
Strana 18. 8. 2018

Streda  8. 8. 2018 Číslo 30 Ročník XXIX. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

... aby deti
trpeli čo
najmenej,
keď sa
rodina
rozpadá

Starostlivosť
o detské
ihriská a
pieskoviská
je dôležitá

Futbalový
víkend
orlov lepšie
zvládla
rezerva

Viac na str. 5Viac na str. 4 Viac na str. 10

Vo Veľkej opravia zatekajúcu strechu

Festival prilákal množstvo návštevníkov

Jedným z  bodov minulo-
týždňového 3. neplánované-
ho MsZ mesta Poprad zahr-
nutom v  návrhu na zmenu 
rozpočtu na rok 2018 bola 
aj rekonštrukcia zatekajúcej 
strechy nad telocvičňami 
v ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo 
Veľkej. Ide o  havarijný stav 
a  tak popri rekonštrukcii 
materskej školy je nutná aj 
takáto investícia.

Poslanci odklepli na re-
konštrukciu strechy nad 
telocvičňami ZŠ s MŠ A. V. 
Scherfela vo Veľkej sumu 
140 tisíc eur. „Strecha je 
plochá a  najmä v  zime tam 
stál sneh. Preto do telocviční 
zatekalo. Nakoľko je v oboch 
tamojších telocvičniach 

urobená nová palubovka, 
nechceli sme dopustiť, aby 
sa znehodnotila. Chceli sme 
to z  kapitálových výdavkov 
urýchliť už skôr, ale vtedy boli 
v pláne dôležitejšie investície. 
Strechu nebudeme meniť na 
sedlovú, ale táto pôvodná 
bude opravená v celom rozsa-
hu novou technológiou, ktorá 
má niekoľkoročnú záruku,“ 
uviedla vedúca odboru škol-
stva, mládeže a športu MsÚ 
v Poprade Edita Pilárová.

V  čase rekonštrukcie Ma-
terskej školy na Tranovské-
ho ulici by mali byť deti do-
časne umiestnené aj v malej 
telocvični základnej školy 
a  aj preto bola takáto in-
vestícia nutná. „Máme na to 

august a zrejme aj september 
a zatiaľ budú deti z materskej 
školy mať ležadlá umiestnené 
v triedach školy,“ doplnila E. 
Pilárová.

Vedenie školy vo Veľkej 
rozhodnutie MsZ privíta-
lo. „Tridsaťšesťročná strecha 
na telocvičniach základnej 
školy vo Veľkej i  po čiastko-
vých opravách zatekala na 
mnohých miestach, čím sa 
výrazne znížil bezpečnostný 
štandard žiakov na hodinách 
telesnej výchovy, športovej 
prípravy a krúžkovej činnosti 
a zvyšovalo sa riziko úrazu. 
Telocvične s novými palubov-
kami okrem žiakov školy vy-
užívajú aj mladí futbalisti FK 
Poprad a v  popoludňajších 

a  večerných hodinách i spo-
ločenské organizácie. Keďže 
budova MŠ na Tranovského 
ulici prechádza zásadnou 
prestavbou, od septembra sa 
na niekoľko mesiacov stanú 
priestory telocviční prechod-
ným domovom i pre deti na-
šej materskej školy. Preto sme 

všetci privítali rozhodnutie 
mestského zastupiteľstva 
o  pridelení finančných pro-
striedkov na rekonštrukciu 
strechy telocviční. Dúfame, 
že sa s prácami začne už kon-
com augusta,“ uviedol riadi-
teľ ZŠ s  MŠ A. V. Scherfela 
Richard Bekess.  (mav)

Festival Made in Slovakia pre-
biehal minulý týždeň od stredy do 
soboty v  Poprade. Návštevníci si 
mohli prezrieť a  kúpiť nielen vý-
robky šikovných slovenských vý-
robcov, ale stráviť aj príjemné chví-
le pri stretnutiach a  kultúrnych 
vystúpeniach. 

Súčasťou tohtoročného 7. ročníka 

festivalu sa po prvýkrát stal Made in 
Poprad, ktorý ho v sobotu uzavrel. 
Ondrej Kavka z OZ Pre mesto, ktoré 
bolo hlavným organizátorom celého 
festivalu, povedal: „Snažili sme sa už 
aj po minulé roky, aby festival nebol 
fádny. Aby sme každý rok priniesli 
nejakú tému. Pred troma rokmi to 
boli včelári Hornádskej doliny, minu-

lý rok tu bol cech 
spišských baníkov. 
Teraz bola témou 
Spišská Sobota 
a Ján Brokoff.“

Tohto roku si 
pripomíname 300 
rokov od smrti 
tohto významné-
ho svetoznáme-
ho barokového 
sochára a  nášho 
rodáka. Jeho die-
lo a tvorbu dávali 
počas festivalu do 
popredia práve 

