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Matejovská Immaculata ožíva v rukách majstra Kovaľa

Večer otvorených dverí v útulku
si užili psíkovia i návštevníci

Streda  2. 8. 2017 Číslo 30 Ročník XXVIII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Netradičný Večer otvo-
rených dverí má za sebou 
Mestský útulok pre túlavé 
a odchytené psy v Poprade. 
Možnosť navštíviť útulok, 
vziať psíkov na prechádz-
ku a potešiť ich maškrtou 
v netradičnom čase vyu-
žili mnohí Popradčania a 
dokonca aj dovolenkári z 
iných slovenských miest. 

V útulku sa v priebehu 

troch hodín vystriedalo v 
piatok večer približne 70 
návštevníkov. Pre najmen-
ších boli pripravené rôz-
ne súťaže, novinkou bola 
možnosť odniesť si domov 
originálnu pamiatku v po-
dobe fotografie so psíkom 
a peknej ilustrácie. „O akcii 
sme sa dozvedeli náhodou 
cez facebook, tak sme sa za-
stavili. Musím povedať, že 

8-ročná dcéra mala z náv-
števy veľký zážitok,” uviedol 
Martin z Prešova. „Myslím, 
že akcia bola vydarená aj 
napriek úvodnému daž-
ďu, po ktorom sa našťastie 
vyjasnilo a príjemný večer 
si mohli užiť psíkovia aj 
návštevníci útulku,” zhod-
notil Večer otvorených 
dverí vedúci útulku Pe-
ter Greňa.  (mag)

Po dvoch rokoch príprav sa po-
darilo konečne odštartovať rekon-
štrukciu Immaculaty z Matejoviec. 
Dostala sa do rúk akademického 
sochára Štefana Kovaľa, ktorý re-
novoval aj spišskosobotskú Im-
maculatu. Mesto plánuje kópiu 
zreštaurovaného diela osadiť na 
jeho pôvodné miesto už v  prvej 
polovici budúceho roka, kedy sa 
matejovská Immaculata „dožije“ 
290 rokov.

Akademický sochár Štefan Ko-
vaľ sa v  priestoroch areálu Medzi-
národného sochárskeho sympózia 
vo Vyšných Ružbachoch pustil do 
práce. „Tento mariánsky stĺp vzni-
kol v roku 1728. V poveternostných 
podmienkach nášho podtatranské-
ho kraja je až obdivuhodné, ako 
dlho vydržal. Zásah je nevyhnutný, 
pretože hrozilo, že sa stĺp zrúti a so-
cha rozpadne,“ zdôraznil Š. Kovaľ 
a  dodal: „Sochu Immaculaty i  os-
tatné časti architektúry je potrebné 
domodelovať a  vytvoriť z  toho ver-
nú kópiu. Narazili sme na niekoľko 
zásahov, ktoré nie sú v súlade s pa-
miatkovými pravidlami. Týka sa to 
aj samotnej svätožiary. Zvláštne je, 
že hviezdičky majú iba štyri cípy, 

pričom vždy mali immacu-
laty päťcípe hviezdy. Navy-
še, tieto sú bombírované do 
priestoru, čo nikdy nebývalo 
zvykom. Nová Immaculata 
bude mať požadovaný tvar, 
počet aj veľkosť hviezdičiek 
a  bude realizovaná z  pozlá-
teného nerezu.“ Štefan Kovaľ 
má už za sebou rekonštruk-
ciu Immaculaty v  Spišskej 
Sobote, verí, že sa podarí 
opraviť mariánsky stĺp aj vo 

Veľkej a na Námestí sv. Egídia.
Za renováciou matejovskej Im-

maculaty stála riaditeľka Tatranskej 
galérie v Poprade a poslankyňa MsZ 
Anna Ondrušeková. „Som veľmi 
rada, že sa po dvoch rokoch príprav 
podarilo vôbec začať rekonštruovať 
túto Immaculatu, pretože je to veľmi 
významný počin z  hľadiska historic-
kého i  umeleckého. Krásne oprave-
ná je Immaculata v  Spišskej Sobote 
a som rada, že sa Immaculaty v Ma-
tejovciach chopil ten istý sochár. Bude 
symbolické, ak sa nám podarí v prvej 
polovici budúceho roka slávnostne 
osadiť jej kópiu na pôvodné miesto, 
keďže uplynie 290 rokov od vzniku 
originálu,“ uviedla A. Ondrušeko-
vá. Na rekonštrukciu tejto kultúrnej 
pamiatky samospráva vyčlenila z ka-
pitálových výdavkov mestského roz-
počtu sumu 70 tisíc eur. Immacu-
lata v Matejovciach bola postavená 
v roku 1728, v rokoch 1913 a 1978 
bola obnovená. 

Primátor Popradu povedal: „Toto 
je už tretia Immaculata, ktorú mesto 
opravuje, ale tá vo Veľkej bola riešená 
spôsobom originálu. Nebolo to šťastné 
riešenie, lebo je ešte v horšom stave, ako 
predtým.“ (Pokračovanie na str. 2)
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Matejovská Immaculata ožíva v rukách majstra Kovaľa

Tvorili z hliny
Keramické tvorivé dielne pre deti 

a dospelých, ktoré boli kvôli ne-
priaznivému počasiu na začiatku 
júla preložené na minulú sobotu, 
boli opäť úspešné. Dnešná najmlad-
šia generácia sa dostáva do styku s 
hlinou čoraz menej a tak dostala je-
dinečnú možnosť pracovať s týmto 
tvárnym materiálom.

Organizátor podujatia spolu s 
mestom Poprad Peter Smik z Anno-
gallery povedal: „Sme radi, že sme 
mohli priniesť niečo, čo je teraz pre deti 
skôr nedostupné - voľné modelovanie, 
voľné hranie sa s hlinou pod holým 
nebom. Hlina je pre ne taká fascinu-
júca, že do tvorby keramických výrob-
kov vtiahne nielen ich, ale aj rodičov. 
Vytvorili zaujímavé výrobky, ktoré po 
vysušení vypálime a hotové si budú 
môcť vyzdvihnúť koncom tohto týždňa 
v Dome kultúry v Poprade.“

Kým zo začiatku bolo treba mož-
no niektorých malých „hrnčiarov“ 
postrčiť, za chvíľu sa osmelili a spod 
ich rúk vychádzali svietniky, misky, 
vázičky či iné vlastnoručne vyro-
bené hlinené ozdoby.  (mar)

Deti si mohli počas keramických dielní 
minulú sobotu na Námestí sv. Egídia 
vyskúšať hrnčiarsky kruh aj vykrajo-
vanie z hliny.   FOTO - Marta Marová

• ĎALŠIA Mediačná poradňa sa 
uskutoční vo štvrtok 3. augusta od 14. 
do 16. hod. hod. vo vestibule Mestské-
ho úradu v Poprade. Mediáciou mož-
no riešiť susedské spory, konflikty 
občanov so susediacimi inštitúciami, 
reštauráciami, dopravcami či obec-
ným úradom, rodinnoprávne spory, 
obchodné záväzkové spory,  environ-
mentálne konflikty, spory vzniknuté 
z pracovnoprávnych vzťahov a v škol-
skom prostredí. • NeMocNIcA Poprad zakončila 
minulý rok so ziskom 263 568 eur. 
Oproti roku 2015, kedy zisk predsta-
voval 1 031 412 eur, tak ide o pokles. 
Vyplýva to zo Správy o výkone práv 
akcionára v akciových spoločnos-
tiach so 100-percentnou majetkovou 
účasťou štátu v pôsobnosti Minister-
stva zdravotníctva SR za rok 2016, 
ktorú schválila vláda tento týždeň.• ÚRADY práce na Slovensku evi-
dovali ku koncu júna tohto roka 51,1 
tisíc osôb, ktoré boli bez práce viac 
ako štyri roky. Medziročne ide o po-
kles o 16,1 tisíca ľudí. Viac ako štyri 
roky je tak v súčasnosti bez práce 23 % 
z celkového počtu nezamestnaných. 
Najviac dlhodobo nezamestnaných, 
ktorí sú v evidencii úradov práce viac 
ako štyri roky, sa nachádza v Pre-
šovskom kraji. Ku koncu júna tohto 
roka išlo o 15 tisíc nezamestnaných. 
Najviac k tomu prispeli okresy Pre-
šov, Kežmarok a Vranov nad Topľou, 
v ktorých počet nezamestnaných nad 
štyri roky presiahol 2,1 tisíca.• 3. RoČNÍK podujatia Smoko-
vecké trhy umenia a zábavy sa usku-
točnia od 7. do 13. augusta v Starom 
Smokovci. So svojimi výrobkami 
a  remeslami sa predstavia viacerí 
tatranskí umelci a remeselníci. • KU koncu roku 2016 žilo na úze-
mí Prešovského kraja spolu 821 503 
obyvateľov, čo predstavuje 15,1% 
z  celkového počtu obyvateľov SR. 
Rozloha kraja je 8  972 km2, čo je 
druhá najväčšia rozloha po Bansko-
bystrickom kraji. V  kraji sa nachá-
dza 665 obcí, čo je najviac v  rámci 
Slovenska, z toho je 23 miest.• V SoBoTU popoludní boli letec-
kí záchranári z Popradu privolaní do 
Jezerska, kde si 47-ročný muž moto-
rovou pílou vážne poranil nohu. Le-
kárka leteckých záchranárov mu po-
skytla primárne ošetrenie, následne 
bol transportovaný do nemocnice v 
Košiciach.• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z dôvo-
du plánovaných prác na zariadení 
nízkeho napätia.   (ppš)

„Po vzore kópie Immaculaty v  Spišskej Sobote 
sme sa rozhodli vytvoriť vernú kópiu aj v  Mate-
jovciach. Umiestnime ju tam, kam stáročia patrí 
a pre originál chceme nájsť vhodné miesto takisto 
v Matejovciach. Toto je cesta, ako chceme naše kul-
túrne a  historické pamiatky zachraňovať,“ dodal 
primátor Jozef Švagerko. Na základe rozhodnutia 
pamiatkového úradu a po odsúhlasení návrhu na 
reštaurovanie, bude zrealizovaná kópia osadená 
vedľa rímskokatolíckeho kostola v Matejovciach, 
kde je jej pôvodné miesto. Tento mariánsky stĺp 
nebol od 50-tych rokov minulého storočia na 
svojom autentickom mieste - premiestnili ho po 
tom, čo bol na pôvodné miesto osadený pamätník 
na pamiatku obetí 2. sv. vojny.  (mav)

(Dokončenie zo str. 1)
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• NA hrade v Starej Ľubovni si kon-
com minulého týždňa pripomenuli 
historickú udalosť, ktorá sa odohrala 
priamo na hrade v roku 1412 - mie-
rové stretnutie kráľov Žigmunda 
Luxemburského a Vladislava II. Ja-
gelovského. Bolo to stretnutie, ktoré 
zasiahlo celý spišský región, pretože 
práve tu obaja panovníci podpísali 
zmluvu, takzvaný Spišský záloh. 

• XX. ročník Mengusovského ro-
dea sa uskutoční v  sobotu 5. augus-
ta. Jazdci sa predvedú v disciplínach: 
Barrel race, Pole bending, Ranch ro-
ping, Speed roping, California ranch 
roping. O 17. hod. začnú neoficiál-
ne otvorené majstrovstvá v jazde na 
elektrickom býkovi.

• PRoMeNÁDNe koncerty cimba-
lovej hudby Prešovčan so speváčkou 
Petrou Humeňanskou sa budú konať 
v sobotu 5. augusta o 15. hod. v mest-
skom parku v  Tatranskej Lomnici 
a o 18. hod. v areáli kúpeľov v Novom 
Smokovci. 

• LeTo na Kežmarskom hrade oži-
via sokoliarske vystúpenia. Návštev-
níci si ich môžu pozrieť denne vždy 
o  11. a  15. hod. na nádvorí. Každé 
vystúpenie trvá približne 45 minút. 
Sokoliari majstra Vagana oboznámia 
návštevníkov s históriou sokoliar-
stva, veľa sa budú môcť dozvedieť aj o 
dravcoch a užiť si ich podmanivý let. 

• ŠeSŤ obcí Prešovského kraja sa v 
tomto roku zúčastňuje na 9. ročníku 
súťaže Dedina roka. Medzi 20 prihlá-
senými obcami zo siedmich krajov 
Slovenska o prestížny titul bojujú 
Brežany, Miklušovce, Župčany (okres 
Prešov), Čirč (Stará  Ľubovňa), Niž-
ná Voľa (Bardejov) a Nižný Hrušov 
(Vranov nad Topľou).

• FINANČNÁ správa prvý raz zve-
rejnila zoznam webových stránok, 
ktoré ponúkajú nelegálny hazard. Zo-
znam obsahuje 10 webových stránok, 
ktoré ponúkajú hranie hazardných 
hier nelegálne. Ide o nové opatrenia 
v boji proti nelegálnym aktivitám na 
internete. Aktualizovať a dopĺňať ho 
finančná správa bude každý týždeň.

• oD začiatku augusta je elektro-
nický dovoz znovu jednoduchší. Fi-
nančná správa nasadila druhú etapu 
zmien, ktoré uľahčujú používanie 
elektronického dovozu najmä fyzic-
kým osobám. Za štvrťrok fungovania 
prijali viac ako 50 000 colných vyhlá-
sení. Fyzické osoby budú pracovať 
pri podávaní dovozného colného 
formulára s prehľadnejším a zrozu-
miteľnejším colným vyhlásením. Jed-
notlivé polia sú vo formulári farebne 
rozlíšené, pričom povinné sú jasne 
zvýraznené červenou farbou.  (ppš)

Festival všetkého slovenského 
Made in Slovakia sa uskutoční 
oddnes 2. do soboty 5. augusta na 
Námestí sv. egídia v Poprade. Pre-
zentovať sa bude množstvo sloven-
ských remeselníkov, návštevníkov 
podujatia potešia gastronomické 
špeciality slovenských kuchárov a 
v programe bude účinkovať veľa 
známych umelcov. 

Program sa začne dnes 2. augusta 
o 12. hod. prezentáciou a predajom 
slovenských výrobkov, o 16. hod. na 
pódiu v centre mesta vystúpi Peter 
„Armstrong“ Ondria a Jožko Jožka, 
o 18. hod. Babjakovci a o 20. hod. 
H16 Majk Spirit.

Vo štvrtok 3. augusta bude prebie-
hať prezentácia a predaj slovenských 
produktov od 10. do 20. hod., o 16. 
hod. sa predstaví Bratislava Hot Se-
renaders, o 18. hod. Heľenine oči a o 
20. hod. Beáta Dubasová.

V piatok 4. augusta od 10. do 20. hod. 
bude takisto pokračovať prezentácia a 
predaj slovenských výrobkov, o 16. hod. 

vystúpi In Time, o 17. hod. je priprave-
ná prezentácia Baníckeho spolku Spiš, 
o 18.30 hod. vystúpi Martin Harich, o 
20. hod. Le Payaco a od 22. do 2. hod. 
bude na námestí diskotéka.

V sobotu 5. augusta o 9. hod. deti 
zaujme detské divadlo Hoki Poki s 
predstavením Chlebík a návštevníci 
festivalu si budú môcť ešte v posled-
ných hodinách od 10. do 13. hod. 
kúpiť slovenské výrobky.

Do programu je zaradené aj sláv-
nostné odovzdanie kópie Madony s 
anjelmi pri Kostole sv. Egídia, ktoré 
sa uskutoční v piatok 4. augusta o 
11.45 hod. V rovnaký deň budú i 
ukážky práce slovenských baníckych 
spolkov na tému Baníctvo - najstar-
šie remeslo Spiša, pričom o 10. hod. 
bude zasadať výbor Združenia ban-

ských spolkov a cechov Slovenska 
a komisia Slovenskej banskej cesty, 
o 17. hod. bude slávnostný banícky 
Šachtág, kedy prijme Banícky cech 
horného Spiša Poprad spolu s Ba-
níckym spolkom zo Spišskej Novej 
Vsi nových členov. Deň predtým - 3. 
augusta o 17.30 hod. vystúpi mužský 
banícky spevácky zbor zo Starých 
Hôr pod vedením Petra Sarinca. Ba-
nícke spolky budú mať počas festiva-
lu stan priamo na námestí s vystave-
nými banermi o banských dielach z 
okolia Popradu, Vysokých Tatier a Za-
maguria. Vo Forume budú prezento-
vať údaje o vrte pre AquaCity Poprad, 
budú prednášky o baníckom učilišti v 
Poprade a prídu aj jeho niekdajší ab-
solventi, dnes už 80-roční páni. Náv-
števníkom festivalu sa predvedú tiež 
včelári z Hornádskej doliny, drevo-
rezbári pod vedením Adama Bakoša, 
tvorcu Tatranského ľadového dómu 
a pripravené sú aj atrakcie pre deti. 
Program budú moderovať Dušan 
Kubáň a Michal Novák.  (ppm)

Festival Made in Slovakia už po šiestykrát
ovládne centrum Popradu

Rekonštrukcia približne 240 m2 
mestských priestorov na najvyš-
šom poschodí budovy Reduty, 
vrátane kúrenia, bola dokončená v 
minulých dňoch. Bude v nich sídliť 
startup centrum a inkubátor pre 
mladých ľudí nielen z mesta Po-
prad, ale aj regiónu.

1. viceprimátor Popradu Igor 
Wzoš, ktorý sa tejto téme dlhodobo 
venuje, priblížil: „Program rozvoja 
mesta Poprad, ktorý sme prijali ešte 
minulý rok, predpokladal, že mesto 
vytvorí priestorové podmienky pre 
startup a inkubátor, aby mladí ľu-
dia mali kde tvoriť a realizovať svoje 
nápady. Poprad je silnou spádovou 

oblasťou v podstate 
od Braniska po Ru-
žomberok a na juhu 
po Rožňavu a nemá 
takéto centrum. Žije 
tu okolo 450 tisíc 
obyvateľov a práve z 
týchto lokalít mladí 
ľudia odchádzajú, čo 
je naozaj veľká ško-
da. Poprad aj celý re-
gión s tým dlhodobo 
zápasí a toto je jedna 
z možností, ako ich 
dlhodobo udržať v meste, aby tu tvo-
rili a zakladali svoje firmy predovšet-
kým v oblastiach informačných, mo-

derných technológií.“ Inkubátor 
a startup bude orientovaný na 
tri základné oblasti: energetiku, 
vzdelávanie a cestovný ruch.

Priestor bude slúžiť približne 
30 ľuďom, v rámci neho budú 
môcť využiť služby ako mento-
ring, lektoring, marketing, vzde-
lávanie, právne a ekonomické 
poradenstvo, za čo nebudú mu-
sieť platiť. Viceprimátor pozna-
menal: „Otvorené bude pre kaž-
dého, ale prioritne pre mladých, 
hoci so svojím startup nápadom 
či produktom môžu prísť aj star-
ší - je to projekt pre každého.“ 
Reálne spustenie startupového 
centra sa očakáva na jeseň.

Primátor Popradu Jozef Šva-
gerko je presvedčený, že startup 

a inkubátor znamenajú veľký prínos: 
„Náklady na rekonštrukciu dosiahli 
47 tisíc eur a verím, že boli zmyslu-
plne využité. Vznikli ďalšie mestské 
priestory, ktoré vieme využiť v pro-
spech mladých ľudí, sústrediť talenty 
z celého regiónu, ktoré študovali inde, 
ale vedia sa vrátiť do Popradu a pra-
covať v prospech nášho mesta.“ (mar)

Zrekonštruované priestory budú slúžiť startup centru
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Najväčším zdrojom kontaminácie vody v bazénoch je práve človek
V rámci celého Slovenska budú 

do všetkých umelých kúpalísk a ba-
zénov distribuované plagáty, ktoré 
vyšli z „dielne“ Regionálneho úra-
du verejného zdravotníctva so síd-
lom v Poprade. 

Roman Rams (na foto), vedúci od-
delenia hygieny životného prostredia 
a zdravia RÚVZ Poprad, autor ná-
metu, informoval: „Hoci sú informá-
cie na plagáte známe, chceme takouto 
pútavou formou upozorniť ľudí, prečo 
je dôležité brať ohľad na ostatných na 
kúpaliskách. Aj keď sa prevádzkova-
telia snažia pomocou filtrácie, pridá-
vania chemických látok, pravidelnej 
kontroly vody, starať o to, aby bola  
zdravotne vyhovujúca, najväčším 
zdrojom kontaminá-
cie na kúpaliskách je 
práve človek, pretože 
voda v kúpaliskách a 
bazénoch je kontinu-
álne vystavená konta-
minácii od kúpajúcich 
sa osôb.“ Hlavnými 
zdrojmi znečistenia 
od kúpajúcich sa osôb 
sú vlasy, nos, ústa, po-
kožka, sliny, pot, ruky, 
kozmetické výrobky, 
zbytky stolice a moč. 

Cieľom kampane 
Buďme ohľaduplní, 
kúpme sa zdravšie! 
nie je mentorovať a 
rozkazovať, ale upo-
zorňovať ľudí na do-
držiavanie pravidiel 
zdravého kúpania sa 
vo verejných kúpalis-
kách a bazénoch. Ako 
zdôraznil R. Rams, 
voda, kúpanie a plá-

vanie v nej má pozitívny vplyv na 
zdravie, na psychickú pohodu. Vod-
né prostredie sa nedá nahradiť ničím 
iným, ale je potrebné, aby bolo vyho-
vujúce pre zdravie človeka. Uviedol: 
„V územnom obvode RÚVZ Poprad 
máme spolu 6 umelých kúpalísk a 
jedno biokúpalisko v Levočskej doline. 
A potom sú bazény súčasťou wellness 
centier a doplnkovými službami rôz-
nych ubytovacích zariadení v regióne. 
Kvalita vody sa zisťuje približne dva 
týždne pred začiatkom letnej turis-
tickej sezóny, ktorá spravidla trvá od 
15. júna do 15. septembra. Násled-
ne ju RÚVZ kontroluje priebežne v 
pravidelných intervaloch v závislosti 
od toho, či je bazén recirkulačný ale-

bo nie. Kúpanie sa na kúpaliskách, 
ktoré majú súhlas a sú monitorova-
né, je bezpečné. Môžem povedať, že 
prevádzkovatelia, u ktorých zistíme 

mierne prekročené limity v bazénovej 
vode, okamžite prijímajú opatrenia.“ 
Do bazénovej vody sa pridávajú zlú-
čeniny chlóru, ktoré majú reziduálny 
účinok, teda ochraňujú vodu pred 
prípadnou kontamináciou. RÚVZ sa 
stretáva s novými trendmi na kúpa-
liskách a vo wellness centrách - po-
žiadavkou zvyšovania teploty vody, 
čo môže mať za následok rýchlejšie 
pomnožovanie mikroorganizmov. 
Ďalej sa tiež zvyšuje prítomnosť čo-
raz väčšej populácie starších osôb, 
osôb z iného kultúrneho prostredia 
ako je Európa, ktoré môžu mať iné 
nároky na hygienu a pod., čo môže 
viesť k zvyšovaniu možnosti prenosu 
ochorení v bazénoch. Tieto faktory 

viedli ku kampani o 
zdravšom kúpaní sa.

Medzi pravidlá pre 
zdravšie plávanie a 
kúpanie sa patrí, aby 
bazény nenavštevo-
vali osoby, ktoré trpia 
prenosným ochore-
ním alebo krátko po 
ochorení. Ďalej, aby 
sa všetci návštevníci 
dôkladne osprchovali 
pred vstupom do ba-
zéna, čo môže znížiť 
riziko kontaminácie 
až desaťnásobne. Pou-
žili brodítka, nemočili 
do bazéna, vyvarovali 
sa náhodnému prehlt-
nutiu bazénovej vody, 
dodržiavali kapacitu 
bazénov a rešpektovali 
pokyny personálu. Na-
ozaj platí: Bazény sú 
čisté najmä vtedy, ak 
ste čistotní vy!  (mar)

Pre
èo sa

pridávajú
do vody
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DEZINFEKÈNÉ
LÁTKY

Vlasy

Sliny

Ruky

Zbytky stolice

Nos, ústa
a poko�ka

Pot

Kozmetické výrobky

Moè

To je niekedy viac, ako jepotrebné k vzniku ochorenia!
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Sociálny odbor Mestského úradu v Poprade sa koncom minulé-
ho týždňa presťahoval z budovy okresného úradu do priestorov 
na Ul. Curie oproti trhovisku, kde predtým sídlil katastrálny 
odbor OÚ. Ten dostal nové priestory na prízemí OÚ.  Sociálny 
odbor je už od pondelka otvorený v zrenovovaných kanceláriách 
na Ul. Curie. Na prízemí je umiestnené oddelenie seniorov a 
ťažko zdravotne postihnutých, na poschodí oddelenie rodiny a 
neprispôsobivých občanov.       FOTO - Marta Marová

Veľkorozmerná ortofotomapa mesta Po-
prad, teda letecká snímka krajiny, visí na 1. 
poschodí mestského úradu a nedávno k nej 
pribudol nový aktuálny regulačný výkres ce-
lého územia mesta. Martin Baloga, vedúci 
Rady pre priestorové plánovanie mesta Po-
prad   k tomu podotkol: „Pôvodný Územný 
plán mesta Poprad bol schválený v roku 1998, 
od 1. apríla tohto roku platí nová aktualizo-
vaná záväzná časť ÚPN. Jej hlavným príno-
som je, že jasne definuje jednotlivé plochy, aké 
stavby je na nich možné umiestniť, venuje sa 
podrobnejšie doprave, možnostiam umiest-
nenia reklamných stavieb, čím sme sa snažili 
zabrániť reklamnému smogu v meste. Venuje 
sa tiež ekológii, viac definuje minimálny po-
diel zelene na jednotlivých pozemkoch, teda 
sa snažíme, aby novovznikajúce bytové domy 
a stavby dodržiavali minimálny podiel zele-
ne, aby mesto Poprad ostalo naďalej zeleným 
mestom.“ 

Občania sa pri návšteve mestského úradu 
pristavujú i pri ortofotomape a novom regulač-
nom výkrese, ale nájdu ho aj priamo online na 
webe - www.poprad.sk, územný plán.   (ppm)
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Na podchod pri stanici sa už lepšie pozerá

Bytová výstavba v Prešovskom kraji

Modrotlač bola na území Spiša veľmi rozšírená

V  roku  2016 sa v  Pre-
šovskom kraji dokončilo 
spolu 1  648 bytov, z  toho 
75,2 % bytov bolo v rodin-
ných domoch. Medziročne 
počet dokončených bytov 
spolu v kraji vzrástol o 5 % 
a rovnako aj v  rodinných 
domoch, a to o 4,6 %. 

Podľa počtu izieb z  cel-
kového počtu dokončených 
bytov v  kraji bolo 31,8  % 
štvorizbových bytov, 25  % 
päť a  viacizbových, 22,3  % 
trojizbových, 15,3  % dvoji-
zbových a 5,6 % tvorili jed-
noizbové byty a  garsónky. 
Z územného hľadiska bolo 
najviac dokončených by-

tov v okresoch Prešov (565 
bytov), Poprad (212 bytov), 
Kežmarok (143 bytov), Bar-
dejov (138 bytov), Sabinov 
(137 bytov) a  Humenné 
(106 bytov).

Priemerná obytná plocha 
dokončeného bytu v  kra-
ji dosiahla 76,6  m2, v  po-
rovnaní s  rokom 2015 bol 
evidovaný pokles obytnej 
plochy o 0,7 m2 v priemere 
na jeden byt. Podľa veľkosti 
izieb sa dokončili jednoiz-
bové byty, resp. garsónky 
s  obytnou plochou v  prie-
mere 29,6 m2, dvojizbové 

42,4 m2, trojizbové 66,6 m2, 
štvorizbové 83,6  m2 a  päť 
a viac izbové byty sa dokon-
čili s  priemernou obytnou 
plochou 107,9 m2. 

Priemerná podlahová 
plocha na jeden byt bola 
127,6 m2, o 0,9 m2 viac ako 
v predchádzajúcom roku.

Podľa druhu vlastníctva 
bolo dokončených 1  497 
bytov (90,8 %) v  súkrom-
nom tuzemskom vlastníc-
tve, vo vlastníctve územnej 
samosprávy 148 bytov (9 %) 
a  vo vlastníctve združení, 
politických strán a  cirkví 3 

byty (0,2 %).
V roku 2016 sa v kraji za-

čalo s výstavbou 1  877 by-
tov, z  toho 80,8 % v rodin-
ných domoch. Z územného 
hľadiska sa byty začali stavať 
prevažne v okresoch Pre-
šov (640 bytov), Bardejov 
a Sabinov (po 203 bytov), 
Poprad (174 bytov),  Kež-
marok (167 bytov) a  Stará 
Ľubovňa (124 bytov).

Ku koncu roka 2016 
bolo na území kraja rozo-
stavaných 7  317 bytov, z 
toho 80,4 % v rodinných 
domoch. V  porovnaní 

s  predchádzajúcim rokom 
rozostavanosť bytov vzrást-
la o  2,6 %. Z územného 
hľadiska bolo najviac ro-
zostavaných bytov v  okre-
soch Prešov (1  886 bytov), 
Poprad (1 146 bytov), Kež-
marok (919 bytov), Sabinov 
(675 bytov) a Stará Ľubovňa 
(500 bytov). 

Na počte dokončených 
bytov v  Slovenskej republi-
ke sa Prešovský kraj podie-
ľal 10,5 %, na celkovej rozo-
stavanosti bytov mal podiel 
10,2 %.

Mária Trybulová,
Štatistický úrad SR

Pracovisko v Prešove

Minulú stredu sa návštevníci 
mohli v  rámci Letnej čitárne 
opäť zastaviť v pobočke Pod-
tatranského múzea v Spišskej 
Sobote, posedieť si v príjem-
nom prostredí záhrady múzea 
a prečítať si najnovšie čísla od-
borných a regionálnych časo-
pisov. Večer pokračoval ďalšou 
zo série prednášok. etnologič-
ka múzea elena Bekešová (na 
foto) hovorila na tému Mod-
rotlač vo fonde Podtatranské-
ho múzea v Poprade.

Táto téma stojí v  našom re-
gióne za zmienku, pretože sa 
tu darilo technickej plodine 
- ľanu. Ľudia sa teda venovali 
výrobe plátna. Obce pod Tat-

rami boli plátenníckymi obcami 
a  na  plátne sa uplatnila aj mod-
rotlač. Modrotlačiarenské dielne 
boli v  každej väčšej dedine, aj vo 
Veľkej, v Spišskej Sobote, najdlhšie 
však fungovala dielňa v Hranovni-
ci. Výsledkom bola krásne zafarbe-
ná modro-biela látka. Ak bol mod-
rotlačiar šikovný, vedel vyrobiť 
viaceré farebné kombinácie: mod-
ro-bielo-žltú, modro-bielo-zelenú 
a  modro-bielo-červenú. Vznikali 
odevy - sukne, šatky, kostýmy... 
Každá obec mala svoju módu. Na 
základe oblečenia sa ľudia navzá-
jom spoznávali: „Ty si z  Vernára, 
ty si z Važca“ a pod. 

Etnologička Elena Bekešová po-
vedala: „V zbierkovom fonde mú-

zea v  Spišskej Sobote je približne 
900 kusov (čo je najviac na Slo-
vensku) modrotlačiarenských pro-
duktov, textilu, náradia - od tla-
čiarenského stola a pečatí po vzory 
v knihách. Modrotlač bola veľmi 
obľúbená, látka bola v perfektnom 
stave vďaka svojej pevnosti. Vydr-
žala dodnes a dala by sa nosiť. Aj 
farebná stálosť bola dobrá, vďaka 
negatívnej tlači - neotláčal sa vzor 
na látku, ale farbilo sa okolie vzo-
ru. Keďže bola tmavá, neprali ju 
často.“

V  ďalšej večernej prednáške sa 
v stredu 9. augusta riaditeľka mú-
zea Magdaléna Bekessová vráti k 
130. výročiu otvorenia Karpatské-
ho múzea v Poprade.  (kpa)

Stačí málo a aj zanedbané 
priestory môžu opeknieť. 
Takmer „strašidelnou“ at-
mosférou dýchal donedáv-
na podchod pri železničnej 
stanici v smere do Spišskej 
Soboty. Vďaka zaujímavé-
mu nápadu Popradčana 
Igora Hanečáka dnes vyze-
rá krajšie a  dokonca plní 
určité poslanie.

„Týmto podchodom pre-
chádzam odmalička a  stále 
mám v pamäti, že aj sám som 
sa občas bál ním prejsť. Roky 
som spolupracoval na malých 
i  veľkých projektoch a  uve-
domil som si, že viac ako 
obmedzovanie záporných 
a  negatívnych vecí, funguje 
podpora a  rozvoj tých pozi-
tívnych. Rozhodol som sa, 

že do podchodu nainštalu-
jem svoje grafiky z projektov 
ArtHa a  Know them? a  bu-
dem ich tam inštalovať aj po 
zničení, až kým tam neosta-
nú nastálo,“ rozhovoril sa 
autor projektu v  podchode 
Igor Hanečák.

