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Športová olympiáda pr iniesla deťom radosť

C e s t a  z  P o p r a d u  d o  T a t i e r  d o s t a n e  n o v ú  t v á r

Pre deti z marginalizovaných 
skupín usporiadalo mesto Po-
prad - sociálny odbor MsÚ po 
prvýkrát športovú olympiádu – 
minulý štvrtok v areáli Zariade-
nia sociálnych služieb pre ľudí 
bez prístrešia na Levočskej ulici 
a v piatok priamo na Staničnej 
ulici v Matejovciach.

Vedúca sociálneho odboru 
MsÚ Petra Závacká povedala: 
„Po letnom pobytovom tábore pre 
deti zo sociálne znevýhodneného 
prostredia a po dvoch turnusoch 
denného tábora pre deti zamest-
naných rodičov, sme sa rozhodli, 
že urobíme podujatie aj pre deti 
z marginalizovanej skupiny. Za-
merali sme sa prevažne na deti z 
rómskeho etnika. Snažíme sa, aby 
deti zmysluplne využívali voľný 
čas cez prázdniny, pretože v tomto 
areáli je ich veľa a prázdniny sú 
ozaj dlhé.“ Do olympiády v areáli 
ZSS pre ľudí bez prístrešia na Le-
vočskej ul. sa zapojilo 30 detí. Sú-
perili v prekážkovom behu, hode 
na terč, skákaní vo vreci, chôdzi 

na lyžiach s lanami, chodúľoch, 
preťahovaní lanom a v ďalších 
pohybových hrách. Všetky boli 
za svoje športové úsilie odmene-
né hračkami a sladkosťami. Diev-
čatá Maruška a Karolínka sa po-
tešili plyšovým hračkám, Janko 
spoločenským hrám. Pozname-
nal: „Perfektne som si zašportoval 
a teším sa, že pre nás pripravili 
taký deň.“ Rôzne aktivity pre tie-

to deti budú pokračovať aj počas 
školského roka v ZSS, kde na to 
majú vytvorené priestory.

„Čo sa týka športovej premiéry 
pre deti z marginalizovanej sku-
piny v Matejovciach, v minulosti 
sme využívali priestory miestnej 
základnej školy, pretože nám ab-
sentuje komunitné centrum, ktoré 
by mohlo slúžiť na takéto činnos-
ti. Teraz sme po prvýkrát využi-

li asfaltovú plochu priamo na 
Staničnej ulici. Neskôr môžeme 
usporiadať súťaž medzi deťmi zo 
spomínanej komunity z Levoč-
skej ulice a deťmi z Matejoviec,“ 
podotkla P. Závacká. S deťmi zo 
Staničnej ulice majú niekoľko-
týždňovú prax, ktorú získali po-
čas krízovej situácie po požiari v 
minulom roku. Bližšie sa s nimi 
zoznámili v priebehu obdobia 
ich krízového ubytovania v ma-
tejovskej ZŠ a následne v kine 
Máj vo Veľkej. Organizovali pre 
ne rôzne aktivity, ktorými mohli 
vyplniť svoj voľný čas.

V  piatok sa do športových ak-
tivít na Staničnej ulici zapojilo 
vyše 80 detí spoločne s  rodič-
mi a  rodinnými príslušníkmi. 
Súťažili v  troch družstvách a  to 
v  disciplínach prekážkový beh, 
hod na terč, pohyb na chodú-
ľoch, skok vo vreci, či voľné 
pohybové hry. Aj tu sa deti po 
splnení úloh dočkali sladkostí 
a hračiek.

V  rámci projektu Modernizá-
cia cestnej infraštruktúry v Pre-
šovskom kraji sa po testovaní 
obmedzenia dopravy a  príprav-
ných prácach začalo minulý týž-
deň s  kompletnou rekonštruk-
ciou cesty v smere z Popradu do 
Starého Smokovca.

Minulý týždeň v piatok si prie-
beh prác prišli osobne pozrieť 
zástupcovia Správy a údržby ciest 
PSK a  zhotoviteľa – firmy Stra-
bag, ako aj predseda PSK Milan 
Majerský. „Je to dlho očakávaná 
investícia do možno najfrekven-
tovanejšej cesty v kraji, ktorá je 
spojená s  turizmom a  cestovným 

ruchom. Chceli sme, aby táto 
cesta bola rekonštruovaná hneď 
na začiatku jari, ale v  rámci ve-
rejného obstarávania sme museli 
čakať. Ide o takmer 5,5 kilometra 
cesty v  smere z  Popradu do Sta-
rého Smokovca. Výška investície 
predstavuje sumu 2,8 milióna eur. 
Čerpanie je z Eurofondov a my za-
pájame iba 5 percent našich zdro-
jov. Zmluva so zhotoviteľom je 
podpísaná na osem mesiacov, ale 
chceli by sme mať cestu v hlavných 
bodoch porúch hotovú do konca 
jesene,“ vysvetľoval M. Majerský 
a pokračoval:

FOTO – Marta Marová

FOTO – Marek Vaščura
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Stručne
 RIADNE mestské zastu-

piteľstvo mesta Poprad sa naj-
bližšie uskutoční vo štvrtok 5. 
septembra. Mestská rada bude v 
pondelok 2. septembra. 

 HISTORICKÁ električka 
Kométa vyrazí na svoju jazdu 
aj v nedeľu 4. augusta. Z Popra-
du do Starého Smokovca vyrazí 
ráno o 10.35 hod. Späť pôjde o 
17.10 hod. Počas dňa bude jazdiť 
na trati Starý Smokovec a Tat-
ranská Lomnica. 

 TOHTOROČNÁ letná 
sezóna je zatiaľ vo Vysokých 
Tatrách, čo sa týka vyťaženos-
ti hotelov, porovnateľná s tou 
minuloročnou. Hotelieri aj 
prevádzkovatelia menších pen-
ziónov evidujú dopyt po vyu-
žití rekreačných poukazov od 
Slovákov. Zvýšený dopyt však 
v Tatrách zaznamenali aj zo 
strany zahraničných turistov. 
Prispelo k tomu pravdepodobne 
aj nedávne označenie regiónu 
podľa Lonely Planet za najzau-
jímavejšiu letnú európsku desti-
náciu roka 2019.

 V sobotu 3. augusta od 10. 
hod. sa  bude konať v jazdeckom 
areáli v Mengusovciach Men-
gusovské ródeo. Návštevníci 
sa môžu tešiť na rýchlostné a 
pracovné ródeove disciplíny a 
od 18. hod. na vystúpenia hu-
dobných hostí - Tony Smatana 
Band, Vetrofka-Kabát Tribute 
Band, Poison Candy, Queenma-
nia a ďalších.

 V sobotu 3. augusta sa 
uskutoční už 33. ročník poduja-
tia s názvom Tatranský veterán 
2019. Záujemcovia budú mocť 
obdivovať historické automo-
bily aj v Poprade na pešej zóne 
pred hotelom Satel od 15. do 17. 
hod.

 SOPEČNÉ aerosóly sa počas 
výbuchu sopky Raikoke 21. a 22. 
júna dostali až do stratosféry a 
už viac ako mesiac sa rozptyľujú 
po severnej pologuli. Počas via-
cerých dní  ich zaznamenali aj 
pomocou lidaru umiestneného 
na stanici Poprad-Gánovce.

 NA webovej stránke mes-
ta Poprad www.poprad.sk je 
uverejnený presný zoznam od-
berných miest, v ktorých bude 
v týchto dňoch prerušená dis-
tribúcia elektriny z dôvodu 
plánovaných prác na zariadení 
nízkeho napätia. Práce súvisia s 
opravou a pravidelnou údržbou 
distribučnej sústavy.  (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)

Športová olympiáda priniesla deťom radosť

Cesta z Popradu do Tatier dostane novú tvár

„S  touto komunitou v 
Matejovciach pracujeme 
počas celého roka. Sna-
žíme sa naučiť rodiny 
hospodáriť s finančnými 
prostriedkami, aby mali 
zmysel pre zodpoved-
nosť, starali sa riadne 
o  svoje deti a  podobne. 
Vtedy však predstavu-
jeme nejakú autoritu 
a  musíme byť rešpek-
tovaní. V  rámci tohto 
podujatia sme sa preto 
snažili o  vybudovanie 
si priateľských vzťahov. 
Chceme týmto ľuďom 
ukázať, že všetko je pre 
ich dobro a nie iba neja-
ká povinnosť. Je to tiež 
ukážka toho, ako dokážu s  deťmi 
tráviť voľný čas,“ ozrejmila P. Zá-
vacká a  dodala: „Prax nám uka-
zuje, že deti tu majú zvýšený tem-
perament a program pre nich treba 
neustále meniť. Treba s nimi praco-
vať denne, a  to aj s  rodičmi. Majú 
obmedzené podmienky vo svojich 
obydliach a nedokážu sa plne veno-

vať príprave na vyučovanie či záľu-
bám. Preto sa mesto po celé tie roky 
usiluje zastrešiť tieto aktivity, aby sa 
aj títo ľudia dokázali lepšie začleniť 
do spoločnosti.“

Deťom sa počas akcie venovali 
terénne sociálne pracovníčky, ktoré 
dopomohli k vytvoreniu priateľskej 
atmosféry. „Po pozitívnych ohlasoch 

z  Levočskej ulice sme sa rozhodli 
zorganizovať športové aktivity aj pre 
deti na Staničnej ulici. Stretli sme sa 
v priateľskom duchu a zapojili sme aj 
rodičov. Chceli sme ukázať, že nech-
ceme týchto ľudí len kontrolovať, ale 
vieme sa s  nimi aj zabaviť,“ uzav-
rela terénna sociálna pracovníčka 
Zuzana Pechová.   (mar, mav)

