoločné 
zachovanie a  obnovu biodi-
verzity karpatských horských 
ekosystémov. Takmer 1,6 
milióna eur dostane projekt 
Porta Rusica - z  Polonín do 
Bieszczadov. 

V  rámci cezhraničnej poľ-

sko-slovenskej 
spolupráce bol 
takisto úspeš-
ný projekt 
Rôzne podoby 
vody. Obec Ja-
rabina využije 
na realizáciu 
na slovenskej 
strane časť 
peňazí zo zís-
kaných vyše 
571 tisíc eur. 
Vďaka finanč-

ným prostriedkom sprístupní 
Jarabinský prielom prostred-
níctvom výstavby prírodného 
náučného chodníka a  zriadi 
centrálny turistický bod na 
križovatke viacerých cezhra-
ničných peších a cyklistických 
chodníkov. Finančný obnos 
vo výške 1,6 milióna eur po-
môže projektu Človek v  Tat-
rách - Tatry v človeku vytvoriť 
unikátny produkt kultúrnej 
a vlastivednej turistiky európ-
skeho významu na Slovensku 
v  podobe tradičného Múzea 
cestovného ruchu v  Poprade 

(na foto budova niekdajšieho 
Tatranského múzea vo Veľ-
kej, neskôr internátu, ktorá 
môže slúžiť tomuto účelu). Na 
poľskej strane bude zriadené 
Múzeum horolezectva a  ly-
žiarstva v Zakopanom. 

Na zlepšenie a  rozšírenie 
existujúcej cezhraničnej cyk-
listickej trasy, historicko-kul-
túrno-prírodnej cesty okolo 
Tatier pôjde rovnaká suma, 
teda 1,6 milióna eur. Projekt 
umožní turistom dostať sa na 
bicykli do TANAPu  na oboch 
stranách hranice a využiť do-
pravu tatranskými električka-
mi a lanovkami. Naplánovaná 
je aj revitalizácia Národnej 
kultúrnej pamiatky Biskupská 
záhrada - Spišské podhradie, 
kde sa budú konať kultúrno-
-duchovné podujatia a  spo-
ločné cezhraničné aktivity 
medzi partnermi. 

Všetky schválené finančné 
prostriedky prispejú k  roz-
voju a  ochrane kultúrneho 
a  prírodného dedičstva na 
Slovensku a  v Poľsku.   (lhe)

Po trojročnej prestávke budeme 
mať možnosť opäť uvidieť  úplné 
zatmenie Mesiaca,  a to v piatok 
večer 27. júla. A nebude to hoci-
jaké zatmenie, ale najdlhšie úplné 
zatmenie Mesiaca v tomto storo-
čí, pretože fáza úplného zatmenia 
potrvá takmer 104 minút. Len pre 
porovnanie, to pred tromi rokmi 
trvalo iba 73 minút. Mimoriadna 
dĺžka zatmenia je daná tým, že Me-
siac bude prechádzať veľmi blízko 
stredu tieňa (tzv. umbry) Zeme.

V prípade priaznivého počasia 
bude možné jeho celý priebeh po-
zorovať aj na Slovensku. Mesiac sa 
objaví nad horizontom o 20.24 hod. 
práve v čase začiatku čiastočného za-
tmenia. Celé zatmenie sa bude odo-
hrávať pomerne blízko horizontu. 
To je dobrá príležitosť pre fotografov 
a lovcov zaujímavých snímok získať 
nočnú kompozíciu Mesiaca v zatme-
ní spolu so scenériou okolitej krajiny 
alebo budov. Zatmenie skončí v so-
botu 28. júla približne 20 minút po 
polnoci. Ďalšie úplné zatmenie Me-
siaca nastane ráno v pondelok 21. ja-
nuára 2019, a jeho úplná fáza potrvá 
102 minút.

Zatmenie Mesiaca je astronomic-
ký úkaz, pri ktorom tieň Zeme do-
padá na povrch Mesiaca. Nastáva v 
čase okolo splnu, keď sa Mesiac po-
čas svojho orbitálneho pohybu do-
stane do blízkosti predĺženej spoj-

nice Slnko - Zem a vstúpi do tieňa 
Zeme. Nie je to však tieň zemského 
povrchu, tzv. geometrický tieň, ale 
tieň ovplyvnený atmosférou Zeme. 
Keby bola Zem bez atmosféry, bol 
by tieň Zeme ostro ohraničený, 
homogénny a nebolo by v ňom 
Mesiac vidieť. Avšak pri žiadnom 
zatmení nie je zatienenie či stmav-
nutie mesačného disku úplné; jeho 
stred je červenkastý a okraj šedý. 
Vlastnosti v každom mieste tieňa 
závisia na tých častiach zemskej 
atmosféry, ktorými prešli prísluš-
né slnečné lúče. Tie sa vplyvom 
zmeny indexu lomu s výškou nad 
Zemou lámu do jej geometrického 
tieňa, a to tým viac, čím bližšie k 
povrchu Zeme prechádzajú. Prste-
nec svetla prechádzajúci atmosfé-
rou sa natoľko rozšíri, že dokáže 
slabo osvetliť celý mesačný disk v 
zemskom tieni. Vo vnútornej časti 
tieňa je ďalšie zoslabenie spôso-
bené rozptylom svetla na moleku-
lách vzduchu (ktorému vďačíme za 
modrú farbu dennej oblohy) a tiež 
rozptylom na prachu a oblačnosti. 
Tak sú najviac zoslabené fialové a 
modré lúče vzhľadom na červené a 
oranžové, ktoré potom v slnečnom 
svetle prevažujú. Priebeh husto-
ty (a teda aj index lomu) vysokej 
atmosféry a zaprášenie nižších 
vrstiev ovzdušia sú veľmi premen-
né, a preto sú jas a farba Mesiaca 

pri každom zatmení trochu iné.
Z pozorovaní zatmení v minu-

losti sa zistil súvis medzi veľkosťou 
tieňa Zeme, jasom a farbou me-
sačných zatmení na jednej strane a 
sopečnou a meteorickou aktivitou 
na strane druhej, ktoré podmieňujú 
množstvo prachu vo vysokej atmo-
sfére vo výške okolo 100 km a tým 
aj ohyb a rozptyl svetla. Pozorova-
ním mesačných zatmení tak možno 
zistiť stupeň celkového zaprášenia a 
znečistenia atmosféry Zeme na tých 
miestach, kde práve v čase zatmenia 
Slnko vychádza alebo zapadá. Práve 
ranné a večerné zore vyfarbujú stred 
mesačného disku v čase zatmenia do 
charakteristického červenkastého 
odtieňa.

Z pohľadu pozemského pozorova-
teľa tieň Zeme postupuje po Mesiaci 
od jeho východného okraja k západ-
nému. To svedčí o tom, že Mesiac sa 
v skutočnosti pohybuje od západu 
na východ. My však vnímame jeho 
zdanlivý pohyb od východného ob-
zoru k západnému. Tento dojem v 
nás vyvoláva rotácia Zeme. Kruhový 
tvar zemského tieňa na Mesiaci vie-
dol už starých gréckych astronómov 
k záveru, že Zem je guľa. Pekný záži-
tok z pozorovania zatmenia poskyt-
ne pohľad cez triéder, teda poľovníc-
ky alebo turistický ďalekohľad, ktorý 
je vhodné upevniť na statív alebo iný 
improvizovaný stojan.  (aus)

Streda 25. júl o 17. hod./Námestie sv. 
Egídia
TY AND MY - Gospelový koncert.

PRÁZDNINOVÉ KINO/Kino Tatran 
Poprad
Streda 25. júl o 10. hod.
Králik Peter - Vstupné: 2 €

Štvrtok 26. júl o 20. hod./Námestie sv. 
Egídia
CICHO, BO SKAJPUJEM S DZIFKU
Divadlo Kľud Kladzany
V Poprade sa súbor predstaví skvelou 
komédiou zo súčasnosti.

Piatok 27. júl o 19. hod./Námestie sv. 
Egídia
DOMINIKA TITKOVÁ and FRIENDS
Latino koncert.

Sobota 28. júl o 10. hod./Námestie sv. 
Egídia
KÚZELNÍK WOLF
SRANDA BANDA/FAMILY SHOW
Krásne bábky, výborná bruchovravec-
ká technika a trefný humor.

Sobota 28. júl o 20. hod./Námestie sv. 
Egídia
HASIČSKÁ SÚŤAŽ
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA PO-
PRAD

Sobota 28. júl o 21. hod./Námestie sv. 
Egídia
FILMY NA PLÁTNE / OCHRANCO-
VIA (Rusko, 89 min.)

Nedeľa 29. júl o 15. hod./Námestie sv. 
Egídia
BALKAN SAMBEL - Koncert
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SpoločenSká kronika

Láska vás 
bude spre-

vádzať na každom kroku nielen 
od vašich blízkych, ale aj nezná-
mych ľudí.

Pôjdete na 
peknú do-

volenku, alebo aspoň na menší 
výlet do zahraničia.

Niekto to s 
vami myslí 

vážne, ale vy si nevšímate nič a 
nikoho okolo seba.

Váš názor 
na niečo sa 

potvrdí ani sami nebudete vedieť 
ako. Budete z toho „na koni“.

O v ládnite 
svoje emó-

cie a zadržte hnev. S rozvahou 
dosiahnete viac a bez zbytočné-
ho nepriateľstva.

Oslobodíte 
sa od neja-

kej záležitosti z minulosti. Ukáže 
sa, kto je pravý priateľ.

Bude sa na 
vás vzťaho-

vať - každému po zásluhe. Majte sa 
na pozore pred neprajnými ľuďmi.

D o p l ň t e 
energiu vý-

letmi a posedením s rodinou a pria-
teľmi. Nezabudnite ani na leňošenie.

S p r á v a j t e 
sa s úctou 

k nejakému staršiemu človeku. 
Vyplatí sa vám to.

Ne n e c h á -
vajte si nič 

na poslednú chvíľu. Nemuseli 
by ste stihnúť dôležitú pracovnú 
úlohu.

Pohltia vás 
povinnos-

ti, najmä rodinné. Nič nepôjde 
hladko, ale všetko sa vyrieši.

D o p r a j t e 
a aj vám 

bude dopriate. Budete sa tešiť z 
nejakej prekvapivej novinky.

HoroSkop od Stredy do Stredy

V stredu 25. júla - Diecézna lekáreň sv. Lukáša, 
vo štvrtok 26. júla - Victoria, v piatok 27. júla 
- Dr. Max - trhovisko, v sobotu 28. júla 
- Benu - Tesco, v nedeľu 29. júla - Ekole-
káreň - OC Forum, v pondelok 30. júla 
- Corrib a v utorok 31. júla - Dr. Max - 
Kaufland pri stanici. Diecézna lekáreň sv. Lu-
káša: Alžbetina ul., Victoria: Drevárska ul., Dr. 

Max - trhovisko: Ul. 1. mája, Benu - Tesco: Tep-
lická cesta 3, Ekolekáreň - OC Forum: Nám. 

sv. Egídia, Corrib: Levočská ul. 26A, Dr. 
Max - Kaufland pri stanici: Wolkerova 
ul. Lekárne s  pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piatka 

od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, ne-
dieľ a  sviatkov od 16. hod. do 22.30 hod.

poHotovoSť v lekárňacH

V piatok 20. júla 2018
vo Veľkej s

V piatok 20. júla 2018
vo Veľkej s

V piatok 20. júla 2018
vo Veľkej s

V sobotu 21. júla 2018
v Hozelci s

V pondelok 23. júla 2018
vo Veľkej s

V utorok 22. júla 2018
v Spišskom Bystrom s

Janou Rusňákovou,
61-ročnou

Milanom Čillíkom,
53-ročným

Evou Bajcúrovou,
54-ročnou

Máriou Kurucovou,
81-ročnou

Stanislavom Holbusom,
68-ročným

Jánom Bendíkom,
80-ročným

V stredu 25. júla 2018
o 11.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 25. júla 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 25. júla 2018
o 14. hod. v Novom Smokovci s

V stredu 25. júla 2018
o 15. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 26. júla 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Katarínou Schirovou,
79-ročnou

Marcelom Ivanom,
50-ročným

Emíliou Zemanovou,
80-ročnou

MUDr. Aladárom Eckhardtom,
89-ročným

Vierou Hrabkovskou,
49-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Malý kontrast v povahách je nevyhnutný pre šťastné 
manželstvo.“         Samuel Taylor Coleridge                                                                                

povedali Slávni

Dnes 25. júla má meniny - Jakub, vo štvrtok 26. júla - 
Anna, Hana, Anita, v piatok 27. júla - Božena, v sobotu 
28. júla - Krištof, v nedeľu 29. júla - Marta, v pondelok 30. 
júla - Libuša a v utorok 31. júla - Ignác.

BlaHoŽeláme k meninám

navŽdy Sa roZlÚčime

program kina cinemaX poprad
Od 26. júla do 1. augusta

Biografický slovník osobností mesta Poprad (2.)
V júli si pripomíname:

110 rokov od narodenia 
administratívneho pracov-
níka, športovca a  hokejistu 
Rudolfa TOMAŠEKA (*23. 
7. 1908 Margecany - †13. 10. 
1986 Poprad). 

Mladosť prežil u  rodičov 
v Prešove. Navštevoval Štátnu 
priemyselnú školu - umelecké 
rezbárstvo v  Prešove a  Koši-
ciach. Od mladosti sa venoval 
aktívne športu, najmä futbalu 
a  ľahkej atletike. Až neskoršie 
si obľúbil ľadový hokej, ktoré-
mu zostal verný až do smrti.

S  ľadovým hokejom začal 
v  Banskej Bystrici, kde hral 
za ŠK Sláviu v  rokoch 1930 
- 1932. V  sezóne 1932/1933 
hral za ŠK Sláviu Prešov. 
Odtiaľ odišiel do AC Nitra, 
kde odohral sezónu 1933/34. 
V  tom čase patril ľadový ho-
kej v  Tatrách a  pod Tatrami 
medzi špičku českosloven-
ského hokeja. Do Tatier pri-
šli mnohí vynikajúci hráči 
z  Čiech, ako Jedlička, Pomp, 
Lhota, Lamich. V  roku 1955 
sa k nim pripojil. V roku 1936 
došlo k  zlúčeniu HC Poprad 
a  ŠK Vysoké Tatry. HC Po-
prad bol v tom čase úradujú-
cim majstrom Slovenska. HC 
Tatry sa dostali do celoštátnej 
československej ligy v sezóne 
1936/1937. Poprad privítal 
najlepšie mužstva Českoslo-

venska a  na hokejovom tur-
naji o Tatranský pohár aj veľ-
mi dobré mužstvá Európy. Bol 
kapitánom mužstva a  spolu 
so Slávikom vybavoval aj or-
ganizačné práce. S prírodným 
ľadom boli stále problémy, 
ale Tatry boli vždy vo vý-
hode oproti ostatným muž-
stvám. Za Slovenského štátu 
v  začiatkoch nastali v  klube 
problémy odchodom niekto-
rých hráčov. Mužstvo  pred 
rozpadom zachránil Rudolf 
Tomašek s  Júliusom Malič-
kým a  Jánom Ochodnicom, 
najmä po organizačnej strán-
ke. Rudolf Tomašek sa dostal 
aj do slovenského národného 
mužstva a  reprezentoval ho 
i v zahraničí, bol členom Slo-
venského zväzu ľadového ho-
keja, kde významne hájil záuj-
my Popradu. Plne sa venoval 
svojmu klubu a okrem repre-
zentácie na ihrisku, zastával 
aj organizačné práce, rozho-
doval zápasy a  patril k  pilie-
rom tatranského hokeja. Po 
skončení športovej činnosti 
sa venoval výchove mladých 
hokejistov, pôsobil ako tréner 
a  funkcionár. Doviedol po-
pradský dorast do I. ligy. Za 
svoju celoživotnú činnosť zís-
kal veľa športových vyzname-
naní. V staršom veku sa veno-
val aj športovému rybárčeniu.

210 rokov od narodenia 
kňaza, národnokultúrneho 
pracovníka ThDr. Jakuba 
JANČÍKA (*1808  Spiš - † au-
gust 1869 Plzeň)

Pochádzal zo spišskej roľ-
níckej rodiny. Teologické štú-
dium absolvoval v Spišskej Ka-
pitule, ukončil ho doktorátom. 
Za kňaza bol vysvätený v roku 
1832. V  rokoch 1835 - 1844 
pôsobil v Spišskej Kapitule ako 
profesor učiteľského ústavu 
a  spišského seminára. Začiat-
kom 50. rokov bol administrá-
torom v Matejovciach, potom 
pôsobil ako farár vo Veľkej 
(1859 - 1865) a od roku 1865 
v  Ľubici. Zomrel náhle počas 
cesty z  liečenia v  Karlových 
Varoch.

Rozvíjal ľudovýchovnú čin-
nosť na Spiši. Pestoval najmä 
exegetické disciplíny (výklad 
biblických textov), zaoberal 
sa slavistikou a  slovanskými 
dejinami. Bol zakladajúcim 
členom Matice slovenskej 
a  podporovateľom sloven-
ských národných podujatí. 
Časť svojho majetku plánoval 
venovať na národné ciele, čo 
však už nestačil realizovať. 
Jeho bohatá knižnica s množ-
stvom náboženskej literatúry 
a slovenských tlačí sa stala ma-
jetkom fary v Ľubici.

Zuzana Kollárová

Hotel Transylvánia 3: Stra-
šidelná dovolenka 3D: 
o 13.10 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Hotel Transyl-
vánia 3: Strašidelná do-
volenka 2D: o  15.30 hod. 
a 17.50 hod., Redbad: o 20. 
hod., Smelé mačiatko: o 14. 
hod. (hrá sa len cez víkend) 
a  o  16.10 hod., Mamma 
Mia: HereWe Go Again!: 

o 18.20 hod., Plán úteku 2: 
o  20.50 hod., Kým prišla 
búrka: o 13.50 hod. (hrá sa 
len 28.7.), Ant-Man a Wasp 
2D: o  16. hod., Chata na 
predaj: o  18.40 hod., Pre-
kliate dedičstvo: o  20.40 
hod. (nehrá sa 31.7.), Pred-
premiéra: Rodinka Úžas-
ných 2: o  13.20 hod. (hrá 
sa len 29.7.), Artmax filmy: 
Prísľub úsvitu: o 20.40 hod. 
(hrá sa len 31.7.). Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)

16. júna 2018 - Eva Batlerová a  Dávid Pompa, 29. júna 
2018 - Simona Kupčová a Patrik Štefaňák, 30. júna 2018 
- Miroslava Pafková a Ing. Ján Orolín, 7. júla 2018 - Mgr. 
Anna Maďarová a Ján Koriťák, Bc. Zuzana Doboszová a Bc. 
Ján Kušnirák, Nikola Pytelová a Clarke Anthony Edwards.

manŽelStvo uZavreli
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4.8. ŠTRBSKÉ PLESO
pod skokanskými mostíkmi

réžia: Ivan Blahút
hudba: Sima Martausová, Peter Uličný

scénar: Tomáš Dušička 
choreografi a: Martin Urban

kostýmy: Adriena Adamíková

československý muzikál

Pocta Jozefovi KroneroviP iP JJJ f i KroneroviPPP
„Anča, ja mám nožík.”

K i
”””

V TATRÁCH

Partneri:

 profi
 E V E N T  T E C H N O L O G Y

Generálny partner:

pppp ýýppp
13:00 Spievanie okolo Štrbského plesa
16:00 Tanečná škola muzikálu KUBO

18:45 Úvodný program 
19:45 Muzikál KUBO

P • ŠTRBA (BEZPLATNÉ PARKOVANIE)
• ŠTRBSKÉ PLESO (ZA POPLATOK, OBMEDZENÝ POČET)facebook.com/KUBOvTatrach

PP
-5

6

inZercia
• Predám kvalitný leštený Tat-
ranský drevený obklad - 3 €, pe-
rodrážka, Zrubový profil, hrano-
ly a dlážkovicu na podlahy. Inf. č. 
t.: 0908 234 866.  1/18-P  
• Predám úplne nový trojkole-
sový bicykel na batériu, prípadne 
vymením za dojkolesový. Nový 
stál 830 eur, teraz za 530 eur. Inf.: 
č. t. 0908 268 425.  11/18-P
• Predám Škodu Fabia v  dob-
rom technickom stave, naj. 92 
000 km, 12-ročná, cena 830 eur. 
Inf.: č. t. 0918 645 948.   12/18-P
• Prenajmeme kancelárske 
priestory v  Poprade, Teplická 
34, bývala AB Stavomontáže. 
Inf.: č. t. 0905 563  836, e-mail: 
pabamke@gmail.com 46/18-R
• Pizzeria Utópia (Dosto-
jevského ul. č. 23, starý juh, 
Poprad) prijme ihneď upra-
tovačku (dôchodkyňu) na 
dohodu, plat 3 €/hod. netto. 
V  prípade záujmu bližšie in-
formácie na tel. č. 052/773 22 
22 alebo osobne na prevádzke 
u personálu.  48/18-R
• Prijmeme upratovačky a 
chyžné na upratovanie kan-
celárskych, hotelových a by-
tových priestorov. Plat 500 €. 
Inf. č. t.: 0910 964 997. 49/18-R
• Prijmeme zamestnanca 
na trvalý pracovný pomer - 
Stodola Bar Poprad, nástupná 
mzda 3,50 €/1 hod. Inf. č. t. 
0905 457 099.  50/18-R

Počas nedávneho 19. ročníka Memoriálu Jána Stilla v Novej Lesnej vystupovali v kul-
túrnom programe aj bubeníci zo skupiny Batida. Bubnová šou vyvrcholila úspešným 
oficiálne potvrdením zápisom do Slovenskej knihy rekordov v najväčšom počte bub-
nujúcich účastníkov na jednom mieste. Bubnovalo až 506 bubeníkov. Obec Nová Les-
ná získala ako potvrdenie certifikát od garanta rekordu J. Sviteka. Aj Popradčania 
si budú môcť pozrieť vystúpenie skupiny Batida. Na Námestí sv. Egídia v Poprade 
sa predstavia v rámci III. ročníka medzinárodného futbalového turnaja Ritro Futbal 
Fest v piatok 10. augusta a tiež v sobotu 1. septembra.   FOTO - Juraj Sedlačko

Na hladine Štrbského 
plesa sa začala v  po-
radí 10. sezóna čln-
kovania. Tento rok ju 
zatraktívnil čln s  pre-
skleným dnom. Štrb-
ské Pleso patrí medzi 
najnavštevovanejšie 
vo Vysokých Tatrách 
a  tradícia člnkovania 
sa tu začala rozvíjať 
už pred 145 rokmi.   
FOTO - archív TMR

25. júla o 10. hod. - KRÁLIK PETER- 
PRÁZDNINOVÉ KINO 
USA, rozprávková komédia , 93 min., 
dabing, MP
Nový majiteľ farmy sa o svoj životný 
priestor deliť nemieni - a už vôbec nie 
so zvieratami. Vstupné: 2,50 €

26. a 27. júla o 19. hod.
PLÁN ÚTEKU 2  
USA/CN, akčný/triler, 93 min., dabing, 
MP15
Tajomná organizácia väzní osoby dis-
ponujúce dôležitými informáciami. 
Bohatí obchodníci, tajní agenti, politici 
i hľadaní zločinci - nikomu sa zatiaľ ne-
podarilo dostať von. 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

28. a 29. júla o 16.30 hod.
VŠADE SAMÉ MAČKY 
CN, animovaný/rodinný, 105 min., da-
bing, MP
Mačka Blanket žije so svojim synom 
Cloak v mestskom apartmáne. Cloak 
sa jedného dňa rozhodne vyraziť do le-
gendárneho mačacieho raja. Vstupné: 
5 €, Vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 € 

28. a 29. júla o 19. hod.
CHATA NA PREDAJ 
CZ, komédia / dráma, 77 min., česká 
verzia, MP
Rodičia predávajú starú chatu, ktorú 
už nevyužívajú. Pred jej odovzdaním 
novému majiteľovi sa však matka roz-
hodne usporiadať poslednú poriad-
nu rodinnú stretávku. Vstupné: 5 €, 
Vstupné zľavnené (deti, študenti, se-
niori, ŤZP): 4 €

30. júla o 13.30 hod.
DUBČEK- PRE SENIOROV 
SK, historická dráma, 89 min., sloven-
ská verzia, MP12
Charizmatický štátnik, ktorý vzbudzo-
val v ľuďoch nádej, že začnú konečne 
slobodne dýchať. To, čo Dubček mienil, 
Brežnev rýchlo zmenil. Vstupné: 3 €

30. júla o 19. hod. - NYMF()MANKA 
I. (režisérska verzia)- €URÓPSKE 
FILMY ZA €URO 
DK, dráma, 145 min., titulky, MP18, 
FK
Odvážny, poetický príbeh nymfoman-
ky Joe, sledujúci ju od detstva až do 
stredného veku, ale i ľudskú sexualitu 
ako takú. Vstupné: 1€

31. júla o  18. hod. - PIATA LOĎ A 
SOIREÉ S M. KOMPANÍKOVOU- 
MADE IN SLOVAKIA V KINE TAT-
RAN
SK, rodinná dráma, 85 min.+ čítanie a 
beseda, slovenská verzia, MP12
Premietanie slovenského filmu na mo-
tívy úspešnej knihy M. Kompaníkovej. 
Po projekcii bude nasledovať čítanie z 
knihy a beseda s autorkou. Vstupné: 3 €

kino tatran

V  minulom vydaní novín Poprad bola 
uverejnená súťaž o vstupenky na muzi-
kál Kubo, ktorý bude v sobotu 4. augusta 
priamo v areáli pod skokanskými mos-
tíkmi na Štrbskom Plese. Spomedzi tých, 
ktorí sa do súťaže zapojili boli vyžrebo-
vané: Mária Stasová, Ul. 29. augusta, 
Poprad a Mária Franková, Okružná 
ul., Poprad. Vstupenky si môžu prevziať 
v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) 
v  pracovné dni do 15. hod.     (ppš)

Vstupenky vyhrali
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Orly vstúpili do nového ročníka víťazstvom nad nováčikom
Futbalisti FK 
Poprad vstúpi-
li v  sobotu do 
nového ročníka 

II. ligy. V  NTC si poradi-
li s  nováčikom súťaže FK 
Dubnica nad Váhom, keď 
po pokutovom kope hostí 
museli výsledok otáčať na 
konečných 2:1.

Popradčania boli počas 

prvého polčasu aktívnej-
ším tímom, ale skóre otvoril 
v 27. minúte hosťujúci Mila-
din Vujoševič z  pokutového 
kopu. Ešte do prestávky sa 
podarilo domácim skóre oto-
čiť, keď v 32. minúte skóroval 
hlavou Jakub Hric a  o  päť 
minút neskôr podobným 
spôsobom strhol víťazstvo na 
stranu Popradu Peter Maslo. 

„Naším cieľom bolo víťaz-
stvo spojené s dobrou hrou. 
To prvé sme splnili, to druhé 
čiastočne. V prvom polčase 
sa na našu hru dalo pozerať, 
hrali sme dobre. Naštartoval 
nás inkasovaný gól po spornej 
penalte. V druhom polčase 
sme však po súperovej červe-
nej karte prestali hrať aktívne 
smerom dopredu. Dubnica v 

druhom polčase dobre bráni-
la,“ hodnotil tréner FK Po-
prad Marek Petruš.

V polčasovej prestávke ve-
denie klubu ocenilo starších 
i mladších dorastencov, ktorí 
v uplynulej sezóne vybojovali 
pre Poprad prvú dorastenec-
kú ligu (na foto vpravo).

Popradskí futbalisti po-
cestujú v sobotu do Banskej 

Bystrice, doma sa predstavia 
4. augusta proti Prešovu.

Výsledok: 1. kolo II. ligy 
v sobotu 21. júla FK Poprad 
- FK Dubnica nad Váhom 
2:1 (2:1), góly Popradu: 32. 
Jakub Hric, 37. Peter Maslo.

Program: 2. kolo II. ligy 
v sobotu 28. júla o 17.30 hod. 
MFK Dukla Banská Bystri-
ca - FK Poprad.  (ppv)

Kamzíci odštartovali prípravu na ľade
Pod vedením trénera 
Romana Stantiena zača-
li hokejisti HK Poprad 

s prípravou na ľade pred novým roč-
níkom Tipsport Ligy. Pre prebieha-
júce rekonštrukčné práce na ľado-
vej ploche Zimného štadióna mesta 
Poprad sa prechodným domovom 
modro-bielych stala opäť susedná 
Spišská Nová Ves.

Ako informovala oficiálna stránka 
HK Poprad, mužstvo sa v pondelok 
ráno zišlo na ľade v  Spišskej Novej 
Vsi takmer v plnej sile aj s viacerý-
mi juniormi. Nechýbal ani úspešný 
reprezentant Dávid Bondra, ktorý 
sa napriek viacerým ponukám roz-
hodol pokračovať v  drese s  kamzí-
kom na hrudi. Na tréningu chýbali 
iba legionári, ktorí sa k tímu pripoja 
koncom mesiaca. Menoslov kádra 
ešte podľa trénera R. Stantiena nie je 
známy, adeptov je stále viacero.

Okrem prípravných zápasov absol-
vujú kamzíci náročné tréningy. Dva-
krát do týždňa budú trénovať dvoj-
fázovo, trikrát len v  doobedňajších 
hodinách. Nebude chýbať ani posil-
ňovňa.

Popradských hokejistov čaká 
v príprave na nový ročník Tipsport 
Ligy viacero duelov, turnaj o Tatran-
ský pohár a Vyšehradský pohár. Zve-
renci trénera R. Stantiena si zmerajú 
sily so súpermi z  Tipsport Ligy či 
zahraničnými mužstvami. Pôvodný 
program prípravných duelov bol ak-
tualizovaný. Vypadli z  neho zápasy 

s  Liptovským Mikulášom, pribudli 
zápasy Vyšehradského pohára. Dva 
odohrajú na domácom ľade a jeden 

na súperovom. Do pohárovej tabuľ-
ky sa započítajú body z ligových zá-
pasov s Nitrou a Novými Zámkami.

Na prvom tréningu boli podľa webu HK Poprad prítomní títo hráči:
Brankári: Vladimír Kováč, Tomáš Vošvrda, Kristián Budinský
Obrancovia: Daniel Brejčák, Boris Česánek, Štefan Fabian, Boris Brincko, 
Marcel Petran, Martin Semaňák, Ján Ťavoda, Martin Krempaský
Útočníci: Samuel Takáč, Samuel Mlynarovič, Patrik Svitana, Patrik Koyš, Ra-
domír Heizer, Marek Zagrapan, Dávid Bondra, Lukáš Paukovček, Radoslav 
Macík, Matúš Paločko, Peter Bjalončík, Jindřich Abdul, Nicholas Bondra, Mar-
cel Haščák, Boris Martančík, Lukáš Olejník, Rastislav Václav, Matej Paločko.

Program prípravných zápasov HK Poprad pred sezónou 2018/2019
2. augusta - AZ RESIDOMO Havířov - HK Poprad
9. augusta - HKM Zvolen - HK Poprad
14. augusta o 18. hod. - HK Poprad - AZ RESIDOMO Havířov
18. augusta - Cardiff Devils - HK Poprad
19. augusta - Cardiff Devils - HK Poprad
23. augusta o 18. hod. - HK Poprad - HKM Zvolen
28. augusta - FTC - HK Poprad (Vyšehradský pohár)
30. augusta až  2. septembra - Tatranský pohár (3 zápasy)
5. septembra o 18. hod. - HK Poprad - Dunaújvárosi Acélbikák (Vyšehrad-
ský pohár)
7. septembra o 18. hod. - HK Poprad - UTE Budapešť (Vyšehradský pohár).

Tretie kolo Podtatranskej tenisovej 
súťaže družstiev potvrdilo vyrovna-
nosť súťaže. Všetky zápasy sa skon-
čili výsledkom 2:1. Prekvapením 
kola bolo zaváhanie družstva Olym-
pie, ktoré podľahlo tímu Maximcar. 
Zatiaľ neporazenými ostali hráči z 
družstva Kvety Strivinský. Prvý bod 
v súťaži zaznamenalo družstvo AGM, 
keď hráč Jozef Pavlovič uchmatol bod 
tímu SPORT CLUB FOR ALL po ví-
ťazstve nad Róbertom Fábrym 2:0.

Tenisová liga

Dvojhra:
Tauber - Jaško 7:5 7:6 / Fábry - Pav-
lovič 2:6 3:6 / Dubiel - Vasiľko 6:7 2:6 
/ Špak M. ml. - Ďurčo ml. 4:6 3:6 / 
Šproch - Kapinus 7:5 7:5 / Mezovský 
- Pisarčík 0:6 1:6 / Lupták - A. Bajus 
6:4 7:6 / Lupták I. - Kollárik 4:6 5:7

Štvorhra:
Galajda, Fábry - Ďurčo st., Pavlovič 
6:2 6:4 / Strivinský, Kuzma - Špak 
M. ml., Špak M. st. 3:6 6:3 4:6 / 
Šproch, Lopúch - Kapinus, Krem-
paský 0:6 4:6 / Lupták I., Trabalka 
- Bajus, Kollárik 7:6 7:5

Priebežná tabuľka: 
1 STRIVINSKÝ 7-2
2 OLYMPIA 6-3
3 JUVE 6-3
4 SPORT CLUB 5-4
5 MAXIMCAR 5-4
6 ELAND 4-5
7 PISTOLS 2-7
8 AGM 1-8
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Basketbalové kluby
odovzdali petíciu

Až Podtatranský polmaratón rozhodne o Bežeckom kráľovi a kráľovnej Tatier

Počasie zmenilo program Tatry Tour

Mesto Poprad bude 
v prvý septembrový 
deň opäť miestom 
štartu a cieľa Podtat-
ranského polmara-

tónu. Už štvrtý ročník podujatia 
okrem samotného polmarató-
nu, ktorý spojí Poprad so Svitom 
a Spišskou Teplicou, ponúkne aj 
ďalšie sprievodné podujatia.

Bežci, ktorí si netrúfnu na pol-
maratón si budú môcť zmerať sily 
na Primátorskej desiatke, milov-
níci Nordic walkingu sa vydajú na 
10 km trať zo Svitu do Popradu. 
„Z  Podtatranského polmaratónu 
a jeho sprievodných aktivít sa veľ-
mi rýchlo stalo obľúbené športové 
podujatie v meste. Pre nás je dôle-
žité, že veľký priestor na športovanie 
majú v rámci tejto akcie aj deti a celé 
rodiny, ktoré tak majú možnosť zmerať 
si svoje sily a príjemnou formou urobiť 
niečo pre svoje zdravie,“ uviedol pri-
mátor Popradu Jozef Švagerko.

Disciplíny pre deti tvoria samostat-
nú kapitolu podujatia. Beh budúcich 
prvákov ponúkne približne 300m trať 

pre deti do 7 rokov, pričom najrých-
lejší si budú môcť vybehať aj jazykové 
kurzy angličtiny. Mini polmaratón 
s  dĺžkou 2,1 km bude podobne ako 
v minulých ročníkoch určený hlavne 
pre deti od 7 do 15 rokov, no tohoroč-
nou novinkou bude možnosť zúčast-
niť sa ho aj pre ostatných bežcov, kto-
rí si ešte netrúfajú na dlhšie trasy, ale 

chcú si vyskúšať atmosféru veľkých 
pretekov a získať v cieli účastnícku 
medailu. Tradičnou súčasťou podu-
jatia bude aj sprievodný program pre 
športujúce rodiny - súťaž Mama, tato, 
športujte s nami.

Samotný polmaratón je súčasťou 
a zároveň vyvrcholením série Tatry v 
pohybe PRESTIGE TOUR. Táto bo-

dovaná séria  spája podtatranské 
obce a mestá s turistickými desti-
náciami a vytvára sériu rozmani-
tých bežeckých disciplín od krát-
keho behu na 4 kilometre, cez beh 
do vrchu až po vytrvalostné cestné 
behy. Bežci môžu získať jedinečnú 
sadu medailí a zapojiť sa do súbo-
jov o tituly Bežecký kráľ a kráľovná 
Tatier. „Podtatranský polmaratón 
prinesie určite zaujímavé súboje a 
zamieša poradím tohoročnej PRE-
STIGE TOUR. Po 4 podujatiach 
je situácia stále otvorená, už dnes 
môžeme povedať, že v Poprade spo-
známe nového Bežeckého kráľa Ta-
tier, ale kto to bude sa dozvieme až 
1. septembra. Momentálne je v cel-
kovom poradí na prvom mieste Jo-

zef Dubašák a medzi ženami Henrieta 
Pulenová, ale situácia sa môže zmeniť, 
keďže z 5 výsledkov sa do série počítajú 
len 4 najlepšie,“ uviedla Viera Haláso-
vá z organizačného tímu podujatia.

Viac informácií o  podujatí je na 
stránke polmaraton.tatryvpohybe.sk, 
registrácia je možná na stránke tatry-
vpohybe.sk.   (mag)

Zástupcovia popradské-
ho ženského basketbalu 
odovzdali mestu Poprad 
petíciu za schválenie záme-
ru výstavby Basketbalovej 
tréningovej haly v Poprade 
v lokalite JUH III.

Rozhodli sa tak reagovať 
na prvotné neschválenie 
zámeru vybudovať špor-
tovú halu v tejto lokalite 
poslancami mestského za-
stupiteľstva na júnovom 
zasadnutí. „Poslancom sme 
odovzdali petičné hárky s 
viac ako 1 700 podpismi 
tých, ktorí podporujú vy-
budovanie tréningovej haly 
na tomto mieste. Analyzo-
vali sme doposiaľ niekoľko 
miest, no nenašli sme vhod-

nejšiu lokalitu, v ktorej by 
bolo možné halu umiestniť. 
Mesto Poprad nemá podob-
né pozemky,“ uviedla prezi-
dentka Basketbalového klu-
bu Poprad Jana Janáčková 
v  tlačovej správe  a dodala: 
„Ak sa nám nepodarí do 
konca augusta vybrať vhod-
né pozemky v Poprade, je 
celý tento projekt a investí-
cia štátu za viac ako štyri 
milióny eur ohrozená.“

Zástupcovia basketbalo-
vých klubov očakávajú, že 
popradskí poslanci sa budú 
petíciou zaoberať už na naj-
bližšom mimoriadnom za-
sadnutí v pondelok 30. júla, 
kde by mali rokovať aj o tejto 
téme.   (ppp)

V sobotu 28. júla sa v oko-
lí Vysokých Tatier uskutoč-
ní už 15. ročník cyklistic-
kých pretekov Tatry Tour 
2018. Nedávne povodne v 
Tatrách spôsobili zmenu 
v  plánovanom programe 
pretekov.

Štart a  cieľ je situovaný 
v  areáli Grandhotela Bele-
vue vo Vysokých Tatrách. Na 
štart sa o 10. hodine postavia 
cyklisti zo strednej Európy, 
Nemecka a Rakúska v piatich 
vekových kategóriách mužov 
a  jednej kategórii žien. Víťa-
zi kategórií tradične získajú 
značkové hodinky a  maj-
strovské dresy.

Trať sa ale oproti pôvod-
nému plánu zmenila. Zrážky 
zo štvrtka 19. júla na oboch 
stranách Tatier spôsobili 

podmytie a  strhnutie mos-
tov. Nie je možný prejazd 
mestom Zakopane a  do-
pravné obmedzenia sú aj na 
úseku Javorina - Ždiar. Pre-
to boli organizátori nútení 
upraviť dĺžku trate zo 196 
km na 155 km a je smerova-
ná len na území Slovenska. 
Zrušili sa preteky na 72 km 
trati a preto organizátori od-

porúčajú prihláseným pre-
tekárom absolvovať 155 km, 
nakoľko charakter a  profil 
Tatry Tour sa zmenil s  hor-
skej etapy na klasiku.

Organizátori podujatia 
taktiež žiadajú priamych 
i  nepriamych účastníkov 
cestnej premávky, aby reš-
pektovali pokyny polície 
a organizátorov.  (ppv)

Takto organizátori upravili profil trate 15. ročníka Tatry Tour 2018.

Krátko zo športu
• SLOVENSKÁ volejbalová re-
prezentácia mužov si rozložila svoj 
prípravný stan pred kvalifikáciou 
o  postup na ME 2019 aj v  Poprade. 
V piatok 27. a v sobotu 28. júla odo-
hrajú zverenci Andreja Kravárika prvé 
dva zo siedmych prípravných zápasov 
a to proti Kamerunu v Aréne Poprad, 
oba so začiatkom o 18. hodine.• V NEDEĽU 29. júla sa od 10. hodi-
ny v jazdeckom areáli Múzea kočiarov 

vo Veľkej Lomnici oproti ČOV 
uskutoční 16. ročník Jazdec-

kých záprahových pretekov. V progra-
me je drezúra a klasický i  rýchlostný 
parkúr jednozáprahov a  dvojzápra-
hov. Nebude chýbať bohatý sprievod-
ný program pre celé rodiny.• V  SOBOTU 28. júla večer od 20. 
hodiny sa na námestí v  Spišskej So-
bote uskutoční netradičná hasičská 
nočná súťaž O pohár primátora mesta 
Poprad.• VO VERNÁRI sa v nedeľu 22. júla 

konala hasičská súťaž o Putovný po-
hár starostu obce. Medzi mužmi do 
35 rokov najlepší čas dosiahlo Spiš-
ské Bystré, rovnako tak aj v  kategó-
rii žien. Medzi mužmi nad 35 rokov 
triumfoval Spišský Štiavnik. U doras-
tencov boli najlepšie Batizovce, me-
dzi dievčatami mali najväčšiu radosť 
Gánovce.• V  SOBOTU 21. júla sa v  Gánov-
ciach konala hasičská súťaž o Putovné 
poháre starostky obce. U žien sa naj-
viac darilo Šuňave, medzi mužmi bolo 

prvé Spišské Bystré. Medzi dorasten-
kami triumfovala Spišská Sobota, naj-
lepší medzi dorastencami boli domáci 
Gánovčania.• V SOBOTU 21. júla sa v Spišskej 
Novej Vsi uskutočnil Medzinárod-
ný turnaj zrakovo znevýhodnených 
v  bowlingu. Za spolok nevidiacich 
a slabozrakých športovcov Svišť z Po-
pradu štartovali Štefan Kopčík (cel-
kovo 8. miesto) a  Pavol Minarčák 
(celkovo 6. miesto). Víťazom sa stal 
Alojz Koprda.   (ppv)
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FESTIVAL VŠETKÉHO SLOVENSKÉHO AJ TENTO ROK 
PONÚKA PESTRÝ PROGRAM:

STREDA    12:00 – 20:00 prezentácia a predaj slovenských výrobkov od minulosti 
po súčasnosť    17:00 JOŽKO JOŽKA    19:00 HEĽENINE OČI    21:00 RYTMUS

 
ŠTVRTOK    10:00 – 20:00 prezentácia a predaj slovenských výrobkov od minulosti 

po súčasnosť    19:00 JURAJ BAČA    21:00 INÉ KAFE
 

PIATOK    10:00 – 20:00 prezentácia a predaj slovenských výrobkov od minulosti 
po súčasnosť    18:00 BABJAKOVCI    20:00 LAVAGANCE    22:00 BILLY BARMAN   

 
SOBOTA    10:00 – 18:00 prezentácia a predaj slovenských výrobkov 

od minulosti po súčasnosť    10:00 – 22:00 kultúrny program „Made in Poprad“  
  17.00 MILO SUCHOMEL – SAX IN THE CITY

 
JÁN BROKOFF – Klub Sobotčanov    DREVOREZBÁRI pod vedením ADAMA BAKOŠA – tvorcu 

Tatranského ľadového dómu    ATRAKCIE PRE DETI
 

Moderujú DUŠKO KUBÁŇ a MIŠO NOVÁK

POPRAD – CENTRUM
1.– 4. AUGUSTA 2018

Podujatie je realizované s fi nančnou podporou 
Ministerstva dopravy a  výstavby SRwww.regiontatry.skO
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www.sabma.sk 

www.premesto.sk
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Výnimočná slovenská hudobníčka, 
speváčka a autorka Adriena Bartošová 
koncertovala spolu so skupinou minulý 
týždeň v piatok aj v Poprade. V rámci let-
ných kultúrnych programov na Námestí 
sv. Egídia zaspievala množstvo skladieb 
z jej doterajšej tvorby. Adriena Bartošo-
vá patrí k rešpektovaným speváckym a 
skladateľským osobnostiam slovenskej 
hudobnej scény. Hudbe sa venuje od 
detstva, študovala klavír, spev,  základy 
kompozície, ale aj populárnu hudbu.

11. ročník tatranského fes-
tivalu medveďov s  názvom 
Medvedie dni sa uskutoční 
od 1. do 4. augusta. Dni plné 
zábavy, kultúrnych vystúpe-
ní a množstva hier, či súťaží 
môžu opäť zažiť návštevní-
ci Hrebienka. V  kultúrnom 
programe vystúpi Miro Jaroš, 
Kristína, tanečníci z Lúčnice 
a ďalší. Podujatím bude spre-
vádzať Andrej Bičan.  (ppš)

POZVÁNKA
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