Jeho tím sa postupne roz-
rastal a  stále viac ľudí má 
záujem spolupracovať. „Na 

začiatku som bol sám 
a postupne sa pridáva-
li ľudia, ktorí nezištne 
pomáhali. Projekt je 
však proces a  tak sa 
stále pridávajú ďalší 
pomocníci. Je to stále 
verejný priestor, ale 
zopár okoloidúcich sa 
rozhodlo zobrať kus 
zodpovednosti na seba 
a upratať ho v prípade 
potreby, čo je vlastne 
zámer,“ zdôraznil au-

tor myšlienky.
Projekt naberal na ob-

rátkach. Začalo to malou 
vernisážou, pokračovalo 
výstavbou minirampy pre 
skejterov a v zime napríklad 
aj experimentu v  podobe 
freeboxu. „Je to zóna bez 
peňazí, kde si zoberiete, čo 
chcete a prinesiete, čo už ne-
potrebujete. Projekt sa uchy-

til a  tak nasledovala štvrtá 
spoločná výstava a  Upcyk-
lačný bašavel, kde sa stretlo 
pár mladých ľudí a  priestor 
premaľovali a  upravili. Bez 
grantu, bez písania tisícových 
projektov... Len tak. Ide o to, 
že ak chcete niečo urobiť, 
prostriedky sa nájdu - pár 
centov a  prvý krok,“ uzavrel 
Igor Hanečák.  (mav)
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Posilnené spoje Tatranských elektrických železníc

Bilancia dopravnej
nehodovosti počas prázdnin

Poprad pribudol na svetovej mape bitcoinových bankomatov
Poprad sa zapísal medzi stovky 

miest po celom svete, kde sa dá bit-
coin zakúpiť za hotovostný vklad. 
Bitcoin bankomat z dielne  českého 
výrobcu General Bytes, ktorý je sve-
tovým lídrom v tejto oblasti, inštalo-
valo oZ Blockchain Slovakia. 

K bitcoinom sa teraz dostanete jed-
noducho už aj v Poprade, a to pros-
tredníctvom bitcoin bankomatu, in-
štalovanom v popradskom aquaparku: 
„Bankomat sme umiestnili v  priesto-
roch AquaCity zámerne, nakoľko ho 
navštevuje množstvo zahraničných 
turistov, ktorí bitcoin poznajú 
a  využívajú,“ uviedol Marek Môcik, 
zakladajúci člen a  prezident občian-
skeho združenia Blockchain Slova-

kia. Bitcoin je na vzostupe, denne 
pribúdajú stovky nových užívateľov 
najznámejšej kryptomeny,  inštaláciu 
bankomatu preto uvítal aj samotný 
aquapark: „Naša spoločnosť je vždy 
otvorená inováciám, Bitcoin je pre nás 
symbolom pokroku. Veríme, že túto 
novinku návštevníci ocenia a   ban-
komat si nájde svojich priaznivcov, 
nielen v  radoch turistov, ale i domá-
cich,“ vysvetľuje dôvody spolupráce 
Richard Pichonský - riaditeľ AquaCi-
ty Poprad. 

Pre tých, ktorí doposiaľ bitcoin ban-
komat nevyužili, stačí stiahnuť si svo-
ju bitcoin peňaženku (aplikácia) alebo 
vytlačiť jej papierovú verziu priamo 
z  bankomatu. Každá peňaženka má 

jedinečný QR kód, na základe ktorého 
systém identifikuje užívateľa a  vklad 
prevedie na jeho účet. „Postup je jed-
noduchý, stačí naskenovať QR kód, vlo-
žiť hototovosť v eurách, prípadne v inej 
mene a vklad bude po prepočítaní na 
bitcoiny odoslaný do peňaženky, s kto-
rou potom môžete platiť,“ vysvetľuje 
Môcik. Bitcoin akceptuje viac ako 250 
000 obchodníkov, medzi nimi napr. 
Microsoft, Dell, Subway, Dobrý anjel, 
viaceré letecké spoločnosti a  interne-
tové obchody. Bitcoinom môžu bežne 
platiť napr. aj poslucháči Brazílskej 
univerzity. V  Poprade sa dá nateraz 
platiť bitcoinom na odbernom mies-
te Alza.sk a  čoskoro pribudne takáto 
možnosť aj v  Aquacity. „Pracujeme 

na tom, aby sa dalo bitcoinom platiť 
za ubytovanie v našom hoteli AquaCi-
ty Poprad,“ upresňuje marketingová 
manažérka AquaCity Poprad - Lenka 
Chovancová. 

Na Slovensku  sú okrem Popradu 
bitcoin bankomaty umiestnené aj 
v  Bratislave. Vo svete je ich viac ako 
1 300 v 56 krajinách. Bitcoin banko-
maty nájdete dokonca aj na ostrove 
Honolulu, či na opačnej strane ze-
megule - na Novom Zélande. Bitcoin 
bankomat vlastní aj jedna zo štyroch 
najväčších auditorských spoločností 
na svete - Deloitte. Ďalších 5 000 bit-
coin bankomatov plánuje do konca 
roka 2017 umiestniť v  Európe Lon-
dýnska spoločnosť Bitlish.  (rnv)

S cieľom pozitívneho 
ovplyvnenia bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premáv-
ky a predovšetkým v záuj-
me bezpečnosti účastníkov 
cestnej premávky prináša 
polícia upozornenia a  od-
porúčania pre širokú verej-
nosť v  súvislosti s  počtom 
dopravných nehôd počas 
letných prázdnin.

Za prvé tri prázdninové 
týždne (od 1. do 23. júla) sa 
pri dopravných nehodách 
v porovnaní s rovnakým ob-
dobím minulého roka ťažko 
zranilo o  dve osoby menej 
(70) a o život prišlo o jednu 
osobu menej (21, z nich dva-
ja motocyklisti, dvaja cyklis-
ti, jeden chodec,  16 vodičov 
a  ich spolujazdcov). „Počet 
nehôd je síce vyšší o  65 (943 
nehôd), ale mnoho nehôd je 
tzv. administratívnych. To 
znamená, že síce sa nikto 
z účastníkov nezranil, napriek 
tomu políciu zavolali, pretože 
sa buď medzi sebou nedohodli 
na zavinení, prípadne vznikla 
škoda vyššia ako 3 990 eur,“ 

uviedla hovorkyňa Prezídia 
PZ SR Denisa Baloghová.

Na začiatku druhého 
prázdninového týždňa sa 
stali dve tragické nehody, pri 
ktorých zomreli štyri osoby. 
Polícia okamžite zareagova-
la, zintenzívnila dohľad nad 
bezpečnosťou a  plynulosťou 
cestnej premávky. Nasadila 
väčší počet síl a  prostried-
kov za účelom pozitívneho 
ovplyvnenia dopravnej ne-
hodovosti. „Medzi najčastej-
šie príčiny dopravných nehôd 
patrí porušenie povinnosti 
vodiča, neprimeraná rýchlosť 
jazdy a nesprávna jazda cez 
križovatku. Vysoké teploty 
spôsobujú oneskorené reakcie, 
dehydratáciu, preto sa veľmi 
ľahko môže stať nešťastie. Na 
cesty treba vyraziť oddých-
nutí, dodržiavať pitný režim, 
čo samozrejme nie je alkohol. 
Vhodné je robiť si častejšie 
prestávky, vyhýbať sa hlavným 
cestným ťahom a zvoliť si me-
nej frekventovanú trasu, prí-
padne si vytvoriť časovú rezer-
vu,“ radí D. Baloghová.  (pzp)

Inscenácia Marka O‘Rowe-
ho Howie a Rookie vyniesla 
spišskonovoveskému Divad-
lu Kontra ocenenie Objav 
roka v ankete Dosky 2007. 
V tom istom roku aj cenu 
Prekvapenie Novej drámy 
na festivale Nová dráma. 
Uviedli ju aj na prestížnom 
festivale v Edinburghu. Mi-
nulý štvrtok ju mohli vidieť 
aj Popradčania na Námestí 
sv. Egídia v rámci programov 
Popradského kultúrneho leta.

Turisti vo Vysokých Tatrách sa ešte v ne-
dávnej minulosti sťažovali počas leta na 
preťažené spoje Tatranských elektrických 
železníc (TeŽ), vagóny boli preplnené 
a frekvencia dopravy nepostačujúca. 

Zástupcovia oblastnej organizácie cestovné-
ho ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry žia-
dali o posilnenie spojov v letnom období, štát 
však neposkytol dostatočné finančné krytie na 
posilnenie letnej prevádzky TEŽ. Situáciu teda 
od leta 2015 pomáhajú riešiť Krajská organi-
zácia cestovného ruchu (KOCR) Severový-
chod Slovenska a OOCR Región Vysoké Tatry. 
Obe organizácie vyčlenili zo svojho rozpočtu 
financie, ktoré získali z  dotácie Ministerstva 
dopravy a  výstavby SR za účelom rozvoja 
cestovného ruchu. Prostriedky z  dotácie sú 
využívané prioritne na marketingové aktivi-
ty a  rozvoj turistickej infraštruktúry, z  dotá-
cie však bolo nevyhnutné vyčleniť časť  aj na 
spolufinancovanie TEŽ. KOCR Severovýchod 
Slovenska v roku 2017 prispela sumou 35 520 
eur a  OOCR Región Vysoké Tatry sumou 
40  548 eur vrátane DPH. Výsledkom je za-

bezpečenie vyššieho počtu spojov TEŽ a  tiež 
zvýšenie počtu vlakových súprav. Turisti sa tak 
oproti minulosti nemusia obávať, či sa vojdú 
do súprav a netlačia sa na perónoch. 

„So Železničnou spoločnosťou Slovensko sme 
aj v tomto roku uzavreli zmluvu o dopravných 
službách vo verejnom záujme a  prevádzko-
vaní verejnej osobnej dopravy na tratiach 
Tatranských elektrických železníc. Posilnené 
sú spoje na tratiach Štrba - Štrbské Pleso, Po-
prad-Tatry - Štrbské Pleso a Starý Smokovec 
- Tatranská Lomnica, a to už od 1. júla až do 
17. septembra 2017,“ uviedol Michal Sýkora, 
predseda KOCR Severovýchod Slovenska. 
Celkovo sa rozsah verejnej osobnej dopravy 
TEŽ rozšíri počas leta o  12  150 vlakových 
kilometrov. Predpokladá sa, že počas letnej 
sezóny sa prepraví týmito navýšenými vlak-
mi približne  140 000 osôb. 

„Veríme, že tento náš spoločný krok prispe-
je ku komfortu návštevníkov Vysokých Tatier 
a  že budú odchádzať domov plní pozitívnych 
dojmov a zážitkov,“ uviedol M. Sýkora, pred-
seda KOCR Severovýchod Slovenska.  (bče)

V Poprade v utorok minu-
lý týždeň slávnostne oznámi-
li, že vzniklo nové autobuso-
vé spojenie Varšava - Krakov 
- Poprad – Prešov - Košice 
- Budapešť, ktoré začala pre-
vádzkovať spoločnosť Leo 
express.

Oficiálne vyštartuje linka 
29. augusta 2017. Dlho očaká-
vané medzinárodné spojenie 
pohodlnými autobusmi bude 
premávať denne. Spoje budú 
nadväzovať aj na ďalšie vlakové 
a autobusové spoje LEO Ex-
pressu, napríklad z Prahy, Žili-
ny, Mukačeva, Katovíc, Lodže, 
Torune a Gdanska. Spoločnosť 
už spustila predaj cestovných 
lístkov prostredníctvom svojho 
webu a partnerských predajcov.

Nové autobusy po rokoch 
po prvýkrát znovu prepoja 
Tatry a východ Slovenska pra-
videlnou linkou prechádza-
júcom Krakovom, Varšavou 
a Budapešťou. Chýbajúce au-
tobusové spojenie bolo dlho-
dobo bariérou pre rozvoj ces-
tovného ruchu zo susedných 
krajín. Zvlášť dopravné napo-
jenie z Poľska bolo dlhodobo 
požadované podnikateľmi v 
cestovnom ruchu a miestnymi 
samosprávami. 

„Slovensko je turisticky veľmi 
atraktívna krajina. Cieľom je 

ponúknuť atraktívne dopravné 
spojenie a priviesť turistov z 
Poľska a Maďarska do Tatier, 
do termálnych akvaparkov ale-
bo do historických Košíc,“ po-
vedal Peter Jančovič, obchod-
ný riaditeľ LEO Expressu.

Autobusy budú zastavovať aj 
priamo na obľúbenom buda-
peštianskom letisku. K výraz-
nému vylepšeniu dôjde takisto 
v prípade prepojenia Slovenska 
s Poľskom. Nová linka priamo 
obslúži 9 poľských miest vráta-
ne Krakova a Varšavy. Vďaka 
širokej ponuke nadväzujúcich 
autobusových spojení sa vy-
tvorí napojenie aj do ďalších 
15 poľských miest, vrátane 
Katovíc, Torune, Gdanska až k 
Baltickému moru.  (pms)

Z Varšavy do Budapešti priamo cez Poprad
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Môžete uvidieť slzy svätého Vavrinca

V stredu 2. augusta - Diecézna lekáreň sv. Lukáša, 
vo štvrtok 3. augusta - Prima - pri kruhovom ob-
jazde, v piatok 4. augusta - Victoria, v sobotu 
5. augusta - Ekolekáreň OC Forum, v nedeľu 
6. augusta - Adus, v pondelok 7. augusta - 
Dr. Max - trhovisko, v utorok 8. augusta - Adus.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina ul., Pri-

ma: Huszova ul., pri kruhovom objazde, Victo-
ria: Drevárska ul., ekolekáreň: Nám. sv. Egídia, 

OC Forum, Adus: Mnoheľova 2, Dr. Max: 
Ul. 1. mája, trhovisko. Lekárne s  pohoto-
vostnou službou sú otvorené od pondelka 

do piatka od 18. hod. do 22. hod., počas so-
bôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Nejaká in-
f o r m á c i a 

vás prinúti zamyslieť sa, čo chcete 
vo svojom živote zmeniť.

V práci 
príde náhly 

nápor povinností. Tešiť vás to 
nebude, lebo nie ste naladení na 
pracovnú nôtu.

N e v y k l a -
dajte si 

správanie iných podľa seba. Vô-
bec nejaká vec sa vyvinie úplne 
inak.

Dostanete 
nejakú veľ-

mi dobrú správu. Budete sa tešiť 
z viacerých maličkostí.

Vážne uva-
žujte o zme-

ne práce alebo nejakého študij-
ného zamerania. Bude to vo váš 
prospech.

Finančne si 
veľmi po-

lepšíte. Odmenu dostanete v za-
mestnaní, ale dariť sa vám bude aj 
mimo neho.

Budete vo 
s v o j o m 

živle, lebo budete medzi množ-
stvom ľudí. Tí vám dodajú veľa 
pozitívnej energie.

Nepleťte sa 
do hádok 

iných, lebo by ste z nich mohli 
vyjsť najhoršie.

Tento týž-
deň nič väč-

šieho nekupujte, lebo vám hrozia 
nesprávne investície.

Z a ž i j e t e 
veľa radosti 

a čakajú vás príjemné udalosti. 
Dostanete pozvanie na nejakú 
slávnosť.

Vaše seba-
v e d o m i e 

dostane príučku. Niekedy je lep-
šie byť skromnejší, ako sa vysta-
tovať.

Dobrý týž-
deň strávi-

te v kruhu rodiny a priateľov. Je 
vhodný čas na poslednú dovo-
lenku.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

V Poprade sa zastavia unikátne veterány
Už tento víkend sa nadšenci historických 

vozidiel vydajú na ďalšiu „spanilú“ jazdu  - 
v poradí už 31. ročník podujatia Tatranský 
veterán, ktoré sa bude 
konať 4. a 5. augusta 
2017.  

Podujatie organizova-
né združením Tatranský 
veterán car club Poprad 
si získava z  roka na rok 
viac priaznivcov z  radov 
verejnosti i  samotných 
účastníkov jazdy. „Tento 
rok sa do zrazu zapojilo 
42 posádok, pričom každé 
jedno auto je jedinečné a 
má vlastný príbeh. Vete-
rány prezentujú vývoj motorizmu vrátane di-
zajnérskej práce. Pri pohľade na tieto historické 
vozidlá, človek často zistí, že sa pozerá na ume-
lecké diela, ktoré častokrát predbehli dnešnú 
dobu,“ uvádza prezident klubu Marek Môcik. 

Zraz historických vozidiel prevedie vete-
ránov najkrajšími kútmi Spiša - zo Starej Ľu-
bovne, cez Podolínec, Spišskú Belú, Kežmarok, 
Poprad až do Levoče. Minulý ročník podujatia 
sprevádzali po trase stovky divákov „Vozidlá 
si spravia v každom meste krátku zastávku pre 

verejnosť, napr. aj v  skanzene pod Ľubovnian-
skym hradom, kde budú mať premiéru. Verím, 
že jazdu si okrem posádok vychutnajú aj náv-

števníci výstavy, ktorí sa 
majú na čo tešiť,“ dopĺ-
ňa M. Môcik. Tento rok 
budú najväčším lákadlom 
hneď tri unikátne ex-
ponáty, ktorých vlastní-
kom je Antonín Pavelka 
- kočiarový elektromobil 
DORA - replika z  roku 
1906 alebo inak „matka 
elektromobilov“. Ďalšou 
atrakciou bude jednoko-
lesový motocykel, podľa 
predlohy Francúza Ericha 

Edisona Putona z roku 1894 - replika originálu. 
Treticu unikátov, ktoré pôjdu v čele historickej 
jazdy uzatvára prvý parný motocykel na svete 
- Sylvester Howard Roper, 1867-1869 - replika 
originálu. 

Zastávky Tatranského veteránu budú také-
to: 4. augusta od 11. do 12.30 hod. Podolínec, 
od 13. do 15. hod. Stará Ľubovňa, od 16. do 18. 
hod. Spišská Belá, 5. augusta od 9. do 11. hod. 
Kežmarok, od 12. do 14. hod. Levoča a od 15. 
do 17. hod. Poprad pred hotelom Satel.  (rnv)

Vrchol letnej astronomickej sezóny - meteorický roj Perzeíd je aktívny približne od polovi-
ce júla do polovice augusta. Vďaka svojmu augustovému maximu bol tento úkaz v minulos-
ti známy aj ako slzy svätého Vavrinca, ktorý bol umučený a upálený na hranici v Ríme 10. 
augusta za vlády imperátora Valeriána v roku 258. Ako už po mnohé storočia, aj tentoraz 
meteorický roj Perzeíd vyvrcholí na oblohe okolo 11. až 13. augusta.  (ppp)

SpoločenSká kronika

V piatok 28. júla 2017
vo Veľkej s

V stredu 2. augusta 2017
o 14. hod. v Novom Smokovci s

V stredu 2. augusta 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

V stredu 2. augusta 2017
o 15.30 hod. vo Veľkej so

Vo štvrtok 3. augusta 2017
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

V piatok 28. júla 2017
vo Strážach s

V pondelok 31. júla 2017
v Novom Smokovci s

Růženou Habermannovou,
77-ročnou

Magdalénou Kľúčikovou,
86-ročnou

Jánom Jaskieviczom,
79-ročným

Štefanom Urbanom,
64-ročným

Annou Langovou,
93-ročnou

Miroslavom Homzom,
50-ročným

Ing. Pavlom Kručayom,
69-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

navŽdy Sa roZlÚčime

„Kvapka lásky je viac než vodopád zlata.“
Friedrich Von Bodenstedt

povedali Slávni

Dnes 2. augusta má meniny Gustáv, zajtra 3. augusta Jerguš,  
v  piatok 4. augusta Dominika, Dominik, v  sobotu 5. augusta 
Hortenzia, v nedeľu 6. augusta Jozefína, v pondelok 7. augusta 
Štefánia a v utorok 8. augusta oskar.

BlaHoŽeláme k meninám

15. júla 2017 - Katarína Nuss a Radomír Rejnič, 17. septembra 
2017 - Monika Vargová a Marian Janov.

manŽelStvo uZavreli

Spomíname
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach však žiješ,
prekrásnymi spomienkami.

Spomienka
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že Pán Boh nás znovu spojí.
V piatok 4. augusta 2017 uplynie
5 rokov od smrti môjho manžela 
FRANTIŠKA TePLIcKÉHo.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku

Manželka Elena
a dcéry Mária a Beáta s rodinami

Dňa 7. augusta 2017 uplynú
dva smutné roky, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel a otec 
            JÁN ČeRVeň.
Každý z Vás, kto ho mal rád, venujte
mu prosím, tichú spomienku.

Manželka a dcéra

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

www.noviny-poprad.sk
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Týždeň s mestskou políciou

inZercia

Dopravná nehoda v tuneli Bôrik
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poprad

• NA MeSTSKÚ políciu 24. júla popoludní 
telefonovala 71 ročná pani z Hranovnice, kto-
rá si počas návštevy Popradu  pravdepodobne 
zabudla svoju peňaženku v obchode. Keďže sa 
už nenachádzala v Poprade, požiadala o pomoc 
MsP. Mestskí policajti zistili, že peňaženka s 
finančnou hotovosťou vyše 80 € a dokladom 
totožnosti bola v uvedenom obchode. Od pre-
davačky peňaženku prevzali a uložili v úradov-
ni MsP Poprad, kde si ju na druhý deň osobne 
vyzdvihla majiteľka.• HLIADKY MsP 27. júla o 19.58 hod. pre-
verovali oznam, že v blízkosti hotela Európa  
malo dochádzať k slovnému a fyzickému na-
pádaniu sa niekoľkých osôb. Na mieste zistili, 
že išlo o slovnú výmenu názorov medzi člen-
mi rodiny. Po dôraznom upozornení osoby z 
miesta odišli. O 20.25 hod. službukonajúce 
hliadky boli na miesto vyslané znova, keďže 
k narúšaniu verejného poriadku dochádzalo 
opätovne. Podozrivé osoby predviedli kvôli 
zisteniu totožnosti. U 24 ročného muža z Po-
pradu dychová skúška preukázala 1,13 mg/l 
alkoholu a u 25 ročnej ženy z Huncoviec 0,47 

mg/l alkoholu. Obidvom podozrivým osobám 
boli uložené blokové pokuty.• NA LINKU 159 bolo 27. júla o 22.05 hod. 
oznámené, že na ulici J. Curie oproti NC Slo-
venka  chlapci skáču po zastávke MHD a môže 
dôjsť k jej poškodeniu. Hliadky MsP Poprad 
na mieste zistili dvoch 14 ročných maloletých 
chlapcov z Popradu a Hranovnice, ktorí sa pri-
znali, že sa pokúšali vyliezť na striešku uvede-
nej zastávky, čo sa im však nepodarilo. K po-
škodeniu zastávky nedošlo.• PRI PReVeRoVANÍ oznamu ohľadom ru-
šenia nočného pokoja na Ul. Novomeského 28. 
júla o 23.40 hod.hliadka MsP Poprad zistila oso-
by, požívajúce alkoholické nápoje na verejnom 
priestranstve. Vykonanou dychovou skúškou 
bola u troch mladistvých osôb z Popradu zis-
tená prítomnosť alkoholu, u jednej to bolo až 
0,70 mg/l, čo je 1,46 promile. Jeden podozrivý 
bol predvedený za účelom zistenia totožnosti. 
V uvedených prípadoch MsP Poprad postupuje 
v zmysle zákona o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a riešenie veci postúpila 
do správneho konania.   (msp)

V  tuneli Bôrik došlo mi-
nulý týždeň v stredu ráno 
k  dopravnej nehode ukra-
jinskej dodávky.

Po diaľnici D1 viedol krát-
ko pred šiestou ráno v  sme-
re od Popradu na Liptovský 
Mikuláš ukrajinský vodič 
dodávkové vozidlo Mercedes 
Sprinter. Pri jazde cez tunel 
Bôrik neskoro spozoroval 
pred ním idúce vozidlo, kto-
ré spomalilo. Aby zabránil 

zrážke strhol riadenie vľavo. 
Následkom toho však dostal 
šmyk, ktorý sa snažil vyrov-
nať. To sa mu nepodarilo 
a  vozidlom narazil do ľavej 
časti tunela a to do únikové-
ho otvoru a následne poško-
dil dopravné značenie. Pri 
dopravnej nehode sa nikto 
nezranil, dychová skúška na 
alkohol bola u  vodiča nega-
tívna. Škody boli vyčíslené 
na 4 200 eur.  (krp)

3. a 4. august o 19. hod. 
- BABY DRIVeR
USA, akčné krimi, 112 min., ti-
tulky, MP12
Baby robí šoféra bankovým lu-
pičom. Keď sa zamiluje, chce dať 
zbohom kriminálnej minulosti. 
Jeho šéf sa ho tak ľahko nevzdá...        
Vstupné: 5 €

5. a  6. august o  16. hod. - JA, 
ZLoDUcH 3 
USA, animovaná komédia, 96 
min., dabing, MP
Bývalý zloduch Gru má problém. 
Jeho Mimóni sú čím ďalej nespo-
kojnejší, lebo ich pán už nie je zlý. 
Vstupné: 5 €; 4,50 € deti

5. a 6. augusta o 19. hod. - ČIA-
RA 
SK/UA, triler, 113 min., sloven-
ská verzia, MP15
Maštalír, Vášáryová, Fialová a 
Hryc v hlavných úlohách nového 
slovensko-ukrajinského filmu o 
pašovaní cez hranice. Vstupné: 5 €

7. augusta o 19. hod. - MLA-

Kina tatran DoSŤ - €URÓPSKe FILMY 
ZA €URo
IT/FR/CH/BG, dráma, 118 
min., titulky, MP15, FK
Starí priatelia sú ako každý rok na 
liečení. Uvažujú o živote, starobe, 
mladosti, kráse, kreativite…o 
všetkom, čo zaháňa myšlienky na 
blízky koniec. Vstupné: 1 €

8. augusta o 10. hod. - ŠMoLKo-
VIA: ZABUDNUTÁ DeDINKA 
- PRÁZDNINoVÉ KINo
USA, animovaná rozprávka, 87 
min., dabing, MP
Vďaka záhadnej mape sa Šmo-
linka spolu s Mudrošom, Bab-
rošom a Silákom vydáva na dob-
rodružnú výpravu. Náhodou 
objavia najväčšie tajomstvo v 
dejinách Šmolkov.   Vstupné: 2 €

8. augusta o 19. hod. - ATo-
MIc BLoNDe 
USA, akčný / triler, 110 min., ti-
tulky, MP15
Ch. Theron ako špičková agent-
ka britskej tajnej spravodajskej 
služby. V Berlíne zúri revolúcia 
a dvojití agenti a zradcovia majú 
plno práce.    Vstupné: 5 €

• Predám tatranský ob-
klad 2,9 €/m2, leštený, zru-
bový - pologuľatý profil, 
hranoly a  dlážkovicu - dyle 
na podlahy. Inf.: č. t. 0908 
234 866.   3/17-P
• Predám záhradu v  Po-
prade v  záhradkárskej osa-
de Západ č. 2. Inf.: č. t. 
0915 287 566.  26/17-P

• Kúpim pozemok vo Veľ-
kej, v Spišskej Sobote alebo 
v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, 

• 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 obvody. 
Zapájanie spotrebičov. Po-
prad 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
• Prenajmem komplet za-
riadený 1-izbový byt s  bal-
kónom v  Poprade na Juhu 
III, cena 300 €/mesiac. Inf. č. 
t. : 0918 694 121.  62/17-R

výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  8/17-Kpredaj

rôZne

kÚpa

ešte v stredu 19. júla došlo pred 
Popradom v  smere od Hozelca 
k  dopravnej nehode dvoch osob-
ných áut, pri ktorej došlo k usmr-
teniu spolujazdca vo vozidle 
chevrolet corvette a  ťažkému 
zraneniu vodiča vo vozidle Hyun-
dai Getz.

OR PZ v  Poprade žiada všet-
kých svedkov nehody o  pomoc 
pri vyšetrovaní uvedenej doprav-
nej nehody. Prípadní svedkovia sa 
môžu ohlásiť na známom telefón-
nom čísle 158.   (ppp)

Hľadajú svedkov
Policajti z  Vysokých Tatier na základe dobrého 

opisu vo veľmi krátkom čase vypátrali ženu, kto-
rá mala kradnúť v Národnom ústave tuberkulózy, 
pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyš-
ných Hágoch.

V  pondelok 24. júla dopoludnia prišla do ústavu 
ako návšteva 44-ročná žena z  Kojatíc. Vo vestibu-
le si všimla voľne položenú kabelku, ktorú si tam 
zabudla 22-ročná Vranovčanka. Z  kabelky vybrala 
peniaze a  mobilný telefón a  odišla preč. Ešte v  ten 
deň policajti ženu vypátrali a zadržali aj s ukradnu-
tými vecami. Následne ju obvinili z  prečinu kráde-
že a umiestnili do cely policajného zaistenia. Stíhaná 
je v tzv. super rýchlom konaní.  (krp)

Kradla v ústave tuberkulózy program kina cinemaX poprad
od 3. augusta do 9. augusta

Predpremiéra - emoji film 
2D, 3D: o 13.30 hod. (hrá sa 
len cez víkend, v  sobotu 2D, 
v nedeľu 3D), Čiara: o 15.40 
hod., o  18.10 hod. a  o  20.40 
hod., Bocian „Riško“: o 13.20 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Srdcu nerozkážeš: o  17.50 
hod., Dunkirk: o  20.30 hod. 
(nehrá sa 9.8.), Predpremiéra 
- Annabelle 2: Stvorenie zla: 

o 20.30 hod. (hrá sa len 9.8.), 
Valerián a  mesto tisícich 
planét 2D: o  13. hod. (hrá 
sa len cez víkend), Ako sa 
stať zlatokopom: o  16. hod., 
Baby driver: o  18.30 hod. 
(nehrá sa 8.8.), Artmax filmy 
- Posledná rodina: o  18.30 
hod. (hrá sa len 8.8.), Ato-
mic Blonde: o  21. hod. Viac 
na www.cine-max.sk  (ppp)
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„Ľudia nie sú ovce, intímne inklinujú aj k okrajovým žánrom“
Mohlo by sa zdať, že všednosť kaž-

dodenného života zabíja poéziu. A 
predsa stále existujú básnici. Jedným 
z nich je i Ján Marton (na foto vpravo) 
z nášho regiónu, ktorý v tomto roku 
vytvoril spolu so spevákom Robom 
Miklom projekt Hodina slovenčiny s 
autormi. V minulom školskom roku 
s ním navštívili školy v Poprade a vo 
Svite, po prázdninách mienia pokra-
čovať.

* Prečo ste sa rozhodli pre takýto 
projekt?

- „Cieľom je priblížiť slovo ako také, 
ale hlavne poéziu, mladým ľuďom z 
maturitných alebo tretích ročníkov. 
Na hodine sa snažíme „zhodiť zo seba 
kravaty, saká“ a byť otvorení, uvoľne-
ní. Pointa spočíva v tom, že dávame 
priestor deckám, aby sa oni prejavili, 
vytvorili zo slov napísaných na tabu-
ľu nejaký text, báseň... Hráme sa so 
slovami, hráme moje a Robove piesne. 
Podstatou Hodiny slovenčiny s autormi 
je sebarealizácia mladých, aby sme ich 
podnietili k tvorbe, a aby sa im poézia 
stala bližšou.“

* Majú vôbec dnešní mladí ľudia 
vzťah k poézii?

- „Veľa začínajúcich autorov má 
trošku ružové okuliare, ale realita je 
taká, že na Slovensku je viac samot-
ných poetov ako čitateľov. Hovorím 
však, že je to dobre, lebo poézia je ex-
trémne okrajový žáner, žiaden main-
stream, s ktorým sa dá stretnúť všade. 
Podľa mňa by to bolo megalomanské, 

až choré. Ľudia nie sú ovce, intímne 
inklinujú aj k okrajovým žánrom. Čiže 
- poézia má svoje miesto, hoci maličké, 
ale kto chce, ten si ju nájde. To platí i 
pre mladých ľudí, preto si myslím, že 
poézia je na dobrej ceste.“

* Je v Poprade vhodné podhubie 
pre umenie - hudbu, poéziu...?

- „Nekonkretizoval by som to len na 
Poprad. Je tu podhubie, ako všade vo 
svete. Keby som mal povedať za mňa, 
záleží to od schopných ľudí a takí v Po-
prade sú.“

* Poézii sa venujete od roku 1998, 
debutovali ste zbierkou básní Život 
nie je pes, je to suka, postupne pri-
budli ďalšie zbierky, ktorých je do-
kopy osem. Posledná Nemenná vyšla 
v tomto roku vo vydavateľstve Pavla 

Hiraxa Baričáka, s ktorým z času na 
čas cestujete s Potulným kabaretom. 
Na konte máte tiež dva romány - Nul-
tý ston a knihu v elektronickej podobe 
Klamár. Ako došlo k vašej spolupráci 
s Pavlom Baričákom, ktorý je známy 

spisovateľ, hudobník, bloger?
- „Pred deviatimi rokmi som 

na jednom blogu písal svoje prí-
behy a básne a Paľo ma oslovil, 
že mi vydá zbierku. Potom sme 
sa stretli naživo a zistili sme, že 
máme k sebe blízko nielen cez 
tie texty a básne, ale aj ako ľu-
dia. Dnes sme dobrí priatelia 
a cez Paľa som sa zoznámil i s 
Robom Miklom.“

* Prečo ste vlastne začali pí-
sať básne?