Spišskosobotčania. Podpredsedníč-
ka Klubu Sobotčanov Radka Novot-
ná uviedla: „V  samostatnom stánku 
boli o Brokoffovi texty o živote tohto 
umelca a malá expozícia. K jeho poc-
te sa pridalo aj divadlo Art Academy 
s predstavením o živote nášho rodáka 
svetového mena. Zároveň bola na in-

fopaneloch v jednom zo stánkov pre-
zentovaná Spišská Sobota zo súčas-
ného i  historického pohľadu, v  troch 
jazykoch.“  

Počas Made in Poprad sa na pódiu 
v  medzikostolí od 10-tej do 22-hej 
hodiny prezentovali hlavne popradskí 
hudobníci. (Pokračovanie na str. 12)
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Stručne Začínajú sa prípravy na veľkoplošné opravy chodníkov

Basketbalová hala by mala vyrásť na zelenej lúke

Správa mestských komunikácií 
(SMK) v Poprade opraví v  tomto 
roku 8  539 m2 chodníkov. Veľko-
plošné opravy začne v auguste rea-
lizovať spoločnosť Cesty Košice, 
s.r.o. , ktorá bola úspešná vo ve-
rejnom obstarávaní. Cena diela 
predstavuje sumu 145 552,492 eur. 
Okrem toho SMK vykonáva v  lete 
pravidelnú údržbu.

„Už v  priebehu tohto týždňa za-
čneme s  prípravou chodníkov na 
veľkoplošné opravy. Príprava spočíva 
v odstraňovaní starého, poškodeného 
asfaltového povrchu, na niektorých 
úsekoch bude potrebná aj výmena 
obrubníkov, výšková úprava uzáve-
rov sieťových ventilov a  kanalizač-

ných poklopov. Tieto 
práce je nevyhnutné 
realizovať v predstihu 
pred položením nové-
ho asfaltového krytu. 
Touto cestou chceme 
zároveň požiadať ob-
čanov o zhovievavosť 
so zníženým komfor-
tom na opravovaných 
chodníkoch,“ infor-
moval riaditeľ SMK 
Peter Fabian. Zoznam naplánova-
ných veľkoplošných opráv chodní-
kov schválili poslanci MsZ mesta 
Poprad.

Zhotoviteľ začne s  pokladaním 
nových asfaltových povrchov kon-

com prázdnin, aby 
ešte do začiatku 
školského roka do-
kázal zrealizovať 
všetky naplánované 
práce v  areáloch ZŠ 
s MŠ Jarná a ZŠ s MŠ 
Kopernikova. Tohto-
ročné veľkoplošné 
opravy by mali byť 
ukončené do 35 dní 
od odovzdania sta-
veniska, najneskôr 

do 30. septembra.
SMK v  lete vykonáva aj bežnú 

a pravidelnú údržbu. Minulý týždeň 
cestári pracovali na vysprávkach vo-
zoviek napríklad na sídlisku Západ, 
vo Veľkej či v centre mesta. „Pri let-
nej údržbe nám veľmi pomáhajú pra-
covníci Malých obecných služieb, kto-
rí čistia chodníky a rigoly od buriny, 
ale čistia aj parkoviská na sídliskách,“ 
uviedol P. Fabian.

Pracovníci SMK taktiež v  tých-
to mesiacoch vykonávajú kosenie 
krajníc vozoviek a  venujú sa vodo-
rovnému dopravnému značeniu, 
čistia dažďové vstupy a  priebežne 
opravujú aj schodiská (v minulom 
týždni pri OC Výkrik, v pláne sú aj 
Matejovce).      (mag, mav)

Hlavnou témou minulotýždňo-
vého neplánovaného Mestského za-
stupiteľstva mesta Poprad bol opäť 
zámer vybudovať tréningovú bas-
ketbalovú halu. V júni tento návrh 
neprešiel, kvôli nevhodne navrhnu-
tej lokalite. Poslanci preto hľadali 
alternatívne riešenia a napokon do-
šlo k zhode, s ktorou sa stotožnili aj 
zástupcovia basketbalových klubov.

Prvotný návrh 
postaviť tréningovú 
basketbalovú halu 
na sídlisku JUH III 
vedľa Spojenej školy 
na Letnej ulici po-
pradskí poslanci ne-
odobrili aj napriek 
tomu, že bol v súlade 
s  územným plánom 
a  to pobúrilo najmä 
basketbalovú verej-
nosť. Chceli zacho-
vať zelené plochy vo 
vnútrobloku. Na mi-
moriadnom zastupi-
teľstve boli predložené štyri návrhy. 
Okrem spomínanej lokality aj lokali-
ta pri Aréne, pri SPŠ, či lokalita JUