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Pred samosprávou stoja najzásadnejšie investície tohto roka

V škole na Francisciho ulici budú mať ďalšiu telocvičňu

Streda  26. 7. 2017 Číslo 29 Ročník XXVIII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Budovy škôl v lete stíchli, ale nie 
sú celkom opustené. Okrem drob-
ných úprav, ako sú maľovanie či 
menšie opravy, prebiehajú v nie-
ktorých aj väčšie rekonštrukcie.

„Jedna z najväčších, ktorá sa už 
realizuje, je výstavba telocvične na ZŠ 
Francisciho (na foto). Je tam len jedna a 
pre vyše 500 žiakov už nestačí. Priestor 
na ďalšiu telocvičňu vo vnútri školy 
bol, ale prázdny, takže rekonštrukcia 
je nutná. Mala by byť hotová do konca 
augusta, najneskôr do 15. septembra,“ 
informovala vedúca odboru školstva, 
mládeže a športu MsÚ Edita Pilárová.  
Druhú veľkú rekonštrukciu predsta-
vuje rekonštrukcia strechy v ZŠ s MŠ 

Dostojevského ul. Strecha na budove 
školy je už zrekonštruovaná, ale je 
potrebná nad zadným telocvičným 
traktom, kde zateká. Rekonštrukcia 
by mala byť takisto odovzdaná kon-
com augusta až začiatkom septembra. 
V súčasnosti tiež prebieha príprava na 
rekonštrukciu multifunkčného ihris-
ka ZŠ Jarná, ktoré má už desať rokov a 
vyžaduje si kompletnú obnovu. Práce 
sa začnú v auguste.

„V júni schválili poslanci i kapitálové 
výdavky na komplexnú rekonštrukciu 
chodníkov, ciest a betónových plôch v 
areáli ZŠ s MŠ Vagonárska v Spišskej 
Sobote. Spracováva sa projekt, pred-
pokladám, že k realizácii dôjde ešte v 

lete,“ povedala E. Pilárová. Doplnila, 
že k menším rekonštrukciám patrí 
rekonštrukcia WC v Materskej škole 
na Tajovského ul.

Spolu na všetky rekonštrukčné 
práce je plánovaných približne 650 
tisíc eur z mestského rozpočtu. Ďal-
ších 15 tisíc eur MsZ schválilo na 
menšie projekty. Poslanci schválili aj 
840 tisíc eur na prístavbu a prestav-
bu MŠ na Tranovského ul. vo Veľkej. 
Práce zatiaľ nepokračujú, pretože 
mesto sa pri tejto investícii uchádza 
o poskytnutie nenávratných finanč-
ných prostriedkov v rámci výzvy 
na zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov. Ak bude úspešné, 

nebude musieť prístavbu a prestav-
bu financovať len z vlastných zdro-
jov a suma sa zníži.  (mar)

Leto je obdobím, ktoré 
najviac praje realizácii inves-
tičných aktivít. Poprad nie 
je výnimkou. V súčasnosti 
vrcholí kompletná rekon-
štrukcia metskej komuniká-
cie Velická cesta. Rozšírila 
sa na potrebné parametre, je 
vybudovaný nový chodník 
v pôvodnej trase so zruše-
ním doterajších schodov. 
Historická kamenná dlažba 
pôvodného chodníka vedú-
ceho na Sobotské námestie 
bude prepojená s kamennou 
dlažbou nového parkoviska 
s chodníkom pri vstupe na 
cintorín.

Plánované náklady dosa-
hujú výšku takmer 208 tisíc 
eur.

Primátor Popradu Jozef 
Švagerko uviedol: „Rekon-
štrukcia Velickej cesty by mala 
byť ukončená do dvoch týž-
dňov. Chceme, aby bola do-
držaná kvalita, preto dôsledne 
strážime priebeh prác. Verím, 

že keď pôjdu deti do škôl, ne-
budú mať rodičia problémy s 
príjazdom ku škole v Spišskej 
Sobote.“ Zároveň prebieha 
aj rekonštrukcia verejného 
osvetlenia na tejto ulici. 

V súčasnosti takisto finišu-
je rekonštrukcia priestorov 
v budove Reduty pre účely 
startup centra s plánovaný-
mi nákladmi 47 tisíc eur. 
Očakávaná kolaudácia je na-
plánovaná na koniec júla. V 
tomto čase postupujú aj prá-
ce na výstavbe telocvične ZŠ 
Francisciho a k celkovému 
dokončeniu workout parku 
na sídlisku Juh - ihriska na 
cvičenie s rôznymi posilňo-
vacími prvkami, je potrebné 
ukončiť už iba nevyhnutné 
zemné úpravy. 

Tieto investičné akcie sa 
pridajú k doteraz zrealizova-
ným v roku 2017: kruhovej 
križovatke na Ul. Ludvíka 
Svobodu za 232 tisíc eur, sta-
bilizácii svahu na Kukučíno-

vej ul. v Strážach s vybudova-
ním oporného múra v dĺžke 
34 m a preložkou nízkona-
päťového kábla za takmer 
41 tisíc eur, rekonštrukcii 
komunikácie Staré ihrisko s 
novým povrchom vozovky a 
vybudovaním obojstranného 

chodníka za bezmála 68 tisíc 
eur, rekonštrukcii priestorov 
pre nové Denné centrum na 
sídlisku Juh za 67 tisíc eur 
a tiež vybudovaniu rýchlej 
zóny na mestskom úrade za 
vyše 23 tisíc eur. 

„Najzásadnejšie investície 

tohto roka však naše mesto 
ešte len čakajú. Je to výstavba 
kruhovej križovatky na Ulici 
slovenského odboja a Hra-
ničnej v blízkosti Billy, ktorá 
prispeje k zlepšeniu dopravy a 
bezpečnosti chodcov.“

V tomto čase postupujú rekonštrukčné práce na úseku Velickej cesty v krížení s Vago-
nárskou a Chalupkovou ulicou v Spišskej Sobote.   FOTO - Marta Marová

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

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

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA
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Vyznačili cyklocestu z Popradu až do Slovenského raja
• SOCIÁLNY odbor MsÚ v Poprade 
bude vo štvrtok a v piatok 27. a 28.júla 
z dôvodu sťahovania zatvorený. Nové 
sídlo bude v  bývalej budove katastra 
na Ulici J. Curie. Jeho agendu počas 
sťahovania rieši pracovisko rýchlej 
zóny vo vestibule mestského úradu. 
Na novom mieste začne pracovať  od 
pondelka 31. júla 2017. • KERAMICKÉ tvorivé dielne pre 
deti a  dospelých, ktoré organizuje 
Annogallery boli 1. júla zrušené pre 
nepriaznivé počasie. Nový termín 
konania bude v sobotu 29. júla od 11. 
do 16. hod. opäť na Námestí sv. Egídia 
v Poprade. • TATRANSKÁ historická električka 
Kométa bude premávať na trati TEŽ 
na trase Poprad - Starý Smokovec - 
Tatranská Lomnica a späť v nedeľu 30. 
júla. Z Popradu vyrazí o 10.38 hod. Na 
jednotlivých zastávkach na trase zasta-
vuje na znamenie. • BLŠÍ TRH a zberateľská burza sta-
rožitností sa uskutoční v  sobotu 29. 
júla od 8. do 15. hod. na parkovisku 
pri Bille v  Poprade. Vítané sú všetky 
zberateľské odbory. Súčasťou bude aj 
výstava automobilových veteránov. • SLÁVNOSTNÉ otvorenie novej 
autobusovej linky Varšava - Krakov - 
Poprad - Prešov - Košice - Budapešť sa 
uskutočnilo včera 25. júla pred Aqua-
City v Poprade.• DYCHOVÁ hudba Popradčanka 
bude koncertovať v  nedeľu 30. júla o 
16. hod. v mestskom parku v Tatran-
skej Lomnici a o 19. hod. v areáli kú-
peľov v Novom Smokovci. • OKRESNÉ riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Poprade vy-
zýva vodičov na popradských sídlis-
kách Juh a Západ, aby pri parkovaní 
vozidiel nezabudli nechať priestor na 
prípadný prejazd hasičskej techniky. 
Autá sú zaparkované aj na prístupo-
vých a nástupných plochách, ktoré boli 
naprojektované a  skolaudované ako 
plochy pre záchranné zložky, nielen 
pre hasičov, ale aj pre zdravotníckych 
záchranárov so sanitkou.• OBČIANSKE združenie Blockcha-
in Slovakia inštalovalo minulý týždeň 
v  popradskom aquaparku Bitcoin 
bankomat. Bitcoiny akceptuje viac ako 
250  000 obchodníkov. Na Slovensku 
sú okrem Popradu aj v Bratislave. Vo 
svete je ich viac ako 1300 v  56 kraji-
nách. V  Poprade sa dá nateraz platiť 
bitcoinom na odbernom mieste Alza.
sk a čoskoro pribudne takáto možnosť 
aj v AquaCity Poprad. • NA webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk je uverejnený pres-
ný zoznam odberných miest, v  kto-
rých bude v  týchto dňoch preruše-
ná distribúcia elektriny z  dôvodu 
plánovaných prác na zariadení nízke-
ho napätia.   (ppš)

Poprad sa chce stať mestom, kto-
ré sa oplatí navštíviť s bicyklom. A 
nielen navštíviť a využiť doterajšie 
i budúce cyklotrasy na cykloturis-
tiku, ale pre miestnych okrem po-
hybových voľnočasových aktivít i 
na dopravu do zamestnania.

Každý ďalší nový úsek pre bicyk-
listov poteší. Ondrej Kavka (na foto 
vpravo), podpredseda OZ Pre mesto 
informoval, že 16. júla uviedli do uží-
vania novovyznačenú cyklocestu z 
Popradu do Slovenského raja. Upres-
nil: „Má približne 13 km a vedie po 
pomocnej ceste, ktorá lemuje železnicu 
od Popradu po Vydrník, Hrabušice až 
do Podleska v Slovenskom raji. Nebo-
la využívaná a tak sme s nadšencami 
cyklistiky začali hľadať možnosti, ako 
ju označiť ako cyklocestu. Obišiel som 
starostov a všetkých dotknutých maji-
teľov pozemkov. Od všetkých sme zís-
kali povolenie. Má 12 míľnikov, vedie 
veľmi peknou prírodou, nie je náročná, 
nemá veľké prevýšenia. Je vhodná aj 
pre rodiny s deťmi, hoci nejde o kla-
sický cyklochodník, a teda je i trošku 
dobrodružná.“ OZ chce docieliť, aby 
sa z tejto cyklocesty časom vybudoval 

regulárny cyklochodník.
Vyznačená cyklocesta spájajúca 

Poprad so Slovenským rajom je prí-
spevkom do cykloturistiky v meste aj 
regióne. Primátor Popradu Jozef Šva-
gerko (na foto vľavo) takúto iniciatí-
vu OZ Pre mesto víta: „Novovyznače-
ná cyklocesta dopĺňa cyklochodníky v 
rámci mesta, ale aj kraja, dokonca pre-
pája nielen Popradský a Spišskonovo-
veský okres, ale i Prešovský a Košický 
kraj.“ Poznamenal, že naše mesto má 
v rámci Prešovského kraja najväčší 

počet cyklochodníkov, ale skôr orien-
tovaných na cykloturistiku, ako na 
cyklodopravu. Popradská samosprá-
va má preto v pláne výstavbu cyklo-
chodníka, ktorý spojí sídlisko Západ 
s centrom, povedie až k zimnému šta-
diónu, k čerpacej stanici pri Spišskej 
Sobote, do Matejoviec až po kataster 
Veľkej Lomnice. Mesto hľadá aj mož-
nosti cyklistického prepojenia sídlis-
ka Juh a Západ a chce riešiť chodníky 
okolo cesty I/66 smerom z Juhu a späť 
ako zmiešané komunikácie.  (mar)

„Ďalej vybudovanie parkoviska pri Ná-
rodnom tréningovom centre SFZ a cyklo-
chodníka od kruhovej križovatky blízko 
mestského úradu do Spišskej Soboty. Všet-
ky tieto investície ešte neboli začaté. Dôvo-
dom je, že do stavebného konania sa pri-
hlásilo Združenie domových samospráv 
z Bratislavy a plynú termíny odvolacieho 
konania, v prípade parkoviska pri NTC 
podalo odvolanie k územnému rozhodnu-
tiu. Tieto veci nedokážeme ovplyvniť, ale 
celý proces predlžujú,“ objasnil primátor.

 V prípade kruhovej križovatky pri 
Bille však verí, že realizácia sa začne 
najneskôr v septembri. Ide o spoločnú 
investičnú akciu s VÚC Prešovského 
samosprávneho kraja. Čo sa týka cyk-
lochodníkov, samospráva má záujem a 
hľadá riešenia na prepojenie sídlisk Juh a 
Západ  a prepojenie úseku od mestského 
úradu po Aquacity s budúcim prepoje-
ním cez Spišskú Sobotu smerom na Ma-
tejovce až po kataster Veľkej Lomnice. 
Zámerom je využitie cyklochodníkov 
nielen na rekreačné účely, ale aj na cestu 
do práce. 

V auguste sa začnú tiež veľkoplošné 
opravy ciest a chodníkov za 178 tisíc 
eur, ktoré bude realizovať spoločnosť 
úspešná vo verejnom obstarávaní - Stra-
bag. „V minulom roku bol rozsah veľko-
plošných opráv rekordný. V tomto roku 
chceme v nastúpenom trende pokračo-
vať,“ dodal primátor. Novým asfaltom 
pokryjú takmer 11 200 m2 chodníkov a 
2150 m2 mestských ciest.  (mar)

Pred samosprávou ...
(Dokončenie zo str. 1)
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Vráti sa Madona do Popradu?

Festival všetkého slovenského bude opäť pestrý

Vyťaženosť nabíjacej stanice pre elektromobily stúpa
• V PONDELOK 24. júla sa zača-
li práce na výstavbe kruhovej kri-
žovatky v  časti Jamy v  Tatranskej 
Lomnici, čo si vyžiada dopravné 
obmedzenia a obchádzky. Úplná 
uzávierka miestnej komunikácie je 
naplánovaná od križovatky až po 
výjazd účelovej komunikácie vedú-
cej ku apartmánom Kukučka, ide 
zhruba o 50 metrov dlhý úsek.
• ZAJTRA 27. júla sa v  St. Smo-
kovci uskutoční tlačová beseda na 
tému Riešenie dopravy - nevyhnut-
ný predpoklad rozvoja cestovného 
ruchu v  Tatrách, ktorú organizuje 
spoločnosť Tatry mountain resort. 
• SPRÁVA Pieninského národného 
parku prosí návštevníkov, aby si do-
mov z prírody nebrali ohrozené a zá-
konom chránené zvieratá. Opakujú 
sa prípady, keď si nálezcovia zoberú 
domov vtáča alebo zvieratko z príro-
dy, ktoré nie je potrebné zachraňo-
vať, len sa im páči alebo chcú, aby sa 
deti pohrali. Nálezcovia musia naj-
skôr kontaktovať záchranné stanice 
alebo zatelefonovať na číslo 112. Zá-
konom chránené zviera si podľa zá-
kona návštevníci nesmú brať domov. 
• OD 2. do 6. augusta sa uskutoč-
ní už 10. ročník obľúbeného tat-
ranského medvedieho festivalu na 
Hrebienku Medvedie dni. Nebudú 
chýbať nové medvedie hry a súťa-
že, zábavné detské divadelné pred-
stavenia a  množstvo sprievodného 
programu.  (ppš)

Kostol sv. Egídia ukrýva nielen 
starodávne nástenné maľby, ale aj 
niekoľko vzácnych obrazov. Jedným 
je i dielo neznámeho autora datova-
né rokom 1484 - Madona s anjelmi 
(na plagáte na foto). Replika visí na 
stene kostolíka, ale originál je v ma-
jetku Slovenskej národnej galérie. 

Ako k tomu došlo? Ondrej Kavka z 
OZ Pre mesto upresnil: „Nedávno sme 
sa dozvedeli, že v Kostole sv. Egídia sa 
nachádza len kópia obrazu Madony s 
anjelmi. Všimli sme si, že je v dosť zane-
dbanom stave. Keď sme sa chceli o ob-

raze dozvedieť viac a začali sme pátrať, 
zistili sme, že originál bol v roku 1929 
odovzdaný na reštaurovanie a záhad-
ným spôsobom sa už do Popradu nevrá-
til. Dodnes je majetkom SNG. Jestvuje 
korešpondencia o snahe, aby sa dostal 
späť do Kostola sv. Egídia. Keďže chce-
me túto vzácnosť ukázať aj verejnosti, 
rozhodli sme sa spolu s Tatranskou ga-
lériou, že originál obrazu prenesieme 
do kovu. Dielo bude umiestnené blízko 
vstupu do kostola na veľkom stojane 
a slávnostne ho odhalíme 4. augusta 
počas festivalu Made in Slovakia.“ V 
troch jazykoch budú k tabuli pripojené 
informácie z histórie. OZ Pre mesto je 
odhodlané naďalej vyvíjať úsilie, aby sa 
originál obrazu vrátil do Popradu, kam 
patrí. Pravdepodobne ide o najstarší 
historický obraz priamo z Popradu.

Ako však uviedla riaditeľka Tat-
ranskej galérie v Poprade AnnaOn-
drušeková, návrat originálu zo zbie-
rok SNG do Popradu s najväčšou 
pravdepodobnosťou nebude možný, 
pretože je národnou kultúrnou pa-
miatkou.    (mar)

Festival Made in Slovakia v Poprade vstúpi do svojho 
šiesteho ročníka. Prípravy vrcholia, prihlásených je už 
približne 115 vystavovateľov, v pestrom programe vy-
stúpi desať spevákov a kapiel rôzneho žánru pre všetky 
vekové kategórie. Informoval o tom Ondrej Kavka z ob-
čianskeho združenia Pre mesto, ktoré 
je hlavným organizátorom podujatia 
spolu s mestom Poprad a ďalšími spo-
luorganizátormi. 

Made in Slovakia zaplní Námestie sv. 
Egídia od 2. do 5. augusta 2017. Orga-
nizátori si dali záležať, aby sa predstavili slovenské produk-
ty a tradiční slovenskí výrobcovia. Každý rok má festival aj 
nosnú tému, ktorú O. Kavka priblížil: „Tohtoročný festival sa 
bude niesť v znamení baníkov. Verejnosť určite zaznamena-
la, že v Kvetnici bola otvorená banská šachta. Banícke spolky 
budú na našom námestí prezentovať históriu baníctva na Slo-
vensku a pripravia aj expozíciu vo Forume. Tak ako vlani, aj 
tohto roku budú mať návštevníci opäť možnosť vidieť i ukážky 
práce včelárov. Veľmi sa teším tiež na šéfkuchára, ktorý prine-

sie svoju veľkú kuchyňu a pripraví tradičné slovenské jedlá v 
modernom prevedení.“ Prídu takisto rezbári, ktorí budú na 
námestí vyrezávať tri sochy zvierat z dreva. Neskôr budú 
umiestnené v areáli ZŠ na Jarnej ulici. 

O. Kavka dodal, že vonku so svojimi špecialitami vyjde aj 
niekoľko reštaurácií sídliacich priamo v 
centre. Budú grilovať a pripravovať slo-
venské jedlá. 

Primátor Jozef Švagerko doplnil, že 
mesto Poprad bolo prijaté do cechu 
baníckych miest a chceli by usporiadať 

„cechovačku“ nových členov tunajšieho spolku priamo v 
našom meste. „Vítam takýto festival, hoci ešte viac by sa mi 
páčilo Made in Poprad, ale takisto je dobré Made in Slova-
kia. Má to význam pre ľudí, aby sa zoznámili so všetkým 
slovenským, ale aj históriou nášho mesta.“

V programe počas štyroch dní festivalu vystúpia Babja-
kovci, Majk Spirit, Heľenine oči, Beáta Dubasová, Martin 
Harich, Le Payaco a ďalší. Pripravené sú aj atrakcie pre deti. 
Podrobne na www.premesto.sk.   (mar)

Vyťaženosť verejnej nabíjacej sta-
nice na Mnoheľovej ulici v Poprade 
kontinuálne stúpa. Táto nabíjacia 
stanica bola zriadená ako prvá na 
území Prešovského kraja už v no-
vembri 2011 v spolupráci mesta 
Poprad a spoločnosti Východoslo-
venská energetika.

Spočiatku minimálne využívané 
zariadenie doplácalo na nízku rozší-
renosť elektromobilov v meste a jeho 
okolí. Automobily poháňané elektric-
kou energiou sa však postupne stá-
vajú bežnou súčasťou automobilovej 
dopravy a to sa odráža aj na využití 

nabíjacej stanice. „Za ostatné roky 
zaznamenávame stúpajúci trend v ob-
lasti elektromobility v meste Poprad a 
predmetná nabíjacia stanica sa oproti 
času, kedy bola uvedená do prevádzky, 
využíva pravidelne - denne, jeden až 
dva cykly, čím jej patrí druhé miesto 
vo vyťaženosti na Slovensku. Na pr-
vom mieste medzi našimi stanicami 
je stanica v meste Nitra,“ informova-
la samosprávu Andrea Danihelová z 
VSE Holding. Na dobíjanie elektro-
mobilov využívajú nabíjaciu stanicu 
nielen Popradčania, ale aj tranzitujú-
ce elektromobily zo zahraničia - pri 

nabíjaní je tak možné vidieť aj autá z 
Českej republiky, Nemecka, Nórska 
či ďalších krajín. „Vzhľadom na stú-
pajúci trend elektromobility zvažujeme 
ďalšie frekventované lokality, v ktorých 
by sme nabíjacie stanice mohli inšta-
lovať,“ doplnil primátor Popradu Jo-
zef Švagerko.   (mag)

Ľadovú plochu Zimného štadióna mesta Poprad pre novú sezónu v  pondelok 
symbolicky otvorili deti z tábora organizovaného občianskym združením Kolobeh 
života, ktoré sa venuje rodinám s nezaopatrenými deťmi po strate príbuzného. 
Zároveň hokejovými pukmi v sprievode primátora mesta Poprad Jozef Švagerka 
a hráčov HK Poprad tieto deti z celého Slovenska pokrstili nové logo blížiaceho sa 
jubilejného 70. ročníka Tatranského pohára.     FOTO - Marek Vaščura

Prešovský samosprávny kraj vyhlá-
sil  7. ročník regionálnej súťaže v so-
ciálnych službách Krídla túžby.

Návrh na  ocenenie môže predložiť 
poskytovateľ sociálnych služieb, zriaďo-
vateľ alebo aj ktorýkoľvek občan. Nomi-

nácie podpísané navrhovateľom  s ozna-
čením Krídla túžby posielajte do  31. 
augusta 2017 písomne na adresu odbor 
sociálny, Úrad PSK, Námestie mieru 2, 
080 01 Prešov alebo e-mailom na adresu 
sylvia.dugasova@vucpo.sk.  (dje)

Kraj vyhlásil súťaž Krídla túžby
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Týždeň s mestskou políciou

1.8.

P

Výstup Lúčnice na Kriváň 2.8. Spievanie okolo Štrbského plesa

• ŠTRBA (BEZPLATNÉ PARKOVANIE)
• ŠTRBSKÉ PLESO (ZA POPLATOK, OBMEDZENÝ POČET)

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

Predstavenie Lúčnice po 19.00 h. 
ŠTRBSKÉ PLESO pod skokanskými mostíkmi3.8.
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VOLNÁ DĚTSKÁ VSTUPENKA
DO 15 LET

Platí pro jedno dítě v doprovodu
jedné dospělé platící osoby. Neplatí pro lóži!

V programe diváci uvidia: 
drezúru sibírskych a  bengálskych 
tigrov, koní, tiav, holandských kôz 
a iných zvierat, vystúpenia artistov, 
akrobatov a klaunov. 

Štvrtok  27. 7. o 18. hod.
Piatok  28. 7. o 18. hod.
Sobota  29. 7. o 18. hod.
Nedeľa  30. 7. o 11. hod.

od 27. do 30. júla 2017
POPRAD - pri Bille

(Jiřího Wolkera)

V  nedeľu popoludní vystúpilo 
na Námestí sv. Egídia unikátne 
kvarteto Saxophone Syncopa-
tors. Interpretuje hudobný žáner 
ragtime pre štyri saxofóny. Sklad-
by pochádzajú z rokov 1910 až 
1920, kedy saxofón ako hudobný 
nástroj zažíval svoj najväčší vý-
voj, a stal sa veľkou inšpiráciou 
pre interpretov aj pre hudobných 
skladateľov. 

Ich vzorom sú saxofónové an-
sámble, ktoré v týchto časoch 
existovali, ako napr. Six Brown 
Brothers, Columbia Saxophone 
Sextette, The Missouri Entertai-
ners, Joe Thomas Saxotette, Hollis 
Saxophone Quintet.. Na dosiahnu-
tie čo najvernejšieho zvuku použí-
vajú Saxophone Syncopators ori-
ginálne dobové nástroje z 20-tych 
rokov minulého storočia.  (kpa)

• MINULÝ týždeň v pondelok pod-
večer bolo oznámené na tiesňovú lin-
ku mestskej polície, že na Ul. parti-
zánskej, pri pohostinstve Adia leží na 
zemi osoba. Po príchode príslušníkov 
mestskej polície na miesto, bola zis-
tená totožnosť osoby a následne boli 
telefonicky vyrozumení rodinní prí-
slušníci, ktorí si nezranenú osobu z 
miesta odprevadili domov.• V  STREDU 19. júla dopolud-
nia bol na tiesňovú linku mestskej 
polície prijatý oznam o dopravnej 
nehode dvoch motorových vozidiel 
so zranením na ceste v smere na 
Hozelec. O udalosti bol vyrozume-
ný dispečing záchranného systému. 
Službukonajúce hliadky mestskej 
polície sa aktívne podieľali na vyslo-
bodzovaní zakliesnených účastníkov 
nehody z motorových vozidiel a ich 

následnom transporte do sanitiek. 
Spoločne s príslušníkmi Policajného 
zboru sa na mieste následne podie-
ľali na riadení cestnej premávky.• V  NEDEĽU krátko po polnoci 
boli príslušníci mestskej polície vy-
slaní na Ul. letnú v Poprade, kde mali 
v parku dve osoby vo veku 21 rokov 
poškodzovať stromy. Jeden z dvojice 
bol usvedčený, že poškodil dva vysa-
dené stromy. Osoba bola podrobená 
orientačnej dychovej skúške, kde 
bolo zistené požitie alkoholických 
nápojov.    (msp)

Mestský útulok pre túlavé a odchyte-
né psy pozýva veľkých i malých mi-
lovníkov zvierat na Večer otvorených 
dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 28. 
júla 2017 v čase od 17. do 20. hod. 
Príďte potešiť pískov a vziať ich na pre-
chádzku. Pripravený je aj sprievodný 
program s prekvapením.  (ppp)

Otvorené dvere
v útulku

V polovici júla prijal viceprimátor Popradu Pavol Gašper tých jubilantov, 
ktorí majú narodeniny v júli. 85 rokov oslavuje Mária Hudáková, Kata-
rína Krajčová, Vilma Luptáková, Viera Modranská, 80 rokov Cyril Ale-
xa, Pavol Boratko a František Pikovský, 75 rokov Oľga Boratková, Anna 
Cicáková, Eva Chromelová, Edita Kordošová, Zuzana Vitková, Vladimír 
Dubjel, Jozef Šinko, 70 rokov Oľga Billíková, Anna Nováková, Anna Ro-
žárová, Anna Tomašková, Cyril Baláž, Mária Dostálová, Irena Jánošová, 
Magdaléna Račková, Marta Slavkovská, Mária Suchá, Zuzana Vašková, 
Jozef Pollág a Eduard Tessár. Prijatia sa zúčastnila aj Anna Šoltýsová, kto-
rá 80 rokov oslavovala v júni.     (ppp)
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Budova školského internátu
si už rekonštrukciu vyžadovala

Hygienici kontrolujú bezchybnosť zmrzliny

Na bubnoch sa dajú zahrať stovky rytmov

K najobľúbenejším po-
chúťkam leta patrí zmrzlina. 
Maškrtníci sa môžu spoľah-
núť, že nad jej zdravotnou 
bezchybnosťou bdejú hygie-
nici a podlieha prísnej kon-
trole. V letnej turistickej se-
zóne sa tiež okrem obvyklých 
pravidelných kontrol v za-
riadeniach spoločného stra-
vovania, zameriavajú aj na 
stánkový a ambulantný pre-
daj potravinových produk-
tov a pokrmov.

Regionálna hygienička 
Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva so 
sídlom v Poprade MUDr. 
Mária Michalovičová (na 
foto) konštatovala: „Už od 
začiatku mája sme začali 
kontrolovať stánkarov a am-
bulantný predaj požívatín, 
vykonali sme desať kontrol  
na mimoriadnych akciách, 

z ktorých najväčšími bolo 
EĽRO a Levočská púť. Do-
teraz sme vydali 35 súhla-
sov na ambulantný predaj, 
vykonali sme 154 kontrol v 
štátnom zdravotnom dozore 
a 39 úradných kontrol u vý-
robcov potravín. Zároveň sa 
v letnej sezóne zameriavame 
na cukrárenské a lahôdko-
vé výrobky, dominantnou 
je zmrzlina. V okresoch Po-
prad, Kežmarok a Levoča 
máme spolu 27 výrobcov a 
predajcov zmrzlín, najviac 
je ich v Popradskom okrese 
- 17. Do polovice júla sme 
odobrali 41 vzoriek zmrzlín, 
z ktorých len 5 bolo nevyho-
vujúcich. Jedna mikrobiálne 
pre vysoký počet kvasiniek, 
čo poukazuje na nedodrža-
nie hygienických postupov 

alebo osobnej hygieny. Ne-
bolo to však závažné, nena-
šli sa žiadne patogény. Štyri 
vzorky boli závadné po che-
mickej stránke pre použitie 
zakázaných potravinárskych 
syntetických farbív, čo je už 
závažné porušenie súčasnej 
platnej legislatívy.“ Išlo o 
prítomnosť azofarbív v pou-

žitých pastách červenej, žltej 
a oranžovej. Ak zmrzlinári 
používajú niektoré povole-
né syntetické farbivá, musia 
informovať spotrebiteľov, v 
ktorých zmrzlinách sa na-
chádzajú. Môžu totiž spôso-
bovať hyperaktivitu u detí a 
je na rodičoch, či sa rozhod-
nú dieťaťu danú zmrzlinu 
kúpiť. Veľa prevádzkovate-
ľov a výrobcov však prechá-
dza na prírodné farbivá a 
upúšťa od používania synte-
tických. Dôvodom sú i stále 
sa meniace predpisy v rámci 
EÚ na zloženie potravinár-
skych výrobkov. 

Výrobcovia, u ktorých 
hygienici zistili použitie ne-
povolených farbív, dostali 
pokutu. „Čo sa týka kontro-
ly zmrzlín, boli zatiaľ udele-

né pokuty 300 eur. Doteraz 
vychádza kontrola zmrzlín 
celkom dobre. Až do 9. sep-
tembra budeme vykonávať aj 
cielenú úlohu na predaj ba-
lenej zmrzliny, nariadenú z 
Úradu verejného zdravotníc-
tva SR. Inak sme od začiatku 
leta udelili spolu 15 bloko-
vých pokút v sume 1566 eur 
a jednu náhradu nákladov 
za zdravotne závadné hotové 
pokrmy. Zatiaľ letná sezóna 
vyzerá dobre,“ zhodnotila M. 
Michalovičová.   

Regionálna hygienička vy-
jadrila spokojnosť aj so sú-
časnou epidemiologickou si-
tuáciou v pôsobnosti RÚVZ 
Poprad, ktorá je veľmi dobrá. 
Zatiaľ od začiatku leta do 
konca minulého týždňa ne-
zaznamenali výskyt žiadnych 
alimentárnych nákaz vrátane 
salmonelózy.  (mar)

Školský internát na Karpatskej 
ulici, ktorého zriaďovateľom je 
Prešovský samosprávny kraj, do-
stáva nový šat. Vzhľadom na ha-
varijný stav budovy pristúpil PSK 
koncom mája k realizácii rekon-
štrukčných prác.

Hovorkyňa PSK Daša Jeleňová 
uviedla: „V Školskom internáte na 
Karpatskej ul. v Poprade, ktorý je v 
nepretržitej prevádzke už tridsať ro-
kov, prebiehajú momentálne viaceré 
stavebné úpravy. Tie sa podarilo PSK 
iniciovať vďaka technickej pomoci 
ELENA v rámci výzvy Ministerstva 
životného prostredia SR a programu 
Kvalita životného prostredia, spo-
lufinancovaného Európskym fon-
dom regionálneho rozvoja. Projekt 
bol schválený v roku 2016 s názvom 
Školský internát Poprad - zníženie 
energetickej náročnosti objektu (rie-
šenie havarijného stavu).“ Zhotoviteľ 
stavby je víťaz verejného obstaráva-
nia Euro-Building Bratislava, ktorý 

stavbu prevzal 30. mája tohto roku 
a podľa zmluvy má byť ukončená 
a odovzdaná do 12-tich mesiacov. 
Cena za zhotovenie diela predstavu-
je sumu vyše 620 tisíc eur s DPH. 

Práce momentálne prebiehajú za 
plnej prevádzky internátu, väčšina 
by sa mala zrealizovať počas letných 
prázdnin. 

PSK si od realizácie projektu sľubuje 
predovšetkým zníženie energetickej 
náročnosti budovy. Ide totiž o kom-
plex s 8 podlažnou ubytovacou časťou 
a 2 podlažnou vstupnou časťou. Bu-
dova má 422 okien, 14 balkónových 
dverí, 6 dverí na požiarne schodište a 
5 vchodových dverí. Najväčšie prob-
lémy spôsobovala fasáda budovy ŠI, 
ktorá bola v posledných rokoch už 
vo veľmi zlom stave a nebezpečná pre 
odpadávajúce kusy obkladu. 

Hovorkyňa doplnila: „Súčasťou 
projektu je rekonštrukcia fasády - od-
stránenie nebezpečného keramického 
obkladu, zateplenie obvodového pláš-
ťa, zateplenie strešného plášťa, výme-
na otvorových konštrukcií, inštalácia 
obnoviteľných zdrojov a ostatné ener-
getické opatrenia ako výmena vyku-
rovacieho systému, svietidiel a foto-
voltaika na streche budovy.“ Ako D. 
Jeleňová ďalej informovala, rekon-
štrukciu by potreboval aj interiér ŠI, 
ale vyžaduje si rozsiahlejšie investí-
cie a príde na rad až neskôr. Nevy-
hnutné opravy, maľovanie a obnova 
interiéru sa zabezpečuje priebežne. 
PSK od roku 2012 doteraz vynalo-
žil v rámci bežných výdavkov na ŠI 
takmer 216 tisíc eur. Najväčšiu po-
ložku tvorila výmena okien. (pmm)

Jamadan je rytmický orchester 
z Bratislavy, ktorý hrá na nástro-
joch z Afriky. Na rytme, ktorý má 
obrovskú silu, postavili väčšinu 
svojho repertoáru. Najvýraznejším 
nástrojom,  na ktorom hrajú je bu-
bon djembe. Je sprievodným, ale 
aj sólovým nástrojom, ktorý vedie 
celý orchester. 

Tri basové bubny - dunduny, 
doplnené po stranách zvoncami. 
Hudbe dodáva farbu balafón - af-
rický xylofón, kirin, yabaru, tama 
a  niekoľko drobných perkusií. 
Rytmy, ktoré hrajú pochádzajú 
z krajín západnej Afriky Mali a Gu-
inea. Niektoré sú stovky rokov sta-
ré. Každý z nich má v Afrike svoje 
miesto pri konkrétnej príležitosti. 
Sú to rytmy zberu úrody, svadieb, 
liečenia..

Šéf skupiny Daniel Makovický (na 
foto v strede) povedal: „Keď niekto po-
vie, že nemá rytmus, musím oponovať. 
Každý má rytmus, už len tým, že nám 

bije srdce, zažívame striedanie dňa 
a noci, ročných období, kráčame..“ 

Členovia JAMADAN-u boli v Af-
rike, bubnovať sa učili od majstra 
Bolokadu Kondeho. Afrika je veľká, 
v každej krajine sú iné rytmy. Ale ich 
najnástroj pochádza práve zo západ-
nej Afriky. 

Zladiť sa spolu je aj otázkou zvyku, 
tieto melódie sú náročné. Poprad-
ský muzikant, ktorý pôsobí v našom 
hlavnom meste Zbyňo Džadoň (na 
foto druhý zľava) uviedol: „Basy vza-
du hrajú inak ako rytmika vpredu, 
do toho sólista. Cvičením sa všetko 
zvládne. V  ťažkých chvíľach sa člo-
vek sústredí na svoje vnútro, aby sa 
nerozsypal. Toto sa dá využiť aj pri 
takejto koncentrácii.“ 

Názov Jamadan tvoria mená zakla-
dajúcich členov Jano, Matúš, Daniel 
a Andrej. Skupina rešpektuje africké 
tradície, no keďže nikdy nebudú Af-
ričanmi, ich hudbu prispôsobujú aj 
slovenskému temperamentu.  (kpa)
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Annabál aj v dobovom oblečeníNa nebezpečenstvo 
upozorňujú i tabule

Pohyb na dvoch kolesáchNapísali ste nám

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

120 rokov od narodenia 
prokuristu, riaditeľa pivova-
ru Alexandra GUNDELFIN-
GENA (*24. 7. 1897 Krompa-
chy - †12. 7. 1946 Poprad).

Do Popradu prišiel v  det-
stve s  rodičmi z  Krompách 
a  1. septembra 1913 tu sám 
získal domovskú príslušnosť.

V roku 1916 ukončil Štátnu 
vyššiu obchodnú školu v Kež-
marku a po jej ukončení naru-
koval na front v čase 1. sveto-
vej vojny. Tu padol do zajatia 
a domov sa vrátil v roku 1920. 
Od 1. 1. 1921 nastúpil do za-
mestnania v Prvom spišskom 
parnom pivovare a  sladovni 
v  Poprade, kde pôsobil ako 
prokurista do roku 1938. Od 
roku 1939 do roku 1945 pôso-
bil v pivovare ako riaditeľ. 

Zaslúžil sa o  výstavbu do-
mov pre 20 robotníckych ro-
dín.

Bol aktívnym športovcom. 
Patril medzi najlepších fut-
balistov v klube PAC Poprad. 
Aktívne sa venoval ľahkej at-

letike, o čom svedčia viaceré 
poháre a  medaily. V  letnom 
období sa súťažne venova-
litenisu a  v  zime krasokor-
čuľovaniu. Ako náruživý 
turista navštevoval Vysoké 
a Nízke Tatry, bol aj poľovní-
kom a aktívnym rybárom.

120 rokov od narode-
nia lekára MUDr. Ernesta 
HOFFMANNA (*5. 7. 1897 
Topoľčany - †1990).

Lekársku fakultu ukon-
čil v  roku 1925 v  Prahe. Od 
1. augusta 1928 pôsobil ako 
obvodný lekár v  Červenej 
Skale. Zákaz lekárskej praxe 
dostal v  júli 1940, no neskôr 
dostal pracovné povolenie. 
Bol lekárom v  Šumiaci, Tel-
gárte, v  Ústave sv. Róchusa 
v  Pohorelskej Maši a  od 23. 
novembra 1943 v Muránskej 
Hute. Počas SNP bol ústav-
ným lekárom poľnej nemoc-

nice v  Pohorelskej Maši, bol 
zajatý a  väznený. Z  Popradu 
bola deportovaná celá jeho 
rodina 24. mája 1942 na ne-
známe miesto. Od septembra 
1945 sa stal lekárom obvodu 
Poprad a od 1. októbra 1948 
sa stal dočasným riaditeľom 
Ústavu národného zdravia 
v Poprade. Od roku 1950 bol 
predsedom ČSČK. Neskôr až 
do odchodu do dôchodku 1. 
januára 1976 pôsobil ako ob-
vodný lekár v Topoľníkoch.

140 rokov od narodenia 
majiteľa tehelne Oskara Ale-
xandra STROMPFA (*15. 
7. 1877 Poprad - †19. 9. 1954 
Spišská Sobota).

Pokračoval vo výrobe tehál 
v  tehelni v  Poprade. Počas a 
po prvej svetovej vojne bol 
sedem rokov v ruskom zajatí. 
Po návrate znovu vybudoval 
zničenú tehelňu. 4. 3. 1937 

vrátil živnosť na tehelňu. 
Podnik neskôr viedla  Účas-
tinná spoločnosť pre staveb-
ný a drevársky priemysel 
v Košiciach. 17. 7. 1937 získa-
la stavebné povolenie na vý-
stavbu sušiarne na pozemku 
tehelne na Cintorínskej ulici. 
Sušiareň postavil majster Šte-
fan Blaško z Veľkej.

160 rokov od narodenia 
podnikateľa, strojného inži-
niera Karola Alberta SCHOL-
TZA (*30. 6. (27. 7.?) 1857 Ma-
tejovce - †3. 2. 1941 Matejovce).

Syn Jána Emila Scholtza 
a Márie, rod. Blasyovej. Ože-
nil sa 15. novembra 1884 
v  Kežmarku s  Johanou Má-
riou Handlovou (*14. 6. 1863) 
a mali dcéru Agnesu Gertrú-
du (*30. 1. 1899).

Študoval na viacerých tech-
nických školách v  Nemecku 
a na technickej univerzite. 

V  Karlsruhe dosiahol titul 
strojného inžiniera. Do firmy 
nastúpil roku 1881 ako tech-
nický vedúci.

220 rokov od úmrtia kňa-
za Juraja (Georga) MOLI-
TORA (*14. 4. 1763 Spišské 
Vlachy - †5. 7. 1797 Spišská 
Sobota).

Začal študovať v  rodisku, 
v roku 1773 prišiel do Levo-
če, v  rokoch 1780 - 1783 sa 
na Gemeri učil maďarčinu, 
potom navštevoval bratislav-
ské gymnázium a  univerzitu 
v Jene. V roku 1788 sa vrátil 
domov a o rok neskôr sa stal 
súkromným učiteľom. Rek-
torom školy sa stal v Gelnici  
v  rokoch 1791 – 1792. 1. 5. 
1792 sa stal kazateľom v Spiš-
skej Sobote. Ordinovaný bol 
v  Prešove 11. 5. 1792. Kvôli 
svojej veľkej horlivosti sa do-
stal do viacerých konfliktov. 
Zomrel na nervovú horúčku. 
Pohreb mal 7. 7. 1797.

Zuzana Kollárová

Ak sa chcú turisti vydať po čer-
veno značenom turistickom chod-
níku z  Hrebienka do Studených 
dolín, tak len na vlastné riziko. 
Jednu z  najfrekventovanejších 
turistických trás v  Tatranskom 
národnom parku totiž ohrozu-
jú padajúce skaly a stromy. Na 
nebezpečenstvo priamo v  teréne 
upozorňujú aj informačné tabule, 
ktoré tam ako správca turistických 
chodníkov umiestnili Štátne lesy 
TANAP-u. 

Premnoženie podkôrneho hmy-
zu v  Národnej prírodnej rezervácii 
Studené doliny zapríčinilo roz-
pad vysokohorských porastov. Ich 
práchnivejúce zvyšky prestávajú pl-
niť pôdoochrannú funkciu a vzniká 
riziko padania skál a kmeňov najmä 
v čase intenzívnych dažďov a  silné-
ho vetra. Turisti by preto v  záujme 
vlastnej bezpečnosti mali radšej vy-
užiť obchádzkovú trasu, ktorá vedie 
z  Hrebienka popri Bilíkovej chate 
a pokračuje ďalej po zelenej značke 
okolo vodopádov Studeného poto-
ka a modrej až k Rainerovej útulni. 
V  porovnaní s  červeno značenou 
trasou je obchádzka dlhšia o približ-
ne dvadsať minút. 

Okolie turistického chodníka budú 
Štátne lesy TANAP-u monitorovať. 
V prípade, že sa podmienky zhoršia, 
nie je vylúčené, že obľúbenú turistic-
kú trasu budú nútené v záujme bez-
pečnosti návštevníkov Tatranského 
národného parku uzavrieť.  (mpe)

Na hasičskom dvore v Spišskej 
Sobote sa v sobotu večer konala 
tradičná tanečná zábava Annabál 
s tombolou a kultúrnym progra-
mom. Sobotčania sa prišli opäť 
zabaviť, spestrením bolo vystúpe-
nie profesionálnych tanečníkov zo 
Solus Dance Academy. 

Annabál má nielen v Spišskej So-
bote dlhoročnú tradíciu. Je to jed-
no z  hlavných podujatí leta v  tejto 
mestskej časti. Organizuje ho Klub 
Sobotčanov v spolupráci s mestom 
Poprad.  Je o zábave, o stretnutí, pri-
šli predsedovia občianskych klubov 
z mestských častí aj z dôvodu rozví-
jania ich neformálnej spolupráce.

O dôvod viac prísť na bál mala aj 
tajomníčka KS Anna Gordiaková. 
„Meno mám po mamke, aj keď sa 
mi viac páčilo Viera, ako moja ses-
tra, mojej dcére som teda dala meno 
Viera. Túto akciu nevymysleli v Klube 

Sobotčanov, ale patrí k dávnym tradí-
ciám. V minulosti boli veľmi rozšírené 
tieto podujatia, ako Annabál, majá-
les, juniáles...“

Predsedníčka Klubu Sobotčanov 
Ľuboslava Duroňová uviedla: „Je to 
voľná zábava, chceme sem ale dostať 
nejakú tradíciu, takže konečne máme 
zasa dobové kostýmy.“ Klub zabez-
pečuje priestory, hudbu, dobrú nála-
du pre spoločné letné chvíle zábavy, 
ktorá trvala až do skorého rána.                                                                                         

Starou novinkou tohtoročného 
Annabálu bol teda návrat k dobo-
vým kostýmom. „V  minulosti cho-
dili všetci iba v kostýmoch, potom to 
trochu ustalo a  kostýmy sa pomaly 
vytrácali“, dodal tiež prítomný slo-
venský diplomat v  Krakove a člen 
KS  Adrián Kromka.

Štefanská, Katarínska zábava a An-
nabál sú hlavnými ťahúňmi zábavy 
pre Sobotčanov, ale aj Popradčanov 
v tejto historickej časti mesta.  (kpa)

Až štvrtina detskej populácie 
nepozná dobrovoľný pohyb pre ra-
dosť. Ak sa hýbať nemusia, sedia, 
mnohí sa nevedia ani bicyklovať, 
hoci sú vo veku, keď to pre nich 
môže byť najväčšia zábava.  

Aby sme viedli deti k  pravidelné-
mu pohybu, tak sme v areáli MŠ Po-
prad-Veľká rozšírili terasu, na ktorej 
sa deti môžu venovať činnostiam  
zameraným na rozvoj pohybových 
zručností spojených s  jazdou na 
trojkolkách, kolobežkách ako základ 

bicyklovania. Vďaka vypra-
covanému projektu Pohyb 
na dvoch kolesách sme zís-
kali financie z grantu Nadácie 
ČSOB a mohli  zakúpiť detské 
vozidlá a  hry na  precvičova-
nie stability a  motoriky  po-
trebnej na bicyklovanie. Takto 
deti majú denne možnosť za-
pájať sa do aktivít na získanie a zdo-
konaľovanie pohybových  zručností 
z ktorých majú  veľkú radosť.  Ďaku-
jeme Nadácii ČSOB za finančnú pod-

poru a pomoc pri budovaní zdravého 
životného štýlu.

Bibiána Repašská
zástupkyňa pre MŠ Veľká
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Program kina CIneMAX Poprad
Od 27. júla do 2. augusta

V stredu 26. júla - Dr. Max - OC Max, vo štvr-
tok 27. júla - Limba, v piatok 28. júla - Limba, 
v sobotu 29. júla - Adus, v nedeľu 30. júla 
- Adus, v pondelok 31. júla - Benu, v uto-
rok 1. augusta - Lekáreň na autobusovej 
stanici.
Dr. Max - OC Max: Dlhé hony, Limba: Pod-

tatranská ul., Adus: Mnoheľova 2, Benu: Juh, 
Kaufland, Moyzesova ul., Lekáreň na autobu-

sovej stanici: Wolkerova 466. 
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-
rené od pondelka do piatka od 18. hod. do 

22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. 
hod. do 22. hod.

Ne d á v a t e 
si servítku 

pred ústa, ale tentoraz niekto váš 
ostrý jazyk pochváli. Otvoríte mu 
totiž oči.

N e j a k á 
u d a l o s ť 

vám spôsobí radosť. Najmä v ro-
dine sa vyvíja všetko tak, ako si 
želáte.

Nepodľah-
nite mien-

ke väčšiny. Nemusí byť správna. 
Dajte na svoju intuíciu.

Pozor na 
menšie úra-

zy, ktoré by vám mohli pokaziť 
leto. Dbajte aj o správnu výživu.

Nechajte si 
poradiť od 

niekoho staršieho a múdrejšieho. 
Urobíte dobre.

Vyhnite sa 
zbytočným 

vášnivým diskusiám o veciach, 
ktoré aj tak nakoniec dopadnú 
inak, ako ste si predstavovali.

Niekto vám 
za niečo 

poďakuje a vy budete cítiť veľké 
zadosťučinenie.

Dajte sa 
viesť svojou 

intuíciou, ktorá vám ukáže, kto 
to s vami myslí dobre a kto nie. 
Bude to pohodový týždeň.

Zachovajte 
si chladnú 

hlavu v nejakej vypätej pracovnej 
situácii. Bude to vo váš prospech.

Nezaťažujte 
sa malicher-

nosťami, ale užívajte si krásne 
leto, ktoré vám prinesie ešte veľa 
pekného.

Budete mať 
veľa pra-

covných povinností, ktoré vás 
nadmieru zaťažia. Nájdite si čas aj 
na oddych.

S k ú s t e 
šťastie v hre. 

Je možné, že sa dočkáte väčšej vý-
hry. Šťastie je na vašej strane.

HoroSkoP od Stredy do Stredy

PoHotovoSť v lekárňACH

Kultúrny program mesta PopradSPoločenSká kronIkA

V piatok 21. júla 2017
vo Veľkej s

Vo štvrtok 27. júla 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

V piatok 21. júla 2017
vo Veľkej s

V utorok 25. júla 2017
vo Veľkej s

Jozefom Kuczom,
72-ročným

Alfrédom Štrassom,
56-ročným

Emíliou Koltášovou,
90-ročnou

Antóniou Kiskovou,
83-ročnou

nAvŽdy SMe SA roZlÚčIlI

nAvŽdy SA roZlÚčIMe

„Umenie a láska pôsobí ako slnko - prebúdza energiu.“
Maxim Gorkij

PovedAlI SlávnI

Dnes 26. júla má meniny Anna, Hana, Anita, zajtra 27. júla Bo-
žena, v piatok 28. júla Krištof, v sobotu 29. júla Marta, v nedeľu 
30. júla Libuša, v pondelok 31. júla Ignác a v utorok 1. augusta 
Božidara.

BlAHoŽeláMe k MenInáM

7. júla 2017 - Jaroslava Gejdošová a Maroš Gemza, Vladimíra 
Rišová a Jaroslav Smižanský, Blanka Kručinská a Andrej Micha-
ľák, Mgr. Lenka Chlipalová a Ing. Ľubomír Páleš, 8. júla 2017 - 
Bc. Dominika Rothová a Ing. Erik Malatin, 14. júla 2017 - Paula 
Kelleová a Ľubomír Slodičák, Lenka Diviaková a Martin Ondris-
ka, Barbora Hangurbadžová a  Kristián Palko, Emília Orlovská 
a Valér Ondrušek.

MAnŽelStvo uZAvrelI

27. júl o  20. hod.
Námestie sv. Egídia
DIVADLO KONTRA SNV
/ HOWIE A ROOKIE
Tarantino v zrážke s Homérom. 
Obnovenie kultového, „Doska-
mi“ oceneného titulu Kontry. 
Hra získala všetky prestížne oce-
nenia. Mar Oŕowe je považova-
ný za najoriginálnejšieho írskeho 
autora od čias Becketta.

28. júl o 19. hod.
Námestie sv. Egídia
MARTIN GEIŠBERG
A DANIEL ŠPINER
Sandonoriko je autorský projekt 
s autorskou hudbou a textami.  

Koncert je súčasťou koncertnej 
šnúry k novému albumu s 
názvom „V jabloňovom kraji“.

29. júl o 10. hod.
Námestie sv. Egídia
ZLATÁ RYBKA
/ Divadlo zo šuflíka
Veselé bábkovo-činoherné pred-
stavenie vzniklo na motívy klasic-
kej ruskej ľudovej rozprávky, ktorá 
prináša poučenie o tom, že lako-
mosť a chamtivosť sa nevypláca. 

29. júl o 21. hod.
Námestie sv. Egídia
AKO BYŤ SINGLE
/ FILMY NA PLÁTNE

Komédia / 105´ /  USA / 2016 /
Existuje správny spôsob ako byť 
single, nesprávny spôsob ako byť 
single a potom … je tu Alice. A 
Robin. Lucy. Meg. Tom. David. 

30. júl o 15. hod.
Námestie sv. Egídia
GIPSY KINGS REVIVAL
/ FERKOVCI
/ PROMENÁDNY KONCERT
V Poprade sa predstaví rodinná 
kapela, ktorá dlhodobo pôsobila 
v Španielsku a na Slovensko pri-
šla s  novým hudobným štýlom 
pop-flamenco-latino-funky. 

Zmena programu vyhradená!

27. júl o 19. hod.
DUNKIRK
NL/GB/FR/USA, 
akčný/hist./vojn., titulky, MP15
Režisér Nolan prichádza so 
spracovaním Operácie Dynamo 
z roku 1940. Evakuácia 330 tisíc 
Nemcami obkľúčených brit-
ských, francúzskych a belgic-
kých vojakov z pláží a prístavu 
Dunkerque. Vstupné: 5 €

28. júl o 19. hod. - OSVIETE-
NIE - FILMOVÝ KLUB DRS-
NÉHO HARRYHO
GB / USA, mysteriózny / horor 
/triler, 119 min., dabing, MP15
Filmový klub Drsného Harryho 
uvádza kultovú snímku Stanley-

Kina tAtrAn ho Kubricka v hlavnej úlohe s Jac-
kom Nicholsonom. Vstupné: 4 €

29. a 30. júl o 16. hod.
„BOCIAN“ RIŠKO 
DE/NO/BE/LU, animovaný/ro-
dinný, 84 min., dabing, MP
Veľkolepé vtáčie dobrodružstvo 
o vrabcovi, ktorý nielen žije ako 
bocian, ale si to o sebe aj myslí. 
Vstupné: 5 €; 4,50 € deti

29. a 30. júl o 19. hod.
SRDEČNE VÁS VÍTAME 
FR/BE, komédia, 92 min., titul-
ky, MP12
Po Čo sme komu urobili? opäť 
prichádza švihnutý spisovateľ, 
aby dokázal svoju ústretovosť 
k potrebám celého sveta, vyzve 
v televíznej debate k spoluži-

tiu akúkoľvek rómsku rodinu. 
Vstupné: 5 €

31. júl o 13.30 hod. - TEÓRIA 
TIGRA - PRE SENIOROV 
CZ, tragikomédia, 101 min., 
česká verzia, MP12
Ženy sa snažia vždy rozhodovať 
o živote svojich mužov. Jiří Bar-
toška má toho dosť a ukáže, ako 
môžu aj skrotení muži zdivočieť.   
Vstupné: 2 €

31. júl o 19. hod. - ASSASSIN 
CN/HK/TW, dráma/historický, 
105 min., titulky, MP15, FK
Jej šikovnosť je bezkonkurenčná, 
avšak jej myseľ zostáva rukojem-
níkom ľudských citov. Cannes 
2015 - Cena za réžiu.Vstupné: 4 
€, 2 € s preukazom FK

Ja zloduch 3 3D: o  13.40 
hod. (hrá sa len cez ví-
kend) a o 15.50 hod., Dun-
kirk: o  18. hod. a  o  20.30 
hod., Láska stojí za všetko: 
o 13.30 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Srdcu nerozkážeš: 
o  18.20 hod., Baby driver: 
o 15.40 hod. a o 20.50 hod., 
Auta 3 2D: o  13. hod. (hrá 

sa len cez víkend), Bocian 
„Riško“: o  15.20 hod., Va-
lerián a mesto tisícich pla-
nét 2D: o  17.20 hod., Ako 
sa stať zlatokopom: o 20.10 
hod. (nehrá sa 1.8.), Art-
max filmy: Srdečne Vás 
vítame: o  20.10 hod. (hrá 
sa len 1.8.).  Viac na www.
cine-max.sk  (ppp)

V  minulom vydaní novín Poprad bola uverejnená súťaž 
o  vstupenky na vystúpenie Lúčnice na Štrbskom Plese, 
ktoré bude vo štvrtok 3. augusta o  19. hod. Priamo pod 
skokanskými mostíkmi, na obrovskom javisku pod tat-
ranskými končiarmi, predvedú lúčničiari obyvateľom i 
návštevníkom Tatier to, čo už takmer 70 rokov obdivuje 
celý svet. Spomedzi tých, ktorí sa do súťaže zapojili boli 
vyžrebovaní: Marek Málik, Pavlovova ul., Poprad a Anna 
Janikovská, Ul. 29. augusta Poprad. Po dve vstupenky si 
môžu prevziať v  redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) 
v pracovné dni do 15. hod.    (ppp)

Vstupenky na Lúčnicu vyhrali

Redakciu novín  POPRAD  nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk
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Leteckí záchranári v akcii

InZerCIA

Kultúrny kalendár na august 2017
• POSÁDKA leteckých zá-
chranárov z  Popradu letela 
minulý týždeň v utorok dopo-
ludnia k úrazu dieťaťa do Prie-
lomu Hornádu. Na turistickom 
chodníku sa chlapec z Litvy vo 
veku približne 6 rokov pošmy-
kol a pádom utrpel vážne pora-
nenie hlavy, hrudníka a dolnej 
končatiny. Chlapca v kritickom 
stave vrtuľník dopravil do Det-
skej fakultnej nemocnice v Ko-
šiciach.• MINULÝ týždeň v  piatok 
ráno bola posádka leteckých 
záchranárov z Popradu pri-
volaná do Liptovskej Tepličky 
k 4-mesačnému bábätku, kto-
ré bolo rodičmi nájdené doma 
v bezvedomí a nejavilo žiadne 
známky života. V  spolupráci 
s  pozemnými záchranármi 
sa lekárovi podarilo obnoviť 

základné životné funkcie die-
ťatka a po preložení na palubu 
vrtuľníka bol chlapček vo váž-
nom stave letecky prevezený 
do popradskej nemocnice. 
Neskôr pre neho letela ban-
skobystrická posádka letec-
kých záchranárov, keďže bol 
potrebný urgentný prevoz do 
Detskej fakultnej nemocnice 
s poliklinikou v Banskej Bys-
trici.• V  TEN istý deň dostala 
popradská posádka ďalšiu 
výzvu na zásah. Tentokrát išlo 
o  71-ročného turistu, ktorý 
na Chate pod Zeleným ple-
som pocítil náhlu nevoľnosť 
až kolapsový stav. Pacient 
bol s  podozrením na cievnu 
mozgovú príhodu letecky 
transportovaný do nemocnice 
v Poprade.  (zuh)

K dopravnej nehode, ktorá sa stala minulý týždeň v stre-
du dopoludnia na ceste z  Popradu smerom na Hozelec, 
boli privolaní leteckí záchranári z Popradu.

Po čelnej zrážke dvoch osobných áut sa na mieste nachá-
dzali traja zranení účastníci nehody. Spolujazdec jedného 
z nich utrpel rozsiahle poranenia viacerých častí tela. Aj na-
priek snahe záchranárov, ktorí sa ho snažili na mieste oživiť, 
rozsiahlym zraneniam napokon podľahol. Vodič vozidla bol 
ľahko zranený, druhý vodič utrpel ťažšie poranenia. Obaja os-
tali v starostlivosti privolaných pozemných záchranárov, kto-
rí ich transportovali do popradskej nemocnice.  (zuh)

Tragická nehoda za Popradom

VÝSTAVY
Do 27. augusta
Od genetiky po epigenetiku - OTCOVIA A 
SYNOVIA HOMMAGE à Jozef Jankovič
Výstava Od genetiky po epigenetiku obsahuje 
diela vybraných umelcov z  troch európskych 
krajín, aby ukázala v čo najväčšej miere širokú 
škálu nápadov a prostriedkov artikulácie - Jozef 
Jankovič a Patrik Kovačovský (SR), Jan Berdys-
zak a  Marcin Berdyszak (Poľsko), Veso Sovilj 
a  Mladen Miljanovič (Bosna a  Hercegovina), 
výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 

Od 31. augusta
Lukáš Pažitka - Krajiny
31. augusta o 17. hod. - vernisáž výstavy.

STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia diel zo zbierkového 
fondu Tatranskej galérie predstavuje tvorbu 
takmer 80-tich autorov.

ART KLUB 
Celý august
Longhitano Guido Andrea: Polícia na Slovensku 
- výstava fotografií predstavujúcich prácu polície.

VILA FLÓRA, STARÝ SMOKOVEC
Celý august
Ivan Urbanovič Hindúkuš 1967
Výstava fotografií z prvovýstupu  čsl. expedície na 
Tirič West I., 7 487 m n. m.

Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok TG

TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym vý-
stavám a stálej expozícii.

KONCERTY
31. august o 17. hod. - Vladimír Merta - český 
pesničkár
- koncert významného českého pesničkára.

Viac na www.tatragaleria.sk

Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

Od 2. augusta do 30. augusta
Tajomné záhrady - Eliška Bednárová
4. augusta o 16. hod. - vernisáž výstavy.

Celý august
S knihou ma baví svet - 2. ročník
Výstava výtvarných prác žiakov základných škôl.

Oddelenie umenia Spišská Sobota
Celý august
Stretnutie
Miloslav Turzák, Tomáš Turzák, Lukáš Tur-
zák, Martin Valko

1. augusta o 17. hod. - vernisáž výstavy.

Otváracie hodiny Podtatranskej knižnice počas 
augusta:
pobočky na Podtatranskej ul. č. 1, Sobotské 
nám. č. 24 a na sídlisku Juh vo Výkriku - pon-
delok, utorok, štvrtok a piatok od 9. do 17. hod., 
streda, sobota a nedeľa zatvorené.
Pobočka na sídlisku Juh na Rastislavovej ul. - 
pondelok a  štvrtok od 9. do 17. hod., utorok, 
streda, piatok, sobota a nedeľa zatvorené.

Zmena programu vyhradená!

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtat-
ranské múzeum v Poprade v auguste zatvorené. 
Otvorená bude len expozícia v Spišskej Sobote 
pondelok až piatok od 10. do 18. hod., v sobotu 
a v nedeľu od 13. do 18. hod.

Expozície múzea
Cechy a  remeslá na hornom Spiši, Meštian-
ske bývanie, Vznešenosť a pokora, Osobnosti 
Spišskej Soboty.

„LEGOVANIE“ v múzeu - netradičná výstava 
exponátov vytvorených z  dánskej stavebnice 
LEGO, prezentuje svetové i domáce architekto-
nické dominanty.

Projekt Micro Panoráma Poprad - možnosť 
rozhodnúť, ktoré architektonické dominanty 
mesta Poprad sa zrealizujú z LEGA. 

Aj my sme LEGANDARIUM! - do múzea po-
zýva neandertálkyňa AGA.

LETNÁ ČITÁREŇ 2017
9. august od 17. do 20. hod.
Múzeum otvorené ...
(130. výročie otvorenia Karpatského múzea 
v Poprade) - prednášajúci Bc. PhDr. Magdaléna 
Bekessová - Podtatranské múzeum v Poprade.

23. august od 17. do 20. hod.
Poprad vo svetle novších archeologických nálezov 
- prednášajúci PhDr. Marián Soják, PhD., Archeolo-
gické ústav SAV Nitra, pracovisko Spišská Nová Ves.

Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka
na OÚ v Gánovciach. 

Zmena programu vyhradená!

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad                  www.muzeumpp.eu

Podtatranská knižnica Poprad
Podtatranská ul. č. 1

• Predám tatranský obklad 
2,9 €/m2, leštený, zrubový - po-
loguľatý profil, hranoly a dláž-
kovicu - dyle na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866.  3/17-P
• Predám záhradu v Popra-
de v  záhradkárskej osade 
Západ č. 2. Inf.: č. t. 0915 
287 566.   26/17-P
• Predám 3-izb. byt v Poprade
na sídl. Juh, Tajovské-
ho ul. Inf.: č. t. 0948 
400 640.    27/17-P

• Kúpim pozemok vo Veľ-
kej, v Spišskej Sobote alebo 
v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  8/17-K

• Náter striech za 3 €/m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: 
č. t. 0915 423 705.  44/17-R
• Elektroinštalačné práce 
- vykonávame elektroinšta-
lácie v bytoch a v domoch. 
Rekonštrukcie starých inšta-
lácií. Odstraňovanie porúch. 

Zásuvkové a svetelné obvo-
dy. Zapájanie spotrebičov. 
Poprad a okolie. Inf.: č. t. 
0949 669 600.  52/17-R
• Pizzeria Utópia ihneď 
prijeme vyučeného čašníka/-
-čku a  vyučeného kuchára. 
Inf.: č. t. 773 22 22 alebo pria-
mo na prevádzke.  53/17-R
• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Jeden mesačný 
nájom „grátis“. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  58/17-R
• MUNET group prijme do 
zamestnania pomocnú silu 
do kuchyne na plný úvä-
zok, nástup ihneď. Inf.: č. t. 
0905 741 787.  59/17-R

Stála expozícia
Výstava malieb kytíc, anjelov, 
krajinných zátiší, starých pa-
miatok architektúry Popradu 
a jeho okolia od akademické-
ho maliara Igora Pančuka.

GALÉRIA IGORA 
PANČUKA

Ul. 1. mája 234/6, Poprad
- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. 
Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: 

Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 052/788 64 71. E-mail: noviny-poprad@
pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Novi-
ny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma kaž-
dá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., 
Popradskej brigády 749/13, Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

PoPrAd



Strana 926. 7. 2017



Strana 10 26. 7. 2017

Krátko
zo športu

Kamzíci odštartovali prípravu na ľadeFK Poprad

• NOVÁČIK futbalovej IV. ligy Se-
ver - FK Poprad B vstúpi do novej se-
zóny zápasom prvého kola na ihrisku 
súpera OFK Tatran Kračúnovce v ne-
deľu 30. júla o 17. hodine.• VÝBOR Športového klubu Ze-
medar Poprad - Stráže pod Tatrami 
organizuje v  sobotu 29. júla od 9. 
hodiny na ihrisku v  Strážach turnaj 
mladších aj starších žiakov a  žiačok 
v malom futbale. Prihlásiť sa do štvrt-
ka 27. júla môžu registrované druž-
stvá, ale aj neregistrovaní žiaci, ktorí 
majú záujem o futbal na tel. čísle 0904 
306 904.• V  GÁNOVCIACH sa cez víkend 
konal 2. ročník súťaže hasičských 
družstiev o Putovné poháre starostky 
obce. V hasičskom útoku u žien minu-
loročné prvé miesto obhájila Šuňava, 
medzi mužmi bolo prvé Spišské Bys-
tré I. U  dorasteniek i  dorastencov sa 
z prvenstva radovali domáce Gánovce.• V  NEDEĽU sa vo Vernári konal 
18. ročník hasičskej súťaže o Pu-
tovný pohár starostu obce. V  hasič-
skom útoku  medzi mužmi do 35 
rokov najlepší čas dosiahol Spišský 
Štiavnik, v  kategórii žien si na svo-
je konto pripísala víťazstvo Šuňava, 
rovnako aj v kategórii mužov nad 
35 rokov. Medzi dorastencami boli 
najlepšie Gánovce, medzi dievčata-
mi triumfoval Spišský Štiavnik. (ppv)

Futbalisti FK Poprad 
cez víkend zavŕšili 
letnú prípravu pred 
novou sezónou II. ligy 
domácim víťazstvom 

nad Liptovským Hrádkom 3:2.
Generálkou na ligu bol sobotňajší 

duel proti ŠKM Liptovský Hrádok 
v  NTC Poprad. Domáci futbalisti 
už nastúpili v zostave, ktorá by mala 
tvoriť káder v  súťaži. Popradčania 
zvíťazili 3:2. O  dva góly sa postaral 
Štefan Holiš, skóroval aj Viktor Ma-
ťaš. V bráne nastúpil Malec, ktorého 
neskôr striedal Knurovský. V poli sa 
v základnej jedenástke predstavili Ha-
tok, Palša, Hric, Kica, Horodník, Me-
dak, Maťaš, Kukoľ, Šesták a Kopúnek. 
Počas zápasu sa do hry zapojili Jančo, 
Šuľa, Holiš, Dubec, Urbanič, Ferenc 
a Gallovič.

Popradskí futbalisti vstúpia do 
nového ročníka II. ligy v  sezóne 
2017/2018 už najbližšiu nedeľu 30. 
júla na pôde ŠKF Sereď o  17. ho-
dine. Prvý domáci zápas odohrajú 
v rámci druhého kola vynovenej ce-
loštátnej súťaže v sobotu 5. augusta 
o  19. hodine proti FC Lokomotí-
va Košice.   (ppv)

Popradský hokejový 
klub odštartoval v pon-
delok prípravu na ľade 
pred novým ročníkom 
Tipsport Ligy. Tréneri 
privítali na prvom tré-

ningu viac ako tri desiatky hráčov.
Na ľade počas prvého tréningu HK 

Poprad nechýbali v  pondelok do-
poludnia zazmluvnení hráči, ako aj 
juniori a ďalší adepti na dres s kamzí-
kom na hrudi, ktorí majú šancu zabo-
jovať o  svoje miesto v  tíme. „Je to už 
predsúťažné obdobie, kde sa ideme za-
merať na herný prejav mužstva. Máme 
na to asi mesiac a dostatok prípravných 
zápasov pred sebou. Obrovská príle-
žitosť pre množstvo nových chalanov, 
ktorí sa chcú pobiť o miesto v zostave,“ 
uviedol tréner HK Poprad Marcel 
Ozimák. Kamzíkov čakajú dvojfázové 
tréningy a od budúceho týždňa už aj 
kolotoč prípravných zápasov. Káder je 
široký a najmä v útoku je konkurencia 
obrovská. „Chceme vybudovať muž-
stvo a to sa nedá z mesiaca na mesiac. 
Potrebujeme mať širší záber hráčov, 
aby sme ich videli a opierame sa hlav-
ne o mladých perspektívnych chlapcov, 
ktorí môžu v  budúcnosti tvoriť kostru 
tímu,“ vysvetľoval M. Ozimák.

Do Popradu sa po rokoch radi 
vracajú aj kvalitní odchovanci, ktorí 

chcú pomôcť popradskému hokeju 
v  napredovaní. „Keď som vošiel do 
kabíny, mal som pocit, akoby som ani 
nikdy neodišiel. Je pravda, že veľa vecí 
sa zmenilo, ale za mesiac prípravy na 
suchu vidím, že k  lepšiemu. Prvý týž-
deň na ľade je vždy veľmi ťažký. Zápa-
sy, ktoré nás čakajú budú tiež asi zatiaľ 
len súbojom hluchého so slepým. Bu-
deme robiť všetko preto, aby sme sa čo 
najlepšie pripravili. Každým zápasom 
chceme zvyšovať úroveň vyššie a  vyš-
šie,“ povedal obranca Daniel Brejčák, 
ktorý posledné sezóny strávil v Žiline.

Zápasovú prípravu odštartujú 
Popradčania v  utorok 1. augusta 
v  Košiciach. Na prvý domáci zápas 
nastúpia vo štvrtok 3. augusta o 18. 

hodine proti Zvolenu.
Zoznam hráčov z prvého tréningu:
Brankári: Sergej Kostenko, Lukáš 

Gavalier. Obrancovia: Daniel Brejčák, 
Aleš Ježek, Štefan Fabian, Ľubomír 
Dinda, Peter König, Jimmy McDowell, 
Martin Bdžoch, Tomáš Rusina, Ale-
xander Ignatov, Denis Šterbák, Marek 
Krmenčík. Útočníci:  Richard Rapáč, 
Andreas Štrauch, Marek Mašlonka, 
Radomír Heizer, Samuel Mlynarovič, 
Denis Vicharev, Jindřich Abdul, Patrik 
Svitana, Michael Vandas, Arne Kroták, 
Matúš Paločko, Peter Lichanec, Erik 
Piatak, Matej Paločko, Christián Bed-
narčík, Dávid Bondra, Boris Šterbák, 
Nicholas Bondra, Lukáš Hamráček, 
Samuel Chalupa.   (mav)

Koniec uplynulého týždňa patril 
v  Poprade futbalu. Na štadióne vo 
Veľkej sa uskutočnil 2. ročník me-
dzinárodného futbalového festivalu 
Ritro futbal fest 2017 za účasti desia-
tich tímov zo Slovenska a Ukrajiny.

Po úspešnom 1. ročníku sa organi-
zátori z FK Poprad rozhodli v načatej 
tradícii pokračovať a  urobili dobre. 
Úroveň opäť stúpla a futbalové nádeje 
do 13 rokov si počas troch dní užíva-
li množstvo futbalovej i  nefutbalovej 
zábavy. „Chceme sa stále zlepšovať 
a  posúvať dopredu. Účasť bola oproti 
minulému roku kvalitnejšia a  v  tom-
to trende chceme pokračovať. Aj naši 
chlapci predviedli v  konfrontácii pre-
važne ligových tímov úžasné výkony. 
Vieme kde sa nachádzame a  vidíme 
u našich mladých hráčov posun vpred,“ 
uviedol prezident FK Poprad Roman 
Dvorčák.

Chlapci z  Popradu si zmerali sily 
s  takými značkami ako AS Trenčín, 
MŠK Žilina, MFK Zemplín Michalov-
ce, ŽP Šport Podbrezová, Futbalová 
škola Mareka Hamšíka Jupie Banská 
Bystrica, MFK Ružomberok, či FC 
Spartak Trnava, ale aj so susedmi z FK 
Noves Spišská Nová Ves a ukrajinským 
zástupcom FS SJFSOOR Užhorod. Po 
pomalšom rozbehu vybojovali zve-
renci trénera Borisa Riga piate miesto, 

čím vylepšili svoju pozíciu spred roka 
o  dve priečky. „Všetko bolo super, od 
počasia, cez súperov, až po samotný 
program festivalu. Bolo to šité na mie-
ru týmto deťom, takže klobúk dole pred 
vedením nášho klubu. Výsledky neboli 
veľmi dôležité, ale teší nás každý posun 
vpred nášho družstva,“ hodnotil tréner 
FK Poprad U13 B. Rigo. „Tento roč-
ník bol naozaj výborne zorganizovaný 
a súperi boli na veľmi vysokej úrovni. 
Odohrali sme super zápasy i keď na za-
čiatku nám to veľmi nešlo. Potom sme 
sa rozbehli a začali sme vyhrávať,“ po-
vedal kapitán FK Poprad U13 Daniel 
Ďurčo. „Bola to zábava, našli sme si 

v ostatných tímoch veľa nových kama-
rátov,“ pridal sa jeho spoluhráč Seba-
stián Kuraj.

Okrem futbalu sa mohli účastníci 
tešiť aj na zaujímavý a  pestrý sprie-
vodný program. Veľkolepý otvárací 
ceremoniál na Námestí sv. Egídia 
spestrili svojou účasťou aj bývalí re-
prezentanti Stanislav Šesták, Kamil 
Kopúnek a  Martin Jakubko. Nechý-
bali súťaže zručností, či spoločná 
opekačka, kino pod holým nebom 
a  záverečné kúpanie v  popradskom 
aquaparku. V  samotnom turnaji do-
minovala Žilina, ktorá vystriedala na 
tróne festivalu AS Trenčín.  (mav)

Druhý ročník Ritro futbal festu ovládla Žilina
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MODERUJE

MARCEL
FORGÁČOTVORENÉ PRETEKY

KATEGÓRIE OD 12 ROKOV

11. 8. 2017
Námestie sv. Egídia
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šprintérske vyraďovacie preteky štvoríc na horských bicykloch
9:00 registrácia, tréning 11:00 kvalifikačné jazdy 13:30 vylučovacie jazdy 16:00 finále 19:00 koncert

POPRAD

PP-78
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Realizované s finančnou podporou

Vstupné:

Kontakt

Dospelí 4,- €
Deti od 15 do 18 rokov, zdravotne postihnutí,
dôchodcovia do 70 rokov 2,- €
Deti do 15 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov
zdarma
Permanentka na 2 dni 7,- €
Predpredaj na jeden deň 3.5,- €
Permanentka v predpredaji 6,- €
Tombola 1,- €Obec Liptovská Teplička, 

Ul. Štefana Garaja 398/16
059 40 Liptovská Teplička
E-mail: kultura@liptovskateplicka.sk
Tel: 052 788 4911, 0917 856 234
www.liptovskateplicka.sk

Pod Kráľovou hoľou 
29. a 30.júl 2017 v Liptovskej Tepličke

22. ročník folklórnych slávností

Nedeľa 30. júl
  9.30 Sv. omša za nositeľov ľudových tradícií
13.00 Alegorický sprievod obcou, ochutnávka jedál, 
          ukážky remesiel...
14.30 Otvorenie druhého dňa slávností
       Hakol Bamachol-Zevulun Izrael
          Krása krajiny i jej ľudu (program zástupcov
 miest ocenených Cenou SR za krajinu)
       DFS Turnička a FSk Tepličan Liptovská Teplička
16:00 Anna Servická a Temperament Cimbal Orchestra
       FSk Kýčera Čierny Balog
       FS Hriňovčan Hriňová
18.00 Ján Ambróz a hostia - Jana Ambrózová 
 a Vranky z Nitry
19.30 Tombola

  

Sobota 29. júl
13.00 Otvorenie výstav a sprievodných podujatí
15.00 Otvárací ceremoniál
          Stretnutie troch regiónov (Liptov, Spiš, Horehronie)
 FSk Kochman Hranovnica
 FSk Rovienka Spišské Bystré
 FS Bukovinka Braväcovo
 FSk Tepličan Liptovská Teplička 
17:00 Spoza hraníc
 Hakol Bamachol-Zevulun  Izrael
18.00 Veselo pod Turničkou 
 FS Šarišan Prešov
 FS Zemplín Michalovce
20.00 Tombola
21.00 Ľudová zábava so skupinou Royal

 Moderuje: Ján Jankov Šefránik
Zmena programu vyhradená

„Hej, hop“ – výskoky v tanci zachytené fotografom   
 Vladimírom Linderom počas niekoľkých   
 ročníkov podujatia
„Kráľovná Nízkych Tatier“ – putovná výstava    
fotografií Kráľovej hole Vladimíra Šifru
Cena SR za krajinu  – výstava SAŽP Banská Bystrica

„Parta“ – výstava časti kroja Liptovskej Tepličky
„Keď sa dláto roztancuje“ – ukážky rezbárskej práce   
 Miroslava Trnovského a uvedenie nových   
 drevených sôch
Stodola regiónu, výstava v ZŠ s MŠ, škola remesiel, 
remeselný trh, zábavný dvor, Teplická izba, unikátne pivnice....

Sprievodné podujatia v stodoliach:

Partneri:
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