- „Tak nejako to prišlo. Keďže 
mám veľmi rád hudbu, začal 
som hrať na gitare a písať veľa 
textov. Písal som ich na písa-
com stroji a robil som na nich, 

až som sa dostával do akéhosi stavu 
uvoľnenia, vlastného mieru. Asi som 
zo seba potreboval dostať niečo von. 
Písať budem, pokým budem cítiť, že to 
chcem, a budem chcieť, dokiaľ budem 
žiť. Je to vo mne, jednoducho to tak 
potrebujem. A keď sa nájdu 1-2 ľudia, 
ktorým sa bude moja tvorba páčiť, tak 
som v podstate vyhral.“

* obyčajné slová majú často ne-
obyčajnú silu. Básnici akoby cítili ich 
energiu a spájajú ich neraz do ma-
gických nadčasových veršov. Zväčša 

musia mať bohatú slovnú zásobu, aby 
z nej mohli odovzdať iným inšpirujú-
ce spojenia slov, možno ich čerpajú z 
množstva prečítaných kníh, možno 
zo stretnutí s inými ľuďmi...

- „Neprečítal som kvantum kníh, ani 
sa nestretávam s veľa ľuďmi, som cel-
kom rád sám. Ale vždy niečo prežívam 
v živote, stretávam niekoho a musím, 
chcem o tom písať. Nepíšem, aby to 
bolo ľúbivé, aby sa to niekomu páčilo, 
na to fakt kašlem. Myslím si, že možno 
som umelecké sklony zdedil po mojom 
starom otcovi z Kráľovej Lehoty z Lipto-
va. On krásne maľoval. Ja nemaľujem, 
ale píšem - tie obrazy vytváram inak - 
slovami. Moje korene, nielen umelecké, 
sú teda z Liptova.“

Ján Marton má hudbu a písanie, 
ešte okrem bicyklovania či futbalu, 
ako svoje hobby, ale neuživí sa nimi. 
Má aj civilné povolanie - pracuje v 
jednej známej firme v Poprade na 
úseku marketingu. 

Popradčania ho môžu vidieť ale-
bo počuť v budúcnosti napríklad v 
Groteske pod Domom kultúry alebo 
v Malom Princovi na sídlisku Juh v 
Poprade. Túto cukráreň s pódiom 
pre rôznych umelcov dokonca pred 
rokom „pokrstil“ spolu s Ľubomí-
rom Perunkom. J. Marton nezaprie 
svoju kreativitu a nosí v hlave ďalšie 
básne. Dodal: „Mám ich dosť, mu-
sím z nich povyberať, aby som zase 
nevykrádal sám seba, aby boli sku-
točne skutočné. Moje.“  (mar)

6. august - 9. august o 21. hod.
Námestie sv. egídia
BAŽANT KINeMAToGRAF
LeTNÉ KINo NA KoLeSÁcH
Nedeľa 6. august
Obecná škola (ČR-SR, 1999),
Pondelok 7. august
Teória tigra (ČR-SR, 2016),
Utorok 8. august
Učiteľka (SR-ČR, 2016),
Streda 9. august
Baba z ľadu (ČR-FR-SR, 2017). 

Kultúrny programPríjemné počasie prilákalo 
v  sobotu 22. júla množstvo 
návštevníkov na Štrbské Ple-
so. Okolie prístavu člnkov sa 
zmenilo na tatranské Benát-
ky. Podujatie Benátska noc 
ponúklo okrem spoločného 
člnkovania aj  príjemnú nála-
du vďaka ľubozvučným tónom 
harfy a  vystúpeniam umelcov. 
Atmosféru večera dotvárali 
postavy v barokových kostý-
moch aj atraktívne zrkadlové 
sochy, ktoré nik neobišiel bez 
toho, aby sa pri nich nezvečnil.

Oslavy 500. výročia dokončenia 
hlavného oltára v Bazilike sv. Ja-
kuba v Levoči, najvýznamnejšie-
ho diela Majstra Pavla, prilákali 
tisíce ľudí. Dvojdňový kultúrny 
program sa konal v predposledný 
júlový víkend na niekoľkých sta-
novištiach na Námestí Majstra 
Pavla a stovky Levočanov a náv-
števníkov oslovil aj galaprogram 
Večer s Majstrom priamo v ba-
zilike. Zaujali tiež zvučné mená 
interpretov, doboví umelci či inte-
raktívne aktivity. V piatok na ná-
mestí vystúpil aj Václav Neckář.

Festival Medvedie dni na Hrebienku privíta 
už dnes 2. augusta všetky deti a rodičov na 
jubilejnom desiatom ročníku. Bude tento 
rok trvať až päť dní do nedele 6. augusta. 
Pripravený je bohatý programom s množ-
stvom hier, súťaží, medveďou zábavou, 
medvedím pretekom a  medvedími raňaj-
kami. Prvé tri dni bude malých aj veľkých 
sprevádzať hovoreným slovom „Poštár Vin-
co“ - Roman Feder, ktorý odovzdá v sobotu 
a  v  nedeľu moderátorskú štafetu kolegovi 
Andrejovi Bičanovi.  (ppš)

Dnes sazačínajú
Medvedie dni
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Futbalisti FK Poprad 
vstúpili cez víkend do 
premiérového ročníka 
celoštátnej II. ligy zá-
pasom úvodného kola 

na pôde ŠKF Sereď. Prvý domáci 
duel odohrajú Popradčania už naj-
bližšiu sobotu večer proti košickej 
Lokomotíve.

Pred letom káder FK Poprad 
opustili Lukáš Tóth, Szymek Gruca, 
Tomáš Peciar, Miroslav Poliaček, 
Rudolf Bilas i  Jakub Šašinka. Na-
miesto nich sa k  tímu pred novou 
sezónou pripojili Denis Jančo (AS 
Trenčín), Michal Horodník (Parti-
zán Bardejov), Daniel Dubec (Spar-
tak Trnava), Lukáš Urbanič (do-
rast FK Poprad), Vlad Apostoliuk 
(dorast FK Poprad), Tomáš Gajan 
(juniorka FK Poprad) a Štefan Holiš 
(Spartak Myjava), ale aj bývalý slo-
venský reprezentant a  účastník MS 
2010 v Juhoafrickej republike Kamil 
Kopúnek.

Jazdecké záprahové preteky
Poslednú júlovú nedeľu sa v areáli 

Múzea kočiarov Pavla Baláža medzi  
Matejovcami a  Veľkou Lomnicou 
uskutočnil ďalší ročník jazdeckých 
záprahových pretekov o  cenu fir-
my Agroosivo Úsvit a  obce Veľká 
Lomnica a súťaž o cenu Ing. Petra 
Juščáka Praktik. Podujatie zorgani-
zoval popradský jazdecký klub equs 
a obec Veľká Lomnica. 

V  kategórii rýchlostný parkúr 
dvojzáprahov prvé miesto putuje 
do Martina a získal ho Jozef Bučku-
liak. Druhé miesto obsadil Michal 

Švagerko ml. z Klubu priateľov koní 
Poprad a tretie Milan Gajan z Bob-
rovca. V  kategórii klasický parkúr 
dvojzáprahov z prvého miesta sa te-
šil Jozef Bučkuliak z Martina. Druhé 
miesto obsadil Milan Gajan z  Bob-
rovca a  tretie Popradčan Michal 
Švagerko ml. V celkovej výsledkovej 
listine v disciplíne kombinovaná sú-
ťaž jednozáprahov sa na prvom aj 
druhom mieste umiestnila Marcela 
Viochnová z  TJ Žrebčín Motešice, 
na treťom mieste Marek Rura z JZK 
Equs Poprad, na štvrtom Ľudovít 

Kurkin z  JZK Equs Poprad, na pia-
tom Ivan Babík z TJ Žrebčín Motešice 

a na šiestom Ladislav Hana tiež z TJ 
Žrebčín Motešice.   (ppš)

Pred popradskou Arénou mohli 
minulú sobotu diváci vidieť po-
riadnych chlapov, ktorí prišli na 
7. ročník súťaže Tatranský silák. 
Konala sa pod záštitou primátorov 
Svitu a Popradu (na foto dole po-
pradský primátor Jozef Švagerko 
pri vítaní sa s borcami).

Približne desiatka silných mužov 
- strongmanov nielen zo Sloven-

ska, ale aj z Čiech, Ukrajiny a Poľ-
ska, predviedla unikátne výkony. 
Zdvíhali nad hlavu 130 a viackilo-
gramovú kladu, čo je kráľovskou 
disciplínou, súťažili v ťahaní ka-
mióna, držaní automobilov na čas, 
vykladaní betónovej gule na ramená 
a ďalších. Kým vlani súperili v dvoj-
členných tímoch, tohto roku každý 
individuálne.

Peter Rekenei, za-
kladateľ ŠK Strong-
man Poprad, or-
ganizátor súťaže, 
uviedol: „Pozvali 
sme najlepších z naj-
lepších pretekárov. 
Prišiel aj úradujúci 
majster Čiech ne-
ohrozený Jirko Vy-
tiska, štvornásobný 
najsilnejší muž Slo-

venska Igor Petrík, ktorý  vyhral vla-
ňajšieho Tatranského siláka a ďalší 
silní muži.“ Popradský klub je jediný 
svojho druhu v našom meste. Ako 
dodal P. Rekenei, snažia sa tento 
druh športu rozvíjať: „My dvíhame 
také váhy, ktoré neuvidíte v „činkár-
ni“, lebo to nie sú činky.“ Pre divákov 

bola súťaž skutočne príťažlivá. Bolo 
čo obdivovať. Tohto roku sa najviac 
darilo domácemu Popradčanovi  186 
cm a 125 kg vážiacemu Petrovi Reke-
neiovi (na foto hore), ktorý získal ti-
tul Tatranského siláka, druhé miesto 
obsadil český pretekár Jirko Vytiska a 
tretie Poliak Marcin Wlizlo.  (mar)

Siláci predviedli unikátne výkony

FK Poprad
Keďže súťažný poriadok v druhej 

lige vyžaduje na mieste hlavného 
trénera druholigového tímu člo-
veka s trénerskou licenciou EURO 
PRO, došlo v rámci realizačného 
tímu k zmene. Hlavným tréne-
rom sa stal Jaroslav Belejčák, jeho 
asistentmi sú Stanislav Šesták a 
Mikuláš Dvorožňák. Trénerom 
brankárov zostáva Martin Lipčák. 
Do realizačného tímu pribudol 
kondičný tréner Tomáš Kolofík. 
Vedúcim mužstva zostáva aj na-
ďalej Ján Mlynár, lekárom Jaroslav 
Južanin a masérom Dárius Ko-
lodzej. V novovytvorenej funkcii 
kustóda A mužstva bude pôsobiť 
Adrián Janoška.

Výsledok: 1. kolo II. ligy v nedeľu 
30. júla ŠKF Sereď - FK Poprad 0:2 
(0:0), góly Popradu: 48. Duje Me-
dak, 53. Michal Horodník.