FOTO – Marek Vaščura

„Momentálne je situácia v doprave 
nastavená tak, aby cesta nebola spo-
maľovaná semaformi a sú tu vybudo-
vané tri jazdné pruhy. Jeden pre zho-
toviteľa a zvyšné pre verejnosť z oboch 
strán pri zníženej rýchlosti. Touto tra-
sou chodí aj množstvo cyklistov, ktorí 
jazdili po rozšírenej krajnici a  na to 
bude priestor aj po rekonštrukcii. Po-
čas nej to majú sťažené, a tak by som 
im odporúčal vychádzať do Tatier cez 

okolité obce.“
Riaditeľ Správy a údržby ciest PSK 

Marcel Horváth ozrejmil priebeh prác 
na tejto ceste. „Táto stavba zahŕňa päť 
stavebných objektov. Dva podliehajú 
rekonštrukcii vozovky, jeden zahŕňa 
modernizáciu priesečnej križovatky 
s cestou 3083 a v ďalších dvoch bude 
vykonaná preložka diaľkového kábla a 
obnova drenážneho systému. Cesta sa 
odfrézuje, zosilní, pod ložnú vrstvu sa 
rozprestrie výstužná oceľová sieť, ktorá 

bude zaliata emulzným mikrokober-
com pre stabilizáciu a fixáciu a na to 
sa nanesie ložná vrstva. Zhotoví sa 
koberec v hrúbke 5 centimetrov a ob-
rusná vrstva v hrúbke ďalších 5 centi-
metrov. Vyriešime tak celkový systém 
odvodnenia a  cesta sa už nebude vl-
niť.“ M. Horváth tiež upozornil mo-
toristickú verejnosť, že súčasný stav 
obmedzenia v  doprave bude trvať 
zhruba dva týždne, kým sa bude pra-
covať na odvodňovacích priekopách. 

„Zhruba v  prvom augus-
tovom týždni sa už dopra-
va trochu upraví, pretože 
začneme s  frézovaním 
asfaltového povrchu a  prí-
pravou na asfaltovanie,“ 
dodal. „Budeme sa snažiť 
pracovať tak, aby dokonče-
né úseky boli sprístupnené 
okamžite. Je to štandard-
ný postup. Na hromženie 
vodičov sme zvyknutí, ale 
výsledok bude slúžiť prá-
ve im. Budeme flexibilní 
a  reagovať na dopravnú 
situáciu. Budeme tiež pra-
covať každý deň, pokiaľ to 
počasie dovolí,“ uzavrel za 
zhotoviteľa oblastný ria-
diteľ spoločnosti Strabag 
na Východnom Sloven-
sku Peter Šulek.  (mav)FOTO – Marek Vaščura

(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správy
 V sobotu 3. augusta o 18. hod.

vystúpi v areáli kúpeľov v Novom 
Smokovci Peter Cmorík so skupinou. 
V nedeľu 4. augusta bude o 14.30 v 
mestskom parku v Tatranskej Lom-
nici a o 19. hod. v kúpeľoch v Novom 
Smokovci koncert 40-členného akor-
deónového orchestra z Lipska s ná-
zvom Musikschule Frölich.

 SMOKOVECKÉ trhy umenia 
a zábavy sa uskutočnia tento rok už 
po piaty raz a to od 5. do 11. augusta 
v Starom Smokovci na nádvorí pred 
Kaviarňou a čajovňou U Vlka. Na 
trhoch môžete stretnúť tatranských 
umelcov a remeselníkov s originál-
nymi výrobkami. Súčasťou trhov sú 
aj hudobné i poetické vystúpenia, 
ktoré sa počas celého týždňa konajú 
vždy o 19. hod. v Kaviarni a čajovni U 
Vlka. V piatok 2. augusta o 19. hod. sa 
v čajovni uskutoční stretnutie so zná-
mou slovenskou herečkou Magdou 
Vašáryovou. 

 UŽ je to viac ako rok, čo sa stre-
cha hotela FIS na Štrbskom Plese ro-
zozvučala včelím bzukotom. V druhý 
júlový týždeň sa priamo na streche 
hotela uskutočnilo prvé tohtoročné 
stáčanie medu. Jeho množstvo pozi-
tívne prekvapilo. Z dvoch úľov stočili 
viac ako 10 kg medu.

 ROK 2019 bude pre európske 
hospodárstvo už 7. rokom nepretrži-
tého rastu, pričom porastú hospodár-
stva všetkých členských štátov. Rast 
v eurozóne bol v prvom štvrťroku 
tohto roku silnejší, než sa očakávalo, 
a to vďaka viacerým dočasným fak-
torom (mierna zima či oživenie pre-
daja automobilov). Hospodársky rast 
Slovenska zostáva naďalej silný, ale 
predpokladá sa jeho zmiernenie z 4,1 
% v roku 2018 na 3,6 % v roku 2019 
a 3,3 % v roku 2020. Inflácia, ktorá 
dosiahla v roku 2018 úroveň 2,5 % by 
mala u nás mierne klesnúť na 2,4 % v 
2019 a 2,3 % v 2020. 

 EURÓPSKY hospodársky a so-
ciálny výbor vyhlasuje súťaž o Cenu 
pre občiansku spoločnosť za rok 2019, 
ktorej témou je Viac žien v európskej 
spoločnosti a hospodárstve. Ocenia 
sa ňou iniciatívy a projekty, ktorých 
zámerom je bojovať za rovnaké prí-
ležitosti žien a mužov a rovnaké 
zaobchádzanie s nimi vo všetkých 
sférach hospodárskeho a sociálneho 
života. Suma v celkovej výške 50 000 
eur sa rozdelí medzi najviac piatich 
víťazov. Konečný termín na zaslanie 
prihlášok je 6. septembra 2019 do 10. 
hod. a slávnostné odovzdanie ceny 
sa uskutoční v decembri v Bruseli. 
Popis požiadaviek a prihlasovací for-
mulár sú dostupné na internetovej 
stránke www.eesc.europa.eu  (ppš)

Komunitné centrum má slúžiť na lepšie 
začleňovanie rómskej komunity do spoločnosti

V  m e s t s k o m  ú t u l k u  b o l o  ž i v o
V  mestskom útulku pre túlavé 

a  odchytené psi vo Veľkej bol mi-
nulý týždeň v piatok Deň otvore-
ných dverí. Záujemcovia si mohli 
prezrieť priestory, zoznámiť sa so 
psíkmi, ktorí hľadajú nový domov 
a dozvedieť sa o  možnostiach ich 
adopcie, prípadne o nej porozmýš-
ľať. 

Útulok pripravil pre návštevníkov 
sprievodné aktivity, ktoré nielen za-
bavili, ale nenásilnou formou vzde-
lávali predovšetkým najmladších 
hostí podujatia. Venčenie psíkov 
bolo spojené so súťažami pre naj-
menších, napr. s hádankami – koľko 
psov je v  útulku, ktorý je najstarší 
a pod. Vedúci útulku Peter Greňa 
zhrnul technické fakty: „V útulku sú 
najpotrebnejšie misky na vodu, pre 

väčších psov hlav-
ne vôdzky a  obojky. 
Kapacity útulku sú 
momentálne napl-
nené – je v  ňom 27 
psov, v  dočasnej sta-
rostlivosti je ich 25. 
Jednotlivé koterce 
sú málokedy prázd-
ne, jeden psík odíde, 
ďalší príde. V prvom 
polroku bolo adopto-
vaných 24 psov.“ 

Pracovníčka Mi-
chala Kovalenka dodala: „Každo-
denná starostlivosť vyžaduje kŕme-
nie psíkov, čistenie kotercov a podľa 
potreby zabezpečujeme veterinárne 
vyšetrenia. Každého nového psíka je 
potrebné zaočkovať a začipovať.“ 

Ďalší deň otvorených dverí bude 
v útulku tradične medzi Vianocami 
a  Novým rokom. V  tom čase budú 
potrebné deky, staré koberce či mat-
race. Zbierajú ich však počas celé-
ho roka a  robia si zásoby.  (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová

Komunitné centrum na Stanič-
nej ulici v Matejovciach je na stole 
radnice opäť. V máji tohto roku 
poslanci schválili žiadosť o nená-
vratný finančný príspevok (NFP) 
na jeho výstavbu z výzvy Minis-
terstva vnútra SR zameranej na 
podporu výstavby nových komu-
nitných centier v obciach s prítom-
nosťou marginalizovaných róm-
skych komunít. Na základe výzvy 
samospráva žiadosť 17. júla 2019 
doplnila. Ak v nej bude Poprad 
úspešný a žiadosť bude schválená, 
bude mesto pokračovať v príprave 
realizácie. 

Mesto Poprad žiada o poskytnu-
tie NFP vo výške viac ako 327 tisíc 
eur, pričom výška spolufinancova-
nia z rozpočtu mesta sa predpokla-
dá na úrovni vyše 17 200 eur. 

Vedúca odboru výstavby MsÚ 
Kristína Horáková uviedla: „Pôjde o 
samostatne stojaci objekt – jednopod-
lažnú, murovanú budovu so zastava-
nou plochou takmer 295 m2, úžitko-
vou vyše 246 m2. Samotný charakter 
stavby má zabezpečiť priestory, ktoré 
budú jednak poskytovať zázemie pre 
pracovníkov komunitného centra, jed-
nak aj pre prácu s marginalizovaný-
mi skupinami obyvateľstva žijúcimi v 
miestnej časti Matejovce v priestoroch 
zriadených klubovní, a to najmä v 
podobe ekumenizácie,  sociálnej práce 
– preventívnej, kuratívnej aj rehabili-
tačnej, v poskytovaní a zabezpečova-
ní voľnočasových aktivít dotknutých 
skupín obyvateľstva. V objekte ko-
munitného centra sa budú združovať 
všetky vekové skupiny obyvateľstva, 
pre ktoré budú pracovníci centra vy-
tvárať a poskytovať služby spojené so 

vzdelávaním, kultúrou a poraden-
stvom, a tak celkovým zlepšením ich 
povedomia.“

V minulosti mali Matejovčania 
obavy zo sústredenia marginalizova-
ných rómskych skupín v tejto mest-
skej časti a spisovali proti komunitné-
mu centru petíciu. Obavy však nie sú  
opodstatnené. Komunitné centrum 
bude slúžiť iba pre rómsku komuni-
tu tejto mestskej časti a má pomôcť 
lepšiemu začleňovaniu sa rómskeho 
etnika do spoločnosti. Prednostka 
MsÚ Oľga Netočná povedala: „Po 
sociálnych sieťach sa šíria rôzne infor-
mácie, že mesto plánuje presťahovať 
obyvateľov iných mestských častí do 
mestskej časti Matejovce na Staničnú 
ulicu. Primátor mesta Poprad Anton 
Danko sa rozhodol, že zvoláme zhro-
maždenie obyvateľov Matejoviec, kde 
ešte budeme podrobne na túto tému 
diskutovať a kde ich uistíme o tom, že 
sa ozaj rieši len problém Staničnej uli-
ce a vlastne vyriešenie bývania, ako aj 
komunitného centra na Staničnej ulici 
pre obyvateľov Staničnej ulice.“ 

Potreba komunitného centra, kde 
budú poskytované komplexné so-
ciálne a komunitné služby, je nepo-
pierateľná. Rómske etnikum sa bude 
môcť vďaka tomu lepšie začleniť do 
spoločnosti. Dostane okrem iného 
možnosti zmysluplného trávenia 
voľného času, prezentovanie svo-
jej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc 
pri uplatňovaní sa na trhu práce, 
prevenciu nežiaducich sociálno-pa-
tologických javov, podporu počas 
vzdelávania... Vedúca sociálneho 
odboru MsÚ v Poprade Petra Závac-
ká vysvetlila: „V komunitnom centre 
budeme pracovať nielen s deťmi, ale 

s celými rodinami. Umožníme deťom 
pripravovať sa na vyučovanie, budú 
kurzy varenia, vedenia domácnosti, 
hospodárenia s peniazmi, krúžky pre 
deti, priestor na prezentáciu ich tra-
dičnej kultúry a ďalšie. V budúcnosti 
by sme chceli v tejto lokalite mať aj 
materskú školu a prestupné bývanie, 
ktoré je akoby štartovacou formou 
nájomného bývania od najnižšieho 
štandardu až po prenájom vyššieho 
štandardu.“ 

Pred niekoľkými rokmi, keď zámer 
komunitného centra na Staničnej ul. 
vznikol, obyvatelia vtedy ešte nemali 
predstavu, o čo ide. Na Slovensku už 
takéto centrá fungujú v iných mes-
tách a majú s nimi skúsenosti. K. 
Horáková doplnila: „O komunitnom 
centre sa s obyvateľmi diskutovalo 
aj v minulosti a je všeobecne známe, 
že nie je určené na bývanie, ale na 
poskytovanie určitých konkrétnych 
služieb.“ 

Ďalej uviedla, že mesto zároveň 
zabezpečuje proces zmeny funkčné-
ho využitia na bývanie v lokalite Sta-
ničnej ulice pre potreby dovybavenia 
potrebných povolení pre bývanie v 
bunkách realizovaných v roku 2018 
pre obyvateľov vyhorených domov, 
nakoľko ich umiestnenie nebolo v 
súlade s platným územným plánom. 
Taktiež plocha určená na bývanie 
umožní realizovať prípadnú ďalšiu 
nevyhnutnú výstavbu bývania tejto 
komunity. V blízkosti budúceho ko-
munitného centra je podľa platného 
územného plánu v budúcnosti mož-
né realizovať aj ďalšie objekty občian-
skej vybavenosti ako napr. materskú 
školu (občianskou vybavenosťou je 
aj komunitné centrum).   (mar)

FOTO – Katarína Plavčanová



Strana 4 31. 7. 2019

Požiar ,  ktorý zmeni l  tvár  mesta Poprad
( 4 0  r o k o v  o d  z h o r e n i a  P o p r a d s k e j  p í l y )

Kronika mesta Poprad sa zmieňuje 
o  tejto nešťastnej udalosti nasledov-
ne: „Dňa 3. augusta 1979 o 23,00 hod. 
vypukol v  závode Piloimpregna (píla 
pri železničnej stanici) požiar. Plame-
ne zachvátili skladové priestory a  pil-
nicu. Požiarnikom z  mesta a  z  okolia 
sa podarilo oheň uhasiť až v  ranných 
hodinách. V  závode bol k  dispozícii 
len jeden hydrant a tak muselo byť na-
sadených 18 cisterien na dopravu vody 
z  iných zdrojov. Škoda sa odhaduje 
na 916  000 Kčs. Príčinou požiaru bol 
pravdepodobne zahodený nedopalok 
cigarety podnapitého strážnika, ktorý 
kvôli tomu stavu nemohol nastúpiť do 
služby. Napomohlo tomu aj veľmi suché 
a horúce počasie. V skutočnosti požiar 
vznikol približne o  23,15 hod. „Požia-
rom bola zničená pílnica, to znamená 
celý objekt včítane triediacej haly, kotol-
ne, nakladacia rampa, odsávacie zaria-
denie, elektrické vedenie, trafostanica, 
drevený sklad pre preglejku a dva dre-
vené sklady pre uskladnenie rôzneho 
materiálu. Pílnica bola postavená v roku 
1920.“ Hasenia požiaru sa zúčastnilo 14 
požiarnych jednotiek, 143 hasičov a 59 
vojakov. V tom čase bol riaditeľom Pi-
loimpregny, n. p., závod Poprad Miloš 
Jakubčiak. Reálna škoda bola vyčíslená 
na 916 580 Kčs. Prípisom z 9. augusta 
1979 oznámil riaditeľ Piloimpregny, n. 
p. Košice, že závod v Poprade už nebu-
de obnovený a dochádza k jeho zruše-
niu. Zároveň požiadal MsNV, ktorého 
predsedom bol Ing. Šimko, o  prevod 
správy národného majetku v  lokalite 
závodu. Výrobné zariadenie, suroviny 
a  materiály si Piloimpregna predispo-
novala na svoje závody.

Akú mala teda píla v  Poprade mi-
nulosť? Pílu okolo roku 1890 postavila 
v blízkosti železničnej stanice Košicko-
-bohumínskej železnice Poprad-Veľká 
firma J. Ph. Glesinger. Prevádzku začala 
až v roku 1893. Popri výstavbe techno-
logickej časti tu postavili aj obytné bu-
dovy s dvanástimi bytmi, či nocľaháreň 
pre 30 robotníkov. Píla so 120 stálymi 
zamestnancami dokázala spracovať 
15 000m3 mäkkého dreva ročne.

Zakladateľom podniku bol rodák zo 
sliezskeho Těšína Joseph Philipp Gles-
singer, ktorý sa narodil 2. marca 1838 
v  rodine židovského krčmára Maxa 
Glesingera. Keďže jeho matka porodila 
dvojičky a  brat Philipp zomrel, dostal 
Joseph na pamiatku svojho mŕtveho 
brata druhé meno Phillip. Po matkinej 
smrti v roku 1838 a otcovej smrti v roku 
1885 sa ho ujal strýko Loebenstein, kto-
rý ho zasvätil do obchodovania. Veľmi 
úspešný bol v  obchodovaní s  drevom, 
čomu napomáhala aj výstavba želez-
nice. Najskôr si prenajal pílu v  Těšíne, 
neskôr v  obci Harbutovice. Koncom 

80. rokov 19. storočia sa stal jednym 
z najbohatších obyvateľov Těšína a stal 
sa aj predsedom židovskej náboženskej 
obce. Zomrel 25. augusta 1909 v  Bad 
Reichenhalle. 1. januára 1906 vznikla 
verejná obchodná spoločnosť J. Ph. Gle-
singer, ktorej predmetom podnikania 
bola prevádzka piliarskych závodov. 
Vedenie spoločnosti prevzali jeho deti 
– synovia Sigmund so samostatným 
rozhodovacím právom, Ing. Emil, ob-
chodník v Těšíne a sestra Jozefína a jej 
syn Dr. Leopold Silberstein. Postupne sa 
firma rozrastala o ďalších spoločníkov.

Popradskú pílu postihol požiar 12. 
augusta 1904, ktorý vznikol v kuchyni 
zamestnaneckého bytu. Píla temer celá 
zhorela a museli ju vybudovať prakticky 
od základov. Po novouvedení do pre-
vádzky sa postupne jej výkon zvyšoval 
a v  rokoch prvej svetovej vojny dosia-
hol približne 18  000 m3 ročne a  počet 
zamestnancov stúpol na dvesto. Firma 
sa špecializovala na výrobu podvalov 
a telegrafných stĺpov. Spočiatku bola po-
pradská píla odštepným závodom hlav-
ného podniku v  Českom Tešíne, jeho 
prokuristom bol najdlhšie S. Lichten-
stein, neskôr J. Tandlich, H. Spira a ďal-
ší. Na Slovensku boli všetky prevádzky 
postupne zlúčené pod dva pobočné zá-
vody – v Hornom Turčeku a v Poprade.

Okolo roku 1924 bola výroba zracio-
nalizovaná a  zmodernizovaná. V  Po-
prade bol inštalovaný parný stroj, čo 
umožnilo zvýšiť výkon píly až na 28 000 
m3 dreva ročne. Hlavným výrobným 
programom boli telefónne stĺpy a pod-
valy, stavebné rezivo a dodávky hrubých 
dosiek so špeciálnym profilom pre 
amsterdamské lodenice. Z  odpadu sa 
vyrábali piliny pre chemickú továreň 
Dynamit-Nobel v Bratislave. V areáli sa 
nachádzal aj mlyn na trieslovinu. Mletú 
kôru z  ihličnatých stromov odoberali 
garbiarske závody v Liptovskom Miku-
láši.

Mlyn s pílou zasiahol v noci z 13. na 
14. marca 1926 požiar a  viac ho ne-

obnovili. Produkcia píly kulminova-
la v  roku 1929. Od obdobia krízy po 
roku 1933 sa jej produkcia postupne 
znižovala. Oheň na píle horel aj v roku 
1934. Dňa 24. apríla 1937 sa uskutoč-
nilo vyjednávanie medzi správou píly 
a deputáciou zamestnancov o zvýšenie 
miezd, ktoré skončilo dohodou o zvýše-
ní o 10 – 15% do konca roku 1937. Píla 
v roku 1938 bola schopná vyprodukovať 
až 38 000 m3 dreva, avšak vzhľadom na 
pokrízové obdobie vyprodukovala iba 
19  000 m3. Napriek tomu bola v roku 
1938 píla v Poprade hlavným závodom 
spoločnosti na Slovensku.

Už 15. októbra 1938 (S/20/1938) bol 
vystavený živnostenský list na výro-
bu stolárskeho materiálu, stavebného 
a všetkého druhu v Poprade firme Solo. 
V dôsledku spoločenských zmien a voj-
nových udalostí koncom augusta 1939 
odpredala Glesingerova spoločnosť pílu 
firme Solo, ktorá bola premenovaná na 
Ružomberskú továreň na celulózu a pa-
pier, úč. spol. Firma so súhlasom minis-
terstva hospodárstva odkúpila všetky 
podniky firmy Glesinger na Spiši s pod-
mienkou, že podniky svoju prevádzku 
neobmedzia a žiadneho zamestnanca 
zo služby neprepustia. Centrála v  Ru-

žomberku za správcu podniku v  Po-
prade určila prekrsteného Žida Artura 
Bednára, predtým Apfelbauma, ktorý 
sa v záujme firmy dostal do konfliktu s 
robotníkmi.

Majetkové záležitosti firmy Glesinger 
likvidoval v  Poprade jej spolumajiteľ 
manžel Jozefíny Glesingerovej (dcéry 
zakladateľa firmy) obchodník Dr. Ru-
dolf Silberstein (*1880 Cieszyn), ozna-
čený za poľského Žida, bývajúceho 
v  Maďarsku v  Budapešti, od 22. júla 
1940 do 13. októbra 1940. Dr. Silberste-
in býval v tom čase vo Vysokých Tatrách 
a za predĺženie jeho pobytu a „nositeľa 
valút“ sa prihováral aj farár Štefan Mno-
heľ. Okolo roku 1943 píla spracovala 
33 000 m3 guľatiny a 7 000 m3 drevnej 
hmoty bolo spracovaných v  debnárni. 
Píla mala v tomto roku 250 zamestnan-
cov a mala viacero filiálok, medzi inými 
aj v  Hranovnici a  Turčeku.Vo funkcii 
dočasných správcov sa v období Sloven-
skej republiky vymenili J. Petrík, F. Staš, 
F. Znak a M. Návojský.

V roku 1945 patril podnik v Poprade 
pod Drevouniu Žilina, závod Poprad. 
V  rokoch 1948 – 1957 pod Tatranské 
píly Poprad, závod Poprad. Až 663 pra-
covníkov zamestnával podnik v  roku 
1954, v  roku 1955 – 584, 1956 nastal 
pokles na 222. V ďalších rokoch sa tento 
stabilizoval a v roku 1957 tu pracovalo 
226 pracovníkov a v roku 1958 – 245. 
V rokoch 1958 – 1964 pílu spravovala 
Piloimpregna Košice, závod Poprad. 
V týchto rokoch tu pracoval nasledov-
ný počet zamestnancov: 1959 – 205; 
1960 – 221; 1961 – 230, 1962 – 211 
a v roku 1963 stav poklesol na 181. Od 
roku 1965 bol podnik premenovaný na 
Piloimpregna, národný podnik Košice, 
závod Poprad a pod týmto názvom bol 
vedený až do svojho zániku v roku 1979.
 

 Zuzana Kollárová
 Štátny archív v Prešove,
 pracovisko Archív Poprad
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Dnes začínajú Medvedie dni

Kino tatran
31. júla o  10. hod. - UGLY 

DOLLS- PRÁZDNINOVÉ 
KINO. Vstupné: 2€.

31. júla, 1. až 3. augusta o 17. 
hod. - MADE IN SLOVAKIA

31. júla o 17. hod. - OSTRÝM 
NOŽOM

1. augusta o 17. hod. – TRH-
LINA

2. augusta o 17. hod. – KAPE-
LA,

3. augusta o 17. hod. – PRE-
MENA. Vstupné: 3 €/ film

1. a 2. augusta o  19. hod. - 
RÝCHLO A ZBESILO: HOBBS 
A SHAW. Vstupné: 5€ / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP) 4 €

3. augusta o 15.30 hod. a 4. au-
gusta o 16.30 hod. - LABKOVÁ 
PATROLA. Vstupné: 5€ / vstup-
né zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP: 4 €

3. a 4. augusta o 19. hod. - SL-
NOVRAT. Vstupné: 5 € / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

5.augusta o  19. hod. - DRU-
HÁ STRANA NÁDEJE- 
€URÓPSKE FILMY ZA €URO.  
Vstupné: 1 € 

Pohyb, najmä vo vode, prospieva v každom veku 
S letom sa neodmys-

liteľne spája pobyt pri 
vode. Bez plávania a za-
bávania sa v bazénoch 
aquaparkov, v prírodných 
vodných nádržiach alebo 
v mori si letnú dovolen-
ku väčšina z nás nevie ani 
predstaviť. Veď pohyb vo 
vode prináša novú ener-
giu, zlepšenie zdravia a 
kondície. 

Lekári potvrdzujú po-
zitívne účinky plávania 
a všeobecne pohybu vo 
vode. MUDr. Ján Potoc-
ký, ktorý sa okrem iných 
oblastí venuje dlhé roky 
aj športovej medicíne, 
zdôrazňuje: „Vodné športy 
patria medzi najvhodnejšie 
pre všetky vekové kategó-
rie. Plávanie je úžasná vec 
pre dýchací, krvný aj po-
hybový systém. Zaťažujú 
sa pri ňom všetky skupiny 
svalstva.  Pohyb a cviče-
nie vo vode majú liečebné 
účinky najmä pri ochore-
niach kĺbov, chrbtice a ce-
lého kostrového aparátu. V 
kombinácii s kryoterapiou 
prinášajú výborné výsled-
ky.“ 

MUDr. J. Potocký zo svo-

jej dlhoročnej úctyhodnej 
lekárskej praxe vie, že po-
hyb človeku prospieva a 
šport ho formuje po fyzic-
kej, ale aj psychickej strán-
ke. Nenadarmo už starove-
kí Gréci okrídlene hovorili 
V zdravom tele zdravý 
duch. Športovanie udržia-
va ľudí v lepšom zdraví 
až do vysokého veku. Učí 
ich inému pohľadu na svet 
– vyhrávať aj prehrávať. 
„Ak sa prestanete hýbať, 
telo tuhne, stráca pružnosť, 
preto sa treba venovať po-
hybu pri rôznych druhoch 
športov od malička až do 
staroby. Dnes badám, že 
veľkým problémom nielen 
u dospelých, ale už aj u detí 
je nedostatok telesnej akti-
vity. Je neprijateľné, keď sú 

Zmeny v prímestskej autobusovej doprave
Prešovský a Košický samo-

správny kraj prichádzajú od 
prvého augusta s  viacerými 
zmenami v  prímestskej au-
tobusovej doprave. Týkať sa 
budú hlavne tarify a  jednot-
ného prepravného poriadku.

Cieľom je zrýchliť cestova-
nie v prímestskej autobusovej 
doprave a  motivovať cestujú-
cich k využívaniu autobusovej 
dopravy aj na dlhšie trasy. PSK 
a  KSK spolupracujú na zave-
dení integrovaného doprav-
ného systému. Po zjednotení 
tarifného systému oboch kra-
jov, ktorý vstúpil do platnosti 
vo februári tohto roku, pri-
chádzajú samosprávy s  ďalší-
mi zmenami v  tarife. „Našou 
prioritou je, aby sme urýchlili 
nastupovanie cestujúcich v sta-
niciach a na zastávkach, a tým 
zrýchlili aj celkový čas ich pre-
pravy. Často sa totiž stáva, že 
cestujúci platia veľkými ban-
kovkami a vodiči im nedokážu 
vydať potrebný počet drobných 
mincí. Práca s mincami je zdĺ-
havejšia a nezriedka spôsobuje 

meškanie spojov. Chceme preto 
naučiť cestujúcich, že platba 
kartou je výhodnejšia a  rých-
lejšia,“ uviedol predseda PSK 
Milan Majerský.

Od prvého augusta tak zavá-
dzajú samosprávy nové ceny 
cestovného. Pre zrýchlenie 
manipulácie s  mincami do-
chádza k  zaokrúhleniu cien 
takmer všetkých lístkov pri 
platbách v  hotovosti na de-
siatky centov. Po novom tak 
zaplatia cestujúci do 100 km za 
základné cestovné v priemere 
o  0,13 eur viac, za zľavnené 
cestovné v  priemere o  0,16 
eur viac. Naopak, pri ceste nad 
100 km zaplatia za základné 
cestovné v  priemere o  0,15 
eur menej a  pri zľavnenom 
cestovnom v  priemere o  0,04 
eur menej. Najväčšiu výho-
du budú mať cestujúci, ktorí 
uhradia cestu čipovou kartou. 
Cena lístka sa totiž pre nich 
meniť nebude, pri ceste nad 70 
km sa dokonca zníži. Pri ces-
tách od 70 do 100 km klesne 
cena základného cestovného 

z  čipovej karty v  priemere 
o 0,31 eur a  cena zľavneného 
cestovného z  čipovej karty 
klesne v  priemere o  0,12 eur. 
Pri ceste nad 100 km zaplatia 
cestujúci za základné cestov-
né z čipovej karty v priemere 
o 1,03 eur menej a pri zľavne-
nom lístku v priemere o 0,45 
eur menej. Sadzby cestovného 
z  čipovej karty sa budú vzťa-
hovať aj na platby prostredníc-
tvom bankomatovej karty. Tie 
však budú nateraz možné iba 
u dopravcu SAD Prešov, ktorý 
je zatiaľ ako jediný vybavený 
novými strojčekmi upravený-
mi na platbu bankomatovou 
kartou.

Pri cestách nad 100 km 
stúpne priemerné zvýhod-
nenie platby čipovou kartou 
oproti hotovosti z 0,18 eur na 
1,05 eur pri základnom lístku, 
resp. z 0,11 eur na 0,60 eur pri 
zľavnenom lístku. Od prvého 
augusta sa na všetky kategórie 
cestujúcich s nárokom na zľav-
nené cestovné bude pri platbe 
čipovou kartou vzťahovať aj 

tzv. „Jednosmerné zľavnené 
cestovné z čipovej karty“. Do-
teraz na túto zľavu mali nárok 
len žiaci a študenti, po novom 
ju budú môcť využívať aj deti 
do 15 rokov, sprievodca dieťa-
ťa do 6 rokov, držiteľ preukazu 
ŤZP alebo ŤZP-S a rodičia za 
účelom návštevy alebo sprevá-
dzania zdravotne postihnuté-
ho dieťaťa.

S novou tarifou vstupuje do 
platnosti po prvýkrát aj jednot-
ný prepravný poriadok všet-
kých autobusových doprav-
cov PSK a KSK. Doteraz mal 
totiž každý dopravca vydané 
svoje vlastné prepravné pod-
mienky. Jednotné prepravné 
podmienky po novom určujú 
napríklad bezplatnú prepravu 
batožiny až do rozmerov 50 x 
60 x 80 cm, vrátane prepravy 
jedného páru lyží či snowbo-
ardu, ale aj možnosť prepravy 
bicyklov za poplatok na vybra-
ných autobusových spojoch. 
Tie si určí každý dopravca 
samostatne na základe pre-
vádzkových možností.   (leh)

   Štyri dni nespútanej zába-
vy a Hrebienok plný medvedej 
atmosféry. Medvedie dni - naj-
navštevovanejšie letné poduja-
tie pre rodiny s deťmi štartuje 
dnes a potrvá až do soboty.

Tento rok mení podujatie 
svoju „tvár“. Na návštevní-
kov čakajú nielen nové atrak-
cie a súťaže, ale aj množstvo 
vzdelávacích aktivít pre deti, 
či dospelých, ktoré rozšíria 
zručnosti a zblížia ich s príro-
dou a tradíciami. Deti sa tak 
počas Medvedích dní nielen 
zabavia, ale z Tatier odídu 
aj plné nových vedomostí a 
zručností. Spolu s vynoveným 
programom návštevníkov 

Medvedích dní čakajú aj no-
vinky ohľadom parkovania. 
V Starom Smokovci budú k 
dispozícii nové parkovacie 
kapacity. Po naplnení parko-
vísk v Starom Smokovci budú 
môcť návštevníci zaparkovať 
pri Penzióne Raimund v Dol-
nom Smokovci. Tam bude pri-
pravená bezplatná kyvadlová 
doprava, ktorá bude premávať 
po autobusovú stanicu v Sta-
rom Smokovci v pravidelných 
15 minútových intervaloch od 
otvorenia parkoviska až do 20. 
hodiny. Organizátori poduja-
tia aj napriek tomu odporúčajú 
návštevníkom využiť verejnú 
hromadnú dopravu.  (ppš)

Jedného rána sa rozniesla 
správa, 
že osud Jána bol naplnený,
a kdekto v našej zemi,
bude spokojný a nemý,
keď vrahovia budú odsúdení.
Tak pre Božiu lásku,
len žiadnu otázku,
jak za toto môžme všetci v na-
šej zemi.
Už dopadá na nás, že zomrel 

za nás
a teraz sme právom všetci ob-
vinení.
Už strácam súdnosť,
už revem Už dosť,
už nechcem žiť v takejto našej 
zemi,
kde politici kradnú a boháči 
vládnu
a slušný človek má byť popra-
vený. 

OPRAVA

obézne už 6-8-ročné deti, 
pokiaľ samozrejme nejde o 
nadváhu v dôsledku cho-
roby. Ale, ak ide o obezitu 
v dôsledku nedostatočného 
pohybu, je to zlé. V prvom 
rade vidím v tomto smere 
veľkú úlohu rodičov, aby 
viedli deti už od útleho 
veku k pohybu spojenému 
so športom. Pohyb je život, 
a to platí u detí, v dospe-
losti aj v neskorom veku.“ 
Rodičovský príklad je 
najsilnejším vzorom. Prá-
ve obdobie dovoleniek je 
pre rodinu príležitosťou 
byť spolu a v lete tráviť 
čas najmä pri vode. Prá-
ve takto sa u detí môže 
začať budovať vzťah k po-
hybu, ktorý je  základom 
dobrého zdravia.  (mar)

PP-93

V článku uverejnenom v mi-
nulom čísle Tri verše pre Jána bol 

nepresne uvedený text piesne. Správne má byť v poslednom verši 
druhej slohy posledné slovo obvinení, nie odsúdení. Autorovi a 
čitateľom sa ospravedlňujeme.
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Tatranská galéria v Poprade

Podtatranská knižnica

Podtatranské múzeum v Poprade

GALÉRIA IGORA 
PANČUKA

Podtatranské 
osvetové stredisko

MÚZEUM - GALÉRIA 
SCHERFELOV DOM

Tatranská galéria - Elektráreň
Výstavy
Do 22. augusta
Terakotová armáda
Pohľad do hrobky prvého cisára 

Čchin Š chuang-ti, ktorý ako prvý 
dokázal zjednotiť Čínu a ukončil 
tak obdobie chaosu medzi všetký-
mi čínskymi štátmi. V jeho hrobke 
sa viac ako 2 000 rokov ukrývalo 8 
000 vojakov, ktorí teraz patria me-
dzi ôsmy div sveta. V interaktívnej 
výstave sa dozviete zaujímavosti o 
živote prvého cisára, o zjednotení 
Číny, o zavedení reforiem, o Veľkom 
čínskom múre, o cisárovej hrobke, o 
výrobe terakotových vojakov a ich 
hodnostiach.

Od 30. augusta 
Eduard Ovčáček – Expozícia uni-

verza 
Rozsiahla výstava kľúčovej osob-

nosti českého a slovenského lettriz-
mu a zakladateľa Klubu konkretistov 
(Praha, 1967). Informel, symbolické 
figurácie, výtvarné prejavy primi-
tívnych prírodných spoločenstiev a 
archaických civilizácií, existenciálne 
myšlienkové prúdy, ale najmä vizu-
álne a výtvarné hodnoty písma, číslic 
a kultúrnych znakov, sú východiska-
mi autorovej tvorby a tematickými 
okruhmi výstavy.

Piatok 30. augusta o 17. hod. - ver-
nisáž výstavy 

Koncert v rámci vernisáže - Ro-
nald Šebesta – Classic Malts - só-

lový recitál špičkového slovenského 
klarinetistu prinesie pohľad na hud-
bu skladateľov 20. storočia v origi-
nálne koncipovanej dramaturgii. 

Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
vynovená stála expozícia 130 diel 

zo zbierkového fondu Tatranskej ga-
lérie predstavuje to najlepšie z tvorby 
takmer 80-tich autorov.

ARTKLUB
Do 30. augusta
Mariano Chelo Linea di mare 

(Morská čiara) 

INÉ PODUJATIA
Od 12. augusta do 16. augusta od 

9. do 16. hod. - Denný tábor malých 
umelcov

Vila Flóra Starý Smokovec
Celú august
Expedícia NANG PARBAT 1969
výstava unikátnych fotografií pri 

príležitosti 50-teho výročia konania 
expedície slovenských horolezcov na 
osemtisícovku Nanga Parbat v roku 
1969

Stála expozícia
Tatry v umení
Kolekcia vybraných diel zo zbierok 

Tatranskej galérie predstavuje kraji-
nomaľbu s tematikou Vysokých Ta-
tier v  tvorbe olejomalieb, akvarelov 
a grafík výtvarníkov spätých s dedič-
stvom našich veľhôr.

 Zmena programu vyhradená

Výstavy
Celý august
Historické remeslo od praveku po 

súčasnosť
Súkromná stredná umelecká škola 

Hodruša-Hámre realizovala viacero 
projektov v úzkej spolupráci s Arche-
ologickým múzeom v Bratislave, čím 
dokázali oživiť stopy dávnej histórie, a 
to napríklad výrobou repliky keltského 
meča starého 2200 rokov. 

Čaro detstva... výstava starožitných 
hračiek

výstava hračiek zberateľky Alice To-
karčíkovej.

Sobota 3. augusta od 13. do 18. hod. 
- Remeslo od praveku po súčasnosť 
– program pri príležitosti podujatia 
Made in Slovakia

komentované prehliadky výstavy 
Historické remeslo od praveku po sú-
časnosť

remeselnícke dielne v areáli múzea - 
tkáčska dielňa a výroba šperkov

nové virtuálne a  interaktívne prvky 
v stálej expozícii Poprad a okolie v zr-
kadle vekov

tvorivé dielne pre deti 

Zvýhodnené vstupné: 2 €/dospelý; 1 
€/dieťa, žiak, študent, ŤZP; deti do 6 
rokov bezplatne

Expozície múzea
Poprad a  okolie v  zrkadle vekov 

-  svojím obsahom, štruktúrou, člene-
ním poskytne návštevníkovi podstatné 
informácie o spoločenskom, politic-
kom, hospodárskom, duchovnom, kul-

túrnom živote a prírodnom prostredí 
mesta Poprad a okolia od praveku až po 
súčasnosť. Svojím obsahom, prezento-
vanými predmetmi korešponduje s te-
matickým zložením zbierkového fondu 
Podtatranského múzea v Poprade.

LETNÁ ČITÁREŇ 2019
Prednášky
Streda 7. augusta o  20. hod. - 90 

rokov organizovaného hokeja na 
Slovensku, prednášajúci: Rastislav 
Ovšonka, novinár

Streda 21.  augusta o 20. hod. - 75 
slobodných rokov pod Vysokými Tat-
rami, prednášajúci: Marcel Maniak, 
vojnový historik, predseda Historicko-
-dokumentačnej komisie OblV SZPB

Pred každou prednáškou sa usku-
toční v čase od 17. do 19. hod. Letná 
čitáreň v príjemnom prostredí areálu 
múzea, kde budú mať návštevníci k 
dispozícii najnovšie čísla odborných a 
regionálnych periodík. Vstup na Letnú 
čitáreň 2019 je ZDARMA.

Otvorené utorok až nedeľa od 9. do 
17. hod., v pondelok a počas štátnych 
sviatkov zatvorené. 

Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
Cechy a  remeslá na hornom Spi-

ši, Meštianske bývanie, Vznešenosť 
a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.

Otvorené utorok až piatok od 10. do 
16. hod., v sobotu a v nedeľu od 12. do 
16. hod., v pondelok a počas štátnych 
sviatkov zatvorené. 

Zmena programu vyhradená! 

Výstavy
Podtatranská ul.
Od 5. do 30. augusta
Výstava víťazných fotografií z foto-

súťaže Národný týždeň manželstva 
2019.   

S knihou ma baví svet – 4. ročník 
(stála výstava)

výstava výtvarných prác žiakov zák-
ladných a materských škôl.

Oddelenie umenia Spišská Sobota
Do 28. augusta
Interferencie. Rudolf Rabatin. Pa-

vol Rabatin.

OTVÁRACIE HODINY 
Centrum - oddelenie beletrie, od-

delenie pre deti, oddelenie náučnej 
literatúry:

Podtatranská ul. 1548/1
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 

9. hod. do 17. hod., streda a sobota - 
zatvorené

Oddelenie umenia Spišská Sobota, 
Sobotské námestie 1738/22

Pobočka Juh 1, Dostojevského 
3313/12

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 
9. hod. do 12.30 hod. a od 13. hod. do 
17. hod., streda a sobota - zatvorené

Pobočka Juh 3, Rastislavova 
3484/12

Pondelok, štvrtok od 9. hod. do 
12.30 hod. a od 13. hod. do 17. hod.

Utorok, Streda, Piatok, Sobota - za-
tvorené

 
 Zmena programu vyhradená! 

Ul. 1. mája 234/6, Poprad
PODTATRANSKÁ 
PALETA

výstava malieb kytíc, anjelov, 
krajinných zátiší, starých pa-
miatok architektúry Popradu 
a  jeho okolia od akademického 
maliara Igora Pančuka

Do 23. augusta 2019
JOSEF TALAŠ
Výstava fotografií českého fotografa 

Voda a kámen – kompozície zo 
slovenských hôr a Žena II – fotografická 
retrospektíva.

Vernisáž sa uskutoční 12. júla 2019 o 
17. hod.

Stála expozícia 
Zo starej Veľkej
- výber z diel akademického maliara 

Ondreja Ivana z Veľkej. 

Otvorené: pondelok, utorok, štvrtok 
od 8. do 12. a od 13. do 15. hod., streda 
od 8. do 12. a od 13. do 15.30 hod., 
piatok od 8. do 12. a od 13. do 14.30 hod.

Sobotské námestie č. 1738/22
Spišská Sobota

Sobota 3. augusta – Terchová – 
folklórny festival 

Celý august
Rómska paleta 
celoslovenská výstava prác róm-

skych žiakov.

Vajanského  72/4 ,  Poprad  w w w.muzeumpp.eu Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad, www.tatragaleria.sk     

Poprad – Veľká
Scherfelova ul.  36
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Týždeň s mestskou pol íciou

Rodinnú vstupenku vyhrali

 MINULÝ týždeň v utorok v 
noci zasahovali mestskí policajti 
na sídlisku Juh III, kde dochá-
dzalo k fyzickému napádaniu sa 
osôb. Jedna osoba bola zranená v 
oblasti tváre a potrebovala ošet-
renie. Vec je v ďalšom riešení.

 V UTOROK 23. júla popo-
ludní bolo na linku 159 ozná-
mené, že po uliciach Teplickej a 
Oravskej sa voľne pohybuje kôň. 

Hliadka zistila, že kôň prekonal 
drevené oplotenie a vybehol na 
ulicu. Okamžite bol o tom infor-
movaný majiteľ zvieraťa, ktorý 
zabezpečil jeho odchyt.

 MINULÝ týždeň v stredu 
ráno riešili mestskí policajti ne-
legálnu skládku zistenú na sta-
novišti kontajnerov na Dosto-
jevského ulici. Objasňovaním 
bol zistený pôvodca skládky, 

ktorý ju odstránil a bol riešený 
v zmysle zákona o priestupkoch.

 V STREDU 24. júla ve-
čer riešili mestskí policajti 
maloletú osobu požívajúcu 
alkoholické nápoje na verejne 
prístupnom mieste. Prevzali 
si ju rodičia. Vec bola postú-
pená do správneho konania a 
bude riešená v spolupráci so 
sociálnou kuratelou.  (msp)

HoroSkop od Stredy do Stredy
Zv á ž t e , 

čo je pre vás 
momentálne prednejšie – rodina 
alebo práca. Všetkým vyhovieť ne-
môžete.

Vynakla-
dajte penia-
ze rozumne. 

Na jeseň ich budete potrebovať na 
niečo nepredvídané.

Leto vám 
prináša prí-

lev energie. Budete vedieť vyriešiť aj 
veci, ktoré sa dlho nepohli z miesta.

Nedajte 
sa ovplyvniť 

medovými rečami. Nemeňte rozhod-
nutie, ku ktorému ste sa odhodlávali.

V práci 
budete v 

jednom kole, ale oplatí sa vám to. 
Finančne si polepšíte.

N e j a k ú 
záležitosť vy-
riešite na 110 

percent. Budete mať z toho dobrý 
pocit.

Po dlh-
šom čase 

sa budete cítiť potrební a ocenení. 
Vďaka tomu sa vám zlepší nálada.

N e j a k ú 
vec zdarne 

dokončíte. Komplikácie, ktoré sa 
vyskytnú, budú pre vás výzvou.

N i e k t o 
vám pomô-

že a vy si jeho pomoc zapamätáte. 
Príde čas, že mu to budete môcť 
vrátiť.

Rozdeľte 
povinnosti 
aj na iných. 

Zbavte sa pocitu, že len vy všetko 
urobíte najlepšie.

Pre niečo 
sa rozčúlite, 

ale je to zbytočné. Druhá strana si aj 
tak urobí po svojom.

Darmo si 
budete plá-

novať svoj čas. Tento týždeň vám vaše 
plány zmaria nečakané udalosti.

V stredu 31. júla – Aduscentrum, vo štvr-
tok  1. augusta – Adus, v piatok 2. augusta 
– Ekolekáreň, OC Forum, v sobotu 
3. augusta – Benu - Juh, Kaufland, 
v nedeľu 4. augusta – Adus,  v ponde-
lok 5. augusta – Lekáreň Nemocnice 
Poprad a v utorok 6. augusta – Tília.

Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 
22/49, Adus: Mnoheľova ul. 2, Ekolekáreň: 

OC Forum, Nám. sv. Egídia, Benu: sídl. Juh, 
Kaufland, Moyzesova ul. 3, Lekáreň Nemoc-

nice Poprad: Banícka ul. 28, Tília: 
Banícka ul. 28.

Lekárne s pohotovostnou služ-
bou sú otvorené od pondelka do 
piatka od 16. hod. do 22.30 hod., 
počas sobôt, nedieľ a  sviatkov 

od 7. hod. do 22.30 hod.   

poHotovoSť v lekárňacH

Program kina CINEMAX Poprad
Od 1. augusta do 7. augusta

Tajný život maznáčikov 2 
2D: o 13. hod. (hrá sa len cez 
3.8.), Leví kráľ 3D: o 15.10 
hod. (nehrá sa 4.8.), Rých-
lo a zbesilo: Hobbs a Shaw 
2D: o 13.20 hod. (hrá sa len 
cez víkend), o  17.50 hod. 
a o  20.40 hod., Predpre-
miéra – Toy Story 4 3D: 
o 13.10 hod. (hrá sa len 4.8.), 
Predpremiéra – Toy Story 
4 2D: o  15.30 hod. (hrá sa 
len 4.8.), Loli paradička: 
o 16.10 hod. a o 18.20 hod., 

Slnovrat: o 20.30 hod., Lab-
ková patrola: o  14.20 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Ibi-
za: o 15.40 hod. (hrá sa len 
6.8.), o  16. hod. (nehrá sa 
6.8.), Leví kráľ 2D: o 17.40 
hod. (hrá sa len 6.8.), o 18.10 
hod. (nehrá sa 6.8.), Detská 
hra: o  20.50 hod. (nehrá 
sa 6.8.), ARTMAX FIL-
MY – A  dýchajte pokojne 
a  Persona Grata: o  20.20 
hod. (hrá sa len 6.8.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Spomienka

V nedeľu 28. júla 2019 uplynulo 25 
rokov od úmrtia môjho manžela, otca 
a starého otca

Michala Bachratého.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku.
 Manželka Marta a syn Peter s rodinou.

V pondelok 29. júla 2019
vo Veľkej s 

Justínou Brajerovou, 
80-ročnou

V pondelok 29. júla 2019
v Košiciach s 

JUDr. Ivanom Centkom, 
77-ročným

V piatok 26. júla 2019
vo Veľkej s 

Mgr. Blaženou Brejčákovou, 
77-ročnou

V piatok 26. júla 2019
vo Veľkej s 

Eugéniou Čapkovou, 
80-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

navŽdy Sa roZlÚčime

Dnes 31. júla má meniny – Ignác, vo štvrtok 1. augusta – Bo-
židara, v piatok 2. augusta – Gustáv, v sobotu 3. augusta – Jer-
guš, v nedeľu 4. augusta – Dominik, Dominika, v pondelok 
5. augusta – Hortenzia a v utorok 6. augusta – Jozefína.

19. júla 2019 – Marianna Lorencová a Filip Palutka, 
20. júla 2019 – Mgr. Tímea Hossová a Peter Majer, Miriama 
Obžutová a Marek Džubák, Nikoleta Vargová a Lukáš Henkeľ, 
Lucia Závacká a Martin Badida.

BlaHoŽeláme k meninám

manŽelStvo uZavreli

SpoločenSká kronika

V stredu 31. júla 2019
o 14. hod. v Matejovciach so  

Štefanom Miženkom, 
82-ročným

inZercia
kÚpa

predaj

rôZne
ul. Ludvíka Svobodu 
(pri kostole) Poprad – 
Juh Objednávka na tel. 
č. 0903 849 047 
klasická (mokrá), prí-
strojová a kombinova-
ná pedikúra, masáž a 
peeling nôh, lakovanie 
nechtov na nohách la-
kom  a gél-lakom, cena 
pre dôchodcov, darče-
kové poukážky, akcia pri 
prvej návšteve.  PP-83

Tatranská galéria v spo-
lupráci s redakciou novín 
Poprad pripravila v 27. čísle 
súťaž o rodinnú vstupenku na 
výstavu Terakotovej armády v 
TG. Vyhrala ju Blažena Šteu-
čeková z Partizánskej ulice v 

Poprade. Uplatniť si ju môže 
priamo pri vstupe do Tat-
ranskej galérie na Hviezdo-
slavovej ulici na základe 
predloženia preukazu totož-
nosti. Výstava potrvá už len 
do 22. augusta 2019.  (red)

 Kúpim 3-izb. zrekon-
štruovaný, resp. zánovnej-
ší byt nad 70 m2 na starom 
Juhu v Poprade alebo v cen-
tre typ bytovky Solisko, 
Meander, nový bytový dom 
pri kostole na L. Svobodu 
(nie panelák). Inf.: č. t. 0908 
307 414.   4/19-K

 Predám kvalitný leštený 
Tatranský smrekový obklad 
– 3 €, perodrážku, zrubový 
profil – pologuľatý, hrano-
ly a  dlážkovicu na podla-
hy. Inf.: č. t. 0908 234  866, 
www.drevozrubyobklady.sk                  
 2/19-P

 Výkup parožia. Inf. č. t. 
0904 834 937.    3/19-R

 Náter striech za 3€/1 
m2. V  cene je farba + prá-
ca. Inf.: č. t. 0905 922  418.                 
 19/19-R

 Darujem menšiu hobľo-
vačku s cirkulárku pre domá-
ceho majstra, pohon 230 V. 
Inf.: č. t. 773 05 87.   31/19-R

 OTEC Antonio veští 
a pomáha v nešťastí. Inf.: č. t. 
0904 228 728.   32/19-R

PEDIKÚRA RENKA

- týždenník občanov mesta. Vydáva 
Redakcia Poprad - noviny občanov. 
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Futbalisti FK 
Poprad boli 
úspešní aj v  dru-
hom zápase novej 

sezóny a opäť neinkasovali. 
Víťazstvo 3:0 v  Podbre-
zovej bolo minulý týždeň 
v  piatok o  to cennejšie, že 
sa zrodilo na pôde ex-for-
tunaligistu.

O cenné tri body sa v Pod-
brezovej postaral najmä 
dvojgólový Vladimír Kukoľ, 
jeden presný zásah pridal 
Denis Jančo. V  tomto zápa-
se sa už na lavičke objavila 
aj nová posila s  Ružomber-
ka – Brazílčan Arthur An-
gelo Legnani, ktorý prišiel 
pod Tatry na hosťovanie do 
konca sezóny. Do hry sa za-
pojil v závere stretnutia, keď 
vystriedal Štefana Zošáka. 
Na lavičke náhradníkov už 
sedel aj Španiel Enzo Mauro 
Arevalo Acosta, ktorý však 
nestihol letnú prípravu a na 
svoju šancu bude ešte čakať. 
Zverencov Mareka Petruša 
teraz čaká dvojzápas na do-
mácom ihrisku. V sobotu 3. 
augusta privítajú FC Košice 
a o týždeň neskôr – v sobotu 
10. augusta budú hrať proti 
Skalici. Oba zápasy začínajú 
o 19. hodine.

Menej sa pri vstupe do 
novej súťaže darilo po-
pradským juniorom, ktorí 
v  úvodnom kole III. ligy 
Východ v  sobotu ako nová-
čik prehrali vo Vranove nad 
Topľou vysoko 1:6. Po pr-

 HOKEJISTI HK Poprad sa 
po štvordňovom azyle v Spišskej 
Novej Vsi presunuli na domáci 
– popradskí ľad minulý týždeň v 
piatok. Už aj s legionárskymi po-
silami ich čaká rad prípravných 
zápasov a ten prvý odohrajú už 
vo štvrtok 1. augusta o 17. ho-
dine v JL Aréne v Liptovskom 
Mikuláši proti domácemu tímu. 
Fanúšikovia uvidia „Kamzíkov“ 
doma po prvýkrát v akcii v uto-
rok 6. augusta, keď o 18. hodine 

Ľadová plocha bude vďaka novinkám kvalitnejšia

Jubilejný ročník Memoriálu Jána Stilla FK Poprad

Krátko zo športu

Predminulý piatok sa za-
čala príprava ľadovej plochy 
zimného štadióna v Poprade 
a  v  týchto dňoch už na nej 
naplno trénujú popradskí 
hokejisti a  hokejistky. Mesto 
si pomohlo novou technoló-
giou, ktorá by mala zaručiť 
rýchlejšie chladenie a  kvalit-
nejší ľad.

Po kontrole všetkých za-
riadení, strojovne a  príprav 
samotnej plochy sa zaplo chla-
diarenské zariadenie a  po 24 
hodinách chladiaceho procesu 
sa začalo s prípravou ľadu. „Ľad 
bol roztopený po prípravnom 
zápase slovenskej hokejovej re-
prezentácie proti Veľkej Británii 
5. mája. Odvtedy oddychoval. 
V  lete bola plocha využívaná 
hokejistami na suchú prípravu 

vyzvú v odvete toho istého sú-
pera.

 POPRADSKÍ ľad zimného 
štadióna naostro otestujú hoke-
jové reprezentácie do 20 rokov 
zo štyroch krajín počas turnaja 
U20 Summer Hockey Challen-
ge. Slovenský výber vedený Ró-
bertom Petrovickým si zmeria 
sily vo štvrtok 1. augusta o 18. 
hodine s Nemeckom, v piatok 
2. augusta takisto o 18. hodine 
s Českom a v sobotu 3. augusta 
bude na záver turnaja súperom 
Slovákov o 15.30 hod. Dánsko.

 V NEDEĽU 28. júla bojovali 
hasičské družstvá o poháre sta-
rostu obce Vernár. Medzi mužmi 
do 35 rokov zvíťazila Tatranská 
Lomnica, v kategórii žien trium-
fovali Gánovce a medzi doras-
tencami boli prvé Batizovce.

 UŽ v sobotu 3. augusta sa na 
Štrbskom Plese uskutoční naj-
náročnejší výbeh na skokanské 
mostíky pre odvážnych bežcov 
– Red Bull 400. Mužské kategó-
rie sú už plne obsadené, ale stá-
le ostávajú voľné miesta medzi 
ženami, či v štafetách.  (ppv)

Ani zlé predpovede poča-
sia neodradili bežcov byť na 
štarte 20. ročníka Memoriá-
lu Jána Stilla v Novej Lesnej. 
Pretekov sa predminulý ví-
kend zúčastnilo viac ako 900 
pretekárov.

Na trate sa vydalo 923 
bežcov, nordicwalkerov, be-
žeckých nádejí v detských 
kategóriách i  seniorov. Pre-
teky odštartovali už v  piatok 
piatym ročníkom nočného 
behu – NIGHT RUN ulicami 
Novej Lesnej, kde bežci od-
behli 3 okruhy na trati dlhej 
5 700 metrov. Najrýchlejší bol 
Gabriel Švajda. Prvou ženou 
v cieli bola Katarína Pejpková.

Hlavný deň memoriálu 
prilákal v  sobotu 722 prete-
károv zo 4 krajín – Slovenska, 
Poľska, Česka a  Nemecka. 
Hlavnú trať z Novej Lesnej na 
Hrebienok, dlhú 9  570 met-
rov s prevýšením 533 metrov 
ako prvý v absolútnom poradí 
mužov prekonal Peter Mlynár 

v  čase 39 min a  44 s. Naj-
rýchlejšia žena na trati bola 
Timea Mihoková z  Popra-
du s  časom 49:45. Kategóriu 
juniorov vyhral Michal Sta-
ník, najrýchlejšou juniorkou 
bola Zuzana Katreniaková. 
Na trati MJS - MINI v dĺžke 
6 600 m  s  cieľom v  Starom 
Smokovci dobehli na 1. mies-
te v  kategórii mužov Štefan 
Sumerling a  v  kategórii žien 
Erika Sučová. V  kategóriách 
NordicWalking zvíťazili Jozef 
Šoltés a Silvia Kubányiová. 
Novinkou v  tomto roku bol 

štafetový beh zložený z 5 pre-
tekárov. Zvíťazila štafeta am-
basádora Andyho Winsona 
pred družstvom Jozefa Ninisa 
a na treťom mieste bola štafeta 
Petra Hámora. Do športových 
aktivít sa na podujatí zapojili 
i  seniori z  okresných organi-
zácii Poprad, Kežmarok, Spiš-
ská Belá v  disciplíne Senior 
walkingtour.

Podujatie bolo zaradené do 
série Tatry v  pohybe – Pre-
stige Tour, ktorá vyvrcho-
lí finálovým podujatím 1. 
septembra v  Poprade. (jus)

FOTO – archív organizátora

   Z  V  R P S B

1. Ružomberok B 2 2 0 0 6:1 6

2. FK Poprad 2 2 0 0 4:0 6

3. Petržalka 2 2 0 0 7:4 6

4. Dubnica n. V. 2 2 0 0 5:2 6

5. B. Bystrica 2 1 0 1 8:4 3

6. Slovan BA B 2 1 0 1 4:1 3

7. Žilina B 2 1 0 1 6:7 3

8. Komárno 2 1 0 1 3:4 3

9. L. Mikuláš 2 1 0 1 2:3 3

10. Podbrezová 2 1 0 1 2:4 3

11. Skalica 2 1 0 1 1:4 3

12. FC Košice 2 0 1 1 3:4 1

13. Trebišov 2 0 1 1 5:7 1

14. Bardejov 2 0 0 2 1:3 0

15. Púchov 2 0 0 2 1:3 0

16. Šamorín 2 0 0 2 0:7 0

Tabuľka II. ligy

vom polčase svietilo na sve-
telnej tabuli bezgólové skóre, 
ale v 50. minúte nastal zlom 
po vylúčení popradského 
brankára Adriána Knurov-
ského a  následnej preme-
nenej penalte domácich. Tí 
veľmi rýchlo pridali ďalšie 
dva góly a na hostí sa to už 
„zosypalo“. O  prvé body 
v  III. lige sa futbalisti FK 
Poprad B pobijú už dnes, t. 
j. v stredu 31. júla, keď o 17. 
hodine vo Veľkej privítajú 
Humenné.

Výsledok II. ligy: 2. kolo 
v  piatok 26. júla FK Žele-
ziarne Podbrezová – FK 
Poprad 0:3 (0:2), góly Po-
pradu: 18. Denis Jančo, 31. 
a 59. Vladimír Kukoľ.

Program II. ligy: 3. 
kolo v  sobotu 3. augus-
ta o  19. hod. FK Po-
prad – FC Košice. (mav)

a my sme za-
tiaľ robili rôz-
ne vonkajšie 
úpravy, kde 
bola vymene-
ná dlažba na 
schodoch pred 
štadiónom, 
namontova-
né boli nové 
automatické 
dvere z  boč-
nej strany 
pri vstupe do šatní hosťujúcich 
družstiev a  robili sme aj malé 
úpravy v  hľadisku pre väčšie 
pohodlie divákov. Po chladia-
com procese sme v  sobotu 20. 
júla vykonali prvotný vyrovná-
vací nástrek vody a namaľovali 
sme plochu bielou farbou aj 
s čiarami na označenie ihriska. 

Minulý týždeň v  pondelok sa 
nanášali na ľadovú plochu všet-
ky reklamy pre potreby Tatran-
ského pohára, no a v piatok už 
popradské hokejové tímy začali 
prípravu na novom ľade,“ uvie-
dol vedúci zimného štadióna 
Jaroslav Marušin s  tým, že na 
úpravu vody mesto Poprad tes-

tuje nový patentovaný výrobok 
firmy PATAGGS – Ľadový Pa-
radox – zelená idea. Zariadenie 
s  označením SCAT REXCIT 
využíva jedinečnú technoló-
giu na úpravu vody. „Testujeme 
novú technológiu, aby ľado-
vá plocha rýchlejšie zamŕzala 
a bola kvalitnejšia. V neposled-
nom rade počítame s  ekono-
mickými výhodami. Malo by to 
prispieť k tomu, že aj v prestáv-
kach zápasov dokážeme plochu 
rýchlejšie pripraviť,“ vysvetľoval 
J. Marušin.

Okrem ľadovej plochy bude 
mať popradský „zimák“ čosko-
ro aj novú obrazovku. „Predmi-
nulý týždeň v piatok bola ukon-
čená verejná súťaž a  prebehla 
aj obhliadka ohľadom novej 
obrazovky. Termín ukončenia 

montáže bude 10. septembra. 
Nový systém bude obsahovať 
všetky potrebné prvky aj s  pri-
danou hodnotou v  podobe 
dvoch obrazoviek po stranách 
skyboxov. K  výmene sme pri-
stúpili na základe upozornenia 
od dodávateľa starej obrazovky, 
nakoľko mala vážne technické 
poruchy a oprava by bola veľmi 
nákladná. Bola dôvodná obava, 
že v  horizonte dvoch rokov by 
sme obrazovku aj tak museli 
meniť. Schválená čiastka na 
nový systém bola 260 tisíc, ale 
vysúťažená čiastka je napokon 
204 tisíc eur,“ dodal J. Marušin.

Hokejový klub Poprad záro-
veň intenzívne pracuje pod tri-
búnou C na vybudovaní atrak-
tívneho zázemia pre fanúšikov 
v podobe novej fanzóny. (mav)

FOTO – Marek Vaščura



Strana 10 31. 7. 2019

Anny sa roztancovali na bále Vychovávajú i  pobavia
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Areál skokanských mostíkov na Štrbskom Plese 
ožije 18. augusta opäť veľkým koncertom

K U P Ó N

  Po úspechu Lúčnice v lete 2017 
a muzikálu Kubo minulého roku 
sa na mieste, kde sa v roku 1970 
na MS v lyžovaní prišlo pozrieť 
takmer 100 000 ľudí, predstaví v 
nedeľu 18. augusta 2019 česká spe-
váčka Lucie Bílá. 

   Lucie Bílá je už dlhé roky abso-
lútne najpopulárnejšou speváčkou 
v Českej republike a je mimoriadne 
obľúbená a úspešná aj na Slovensku.

   Na koncerte na Štrbskom Plese 
spoločne s kapelou Petra Maláska 

uvedie svoje najväčšie hity i pre-
kvapenia pre divákov na výprav-
nom pódiu s veľkou obrazovkou. 
Súčasťou podujatia budú aj tradičné 
sprievodné podujatia, ako Spievanie 
okolo plesa, či predprogram pod-
tatranských folklórnych súborov a 
skupín. Vystupovať bude DFS Ďum-
bier z Liptovského Mikuláša, DFS 
Jadlovček z Margecian, DFS Turiec z 
Martina, Ľudová hudba Hrnčiarovci 
z Liptovského Mikuláša, FS ŠTR-
BAN zo Štrby, spevácka skupina z 
Východnej a ďalší. 

   Ak máte záujem vyhrať vstupen-
ky na tento koncert, stačí vystrihnúť 
kupón, ktorý je súčasťou súťaže a 
zaslať ho do redakcie (Podtatran-
ská 149/7, Poprad) do pondelka 5. 
augusta 2019. Mená dvoch vyžre-
bovaných čitateľov budú uverej-
nené v novinách Poprad v stredu 
7. augusta 2019. Zapojením sa do 
súťaže súhlasia súťažiaci so spra-
covaním osobných údajov pre účel 
súťaže a s uverejnením osobných 
údajov v prípade výhry.  (ppš)

V  hasičskom dvore v Spišskej 
Sobote sa v sobotu 27. júla konal 
tradičný Annabál. Tanečná zába-
va s  bohatou tombolou a s  kul-
túrnym programom, v  ktorom 
vystúpil Jožko Jožka a FS Var-
govčan, Alimah Fusion a divadlo 
alchýmie s dobovými tancami, do 
tanca hrala skupina J. Tomečka 
a akordeonista zo skupiny Du-
ostar, moderovania sa ujal Rudolf 
Kubus. 

Annabál je o tradícii každoročne 
udržať jeho existenciu a  štandard. 
Ľudia si zvyknú na istú úroveň 
a očakávajú ju stále. Prísť každý rok 
s  niečím novým a  prekvapiť, to je 
vždy nerozlúsknutým orieškom pre 
organizátorov. 

Ľudia, ktorí prišli boli ako obyčaj-
ne oblečení do dobového obleče-
nia. Predsedníčka Klubu Sobotča-
nov Ľuboslava Duroňová uviedla: 
„Tým, že sme v Spišskej Sobote a táto 
mestská časť je svojou charakteristi-
kou dobová, pravidelne vnášame aj 
do tejto akcie niečo dobové. Keď sú 
ľudia v  starých slávnostných kostý-
moch, naladí ich to na inú vlnu a aj 
zábava je otvorenejšia. Okrem toho 
si pripomínajú časy, keď boli malí 
a chodili na karnevaly“. 

Stálymi účastníkmi sú dôchodco-
via. Annabál je však pre všetky ve-
kové kategórie a organizátori sa ho 
snažia trochu omladiť. Sú úspešní, 
podujatie začína stále viac zaují-
mať aj mladšie ročníky.  (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová

Minulý týž-
deň v stredu sa 
na Námestí sv. 
Egídia usku-
točnilo diva-
delné pred-
stavenie pre 
rodiny pod 
názvom Otec-
kovia a teena-
geri.

N o v o d o b é 
divadlo zo 
Spišskej Novej 
Vsi vytvorené 
agentúrnou formou nemá stá-
lu scénu. Vo svojich kancelári-
ách  predávajú rôzne divadelné 
produkcie. Začínali s  klasikou 
(Hájnikova žena, Shakespearove 
diela..). Neskôr začali vo svojich 
predstaveniach nastavovať zr-
kadlo.

Zakladateľ agentúry Divadel-
ný svet a  zároveň člen divadla 
Kontra zo Spišskej Novej Vsi 
Peter Olejár (na foto v čiernom 
tričku)uviedol: „Snažíme sa pri-
spôsobovať hry pre dnešný svet. 

Chceme, aby sa diváci v  predsta-
veniach našli, potom prichádza 
čas na zamyslenie a  v  ideálnom 
prípade aj náprava. A  k  vzde-
lávaniu patrí aj vtip. Potom to 
všetko ide ľahšie. Dnešná doba 
je veľmi uponáhľaná, je to doba 
rôznych vnemov, vplyvov. Teena-
geri majú oveľa menej času, ako 
mávali ich rodičia (bez počítačov, 
bez mobilov). Pod vplyvom tla-
kov viazne zdravá komunikácia. 
Častokrát sa tí, ktorí sú si naj-
bližší málo poznajú.“  (kap)

FOTO – Katarína Plavčanová

P O Z O R  Z M E N A  !!!
V PROGRAME MADE IN POPRAD 3.8.2019 - SOBOTA  
Na Námestí sv. Egídia v Poprade
19.00 – TANCOVAČKA SO SKUPINOU STAR BAND
20.30 – SMOLA  A HRUŠKY / KONCERT
Za ústretovosť ďakujeme. Oddelenie kultúry mesta Poprad 