Program: 2. kolo II. ligy v sobotu 
5. augusta o  19. hod. FK Poprad - 
Fc Lokomotíva Košice.  (ppp)

Podtatranská hasičská liga pokračovala minulú nedeľu v Hranovnici 17. 
ročníkom súťaže hasičských družstiev O pohár obce Hranovnica za účasti 
24 družstiev. Víťazom u mužov do 35 rokov sa stalo Spišské Bystré I s časom 
17,34, u žien Spišské Bystré s časom 19,50 s, u mužov nad 35 rokov Šuňava  
s časom 19,83 s. Medzi dorastencami ôsme víťazstvo v tomto roku si na svoje 
konto pripísali Gánovce (17,73). U  dievčat sa z prvenstva oprávnene tešil 
Spišský Štiavnik (24,01). Najbližšie budú hasiči bojovať o Spišskosobotský 
pohár na historickom námestí v Sp. Sobote v nedeľu 6. augusta. Slávnostný 
nástup súťažných družstiev je plánovaný o 10. hod.   (okl)

Najbližšie o Spišskosobotský pohár

Minulú sobotu potešil náš región 
mimoriadny športový úspech. Na 
Majstrovstvách sveta v  street wor-
koute v  Moskve získala mladá iba 
50 kg vážiaca a  160 cm vysoká 21 
ročná Klaudia Glejdurová z  Lip-
tovskej Tepličky strieborné miesto. 
Street workout je vo svojej základ-
nej podstate kombináciou funkčné-
ho tréningu a kalisteniky (cvičenie 
s vlastnou váhou). Na cvičenie sa 
využívajú hrazdy a bradlá. Fre-
estyle je voľná zostava akrobatic-
kých prvkov, ktoré cvičenec pred-
vádza s  vlastnou hmotnosťou.
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HK Poprad bude mať farmu v Spišskej Novej Vsi
Mestá Poprad a Spišská 
Nová Ves už v minulos-
ti dokázali, že v  oblasti 
športu vedia spolupra-
covať. Príkladom toho 
bola spoločná organi-

zácia nedávnych Majstrovstiev sveta 
v hokeji hráčov do 18 rokov. Na zá-
klade týchto skúseností bola minulý 
týždeň v stredu zmluvou spečatená 
ďalšia etapa spolupráce, tentokrát 
medzi klubmi HK Poprad a  HK 
Spišská Nová Ves.

Na spoločnej tlačovej konferencii 
zástupcov oboch miest a hokejových 
klubov došlo podpisom k  dohode 
o  vytvorení farmárskeho tímu HK 
Poprad v  prvoligovej Spišskej Novej 
Vsi. „V rámci Spiša má prepojenie ho-
keja v Spišskej Novej Vsi a Poprade bu-
dúcnosť. Dohodli sme sa na vytvorení 
farmárskeho tímu, čo podporí rozvoj 
oboch klubov,“ uviedol primátor Po-
pradu Jozef Švagerko. „Chceme hrať 
dobrý prvoligový hokej a  nerobiť to, 
na čo nemáme. Naša spolupráca s Po-
pradom je veľmi dobrá a ešte zďaleka 
nekončí,“ dodal primátor Spišskej No-
vej Vsi Ján Volný. Dohoda spočíva vo 
výmene najmä mladých hráčov počas 
prestupového obdobia v rámci senior-
ského i juniorského tímu. Obe strany 
túto možnosť uvítali, veď podobnú 
predstavu mali už v  minulej sezóne. 
„Stanovili sme si podmienky a chceme, 
aby to bolo výhodné pre obe strany. 
Medzi hráčmi sa zvýši konkurencia 
a  verím, že každý hráč zo Spišskej 

Novej Vsi, ktorý sa ukáže v  dobrom 
svetle, dostane šancu u nás,“ povedal 
riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurínyi. 
„Naša spolupráca trvá už niekoľko ro-
kov v mládežníckych družstvách, tak-
že sa teším, že dochádza aj k takejto 
dohode na scéne seniorského hokeja,“ 
doplnil generálny manažér HK Spiš-
ská Nová Ves Klaudius Zekucia.

Ťažiť zo vzájomnej výmeny môžu 
bez zbytočných „papierovačiek“ nie-
len kluby, ale hlavne mladí hráči, pre 
ktorých býva prechod do seniorského 
hokeja náročný. „Každý tréner uvíta, 
ak má k dispozícii použiteľných hráčov 
v ďalšom tíme pre potreby najvyššej sú-
ťaže,“ skonštatoval tréner HK Poprad 
Marcel Ozimák. „Hokejová základňa 
na Slovensku je úzka a týmto krokom 
môžeme urýchliť proces dozrievania 

hráčov,“ podotkol tréner HK Spišská 
Nová Ves Jozef Škrak. Hokej pod Tat-
rami zažíva obrodenie. Po minuloroč-
nej drine v podobe stabilizácie poprad-
ského klubu dnes aj táto spolupráca 
dvoch, kedysi ligových, rivalov prináša 
svoje ovocie. „Keď si spomeniem na to, 
kde bol popradský hokej pred rokom, 
tak mám radosť, že sme sa stabilizovali. 
Som hrdý na to, že v Poprade môžeme 
hokej rozvíjať aj takouto spoluprácou,“ 
podčiarkol ambasádor HK Poprad Pe-
ter Bondra.

Túto príležitosť využil klub HK 
Poprad aj na predstavenie novej edí-
cie dresov, v ktorých odohrajú kam-
zíci zápasy počas celého prípravné-
ho obdobia, vrátane jubilejného 70. 
ročníka Tatranského pohára, či Vy-
šehradského pohára.  (mav)

Leto treba využiť naplno. Deti 
vyhľadávajú každú možnosť na zá-
bavu a  hry. Tie, ktorým učaroval 
futbal, sa prihlásili do Letného fut-
balového kempu pod hlavičkou FK 
Poprad. Turnusy sú dva. Ten prvý 
už má viac ako štyridsať malých 
futbalistov za sebou.

Futbalový kemp v  Poprade od-
štartoval minulý týždeň v pondelok 
a tréneri sa v piatok rozlúčili s prvou 
skupinou detí. „Tento kemp je podob-

ný ako minulý rok. Deti popri futba-
lovým tréningom absolvovali výlet, 
prehliadku NTC Poprad, či kúpanie 
v  aquaparku,“ uviedol koordinátor 
futbalového kempu Vladimír Rehák. 
Bohatý program bol prispôsobený 
každému. Tí šikovnejší už sú v hľa-
dáčiku mládežníckych trénerov FK 
Poprad. „Podarilo sa nám objaviť 
dva veľké talenty, ale aj ďalších ši-
kovných chlapcov. Som zvedavý, koho 
z nich uvidíme v popradskom futba-

lovom drese v budúcnosti,“ 
doplnil V. Rehák.

Deťom sa venovali všet-
ci dostupní kvalifikovaní 
tréneri mládežníckych 
družstiev, ktorí trénin-
gový proces obohatili 
o  rôzne súťaže a atrakcie. 
„Som rád, že som tu mohol 
byť, lebo som sa veľa na-
učil. Mali sme výborných 
trénerov a  za všetko im 
ďakujem,“ povedal Oli-
ver Kras. „Hrávam futbal 
a chodím na tréningy. Pán 

tréner ma vybral do tímu, preto som 
sa chcel aj takto zlepšiť,“ pokračoval 
Gabriel Juchan. „Tréningy boli super 
a  aj výlety boli perfektné,“ pridal sa 
Filip Jarkuliš. „Je mi trochu ľúto, že 
nebehám s partiou von, ale aj tu som 
si našiel nových kamarátov,“ priznal 
Jurko Prokopič. „Začala som hrať 
s  bratom futbal a  veľmi ma to baví. 
Aspoň som sa trochu rozhýbala,“ 
prezradila Simona Joštiaková, ktorá 

bola jediným dievčaťom v  prvom 
turnuse. „Chalani niekedy robili zle, 
niekedy neposlúchali, ale inak boli 
celkom fajn,“ dodala.

Prvý turus vyvrcholil záverečným 
turnajom aj za účasti hráčov A-muž-
stva FK Poprad. Druhá skupina si 
užije futbalový týždeň od 7. augusta 
s  podobným programom. Organizá-
tori očakávajú približne 35 detí a stále 
je voľných niekoľko miest.  (mav)

Futbalový kemp plný zábavy

• FUTBALISTI popradskej rezervy 
FK Poprad B vstúpili do nového roč-
níka 4. ligy v nedeľu remízou 3:3 na 
ihrisku OFK Tatran Kračúnovce. V 
druhom kole sa predstavia doma vo 
Veľkej netradične už dnes o 17. hod. 
proti FK Humenné.• TReTIe kolo zábavného bowlin-
gu Leto v chládku sa konalo minulú 
nedeľu v herni Citybowling Poprad 
za účasti 37 hráčov. Vo finále najlep-
ší výkon podal Alojz Foriš s výko-
nom 509 bodov a priemerom 229,82. 
Na druhom mieste skončila Soňa 
Berková výkonom na dve hry 491 
(vrátane handicapu) s priemerom 
224,55 a tretia Mária Kovalčíková s 
výkonom 477 (vrátene handicapu) 
s priemerom 204,91. Sošku za najvyš-
ší náhod 276 bodov si odniesol Jozef 
Hegenbart a Jackpot Lukáš Katriňák 
za náhod 274. Štvrté kolo turnaja sa 
uskutoční 18. augusta.  (ppp)

Krátko zo športu

Popradskí hokejisti odštartovali 
zápasovú prípravu pred novou se-
zónou Tipsport Ligy.

V  utorok 1. augusta odohrali po 
uzávierke vydania novín Poprad 
úvodnú prípravný duel v metropole 
východu proti HC Košice. Vo štvr-
tok 3. augusta sa po prvýkrát pred-
stavia domácim fanúšikom o 18. ho-
dine proti HKM Zvolen a  v  utorok 
8. augusta nastúpia o 17. hodine na 
odvetu vo Zvolene.   (ppv)

HK Poprad
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Š K O DA

  ÍZI -  28 km
  SENZI -  43 km
  LEJZI -  78 km
  KREJZI - 134 km

DEJZI -  17 km
preteky pre rodiny (dospelý + dieťa)

POPRAD

otvorené preteky na tratiach ME 2017
program pri MsÚ vo Svite - 7:00 štart KREJZI  9:00 štart LEJZI   
10:00 štart SENZI  10:30 štart ÍZI  11:00 štart DEJZI   
18:00 vyhlásenie výsledkov  19:00 vyžrebovanie tomboly

20:00 SilvBAND + Robo Šimko

17:00 Otvárací ceremoniál ME 2017

20172017

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

mužov aj žien v kategóriách Elite a Masters
12. 8. 2017 - 17:00 - Otvárací ceremoniál / Areál ISKRA ARÉNA Svit

13. 8. 2017 - 8:00 - Štart prvej kategórie / pri MsÚ Svit
13. 8. 2017 - 15:00 - Vyhlásenie výsledkov / Areál ISKRA ARÉNA Svit

13. 8. 2017 od 8:00 pri Kolibe vo Svite

13. 8. 2017
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 
V MTB MARATÓNE

Mesto
SVIT
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POPRAD

HORAL JUNIOR
areál pri Kolibe vo Svite - registrácia od 8:00 - kategórie od 0 do 14 rokov

13. 8. 2017
Mesto
SVIT

20172017
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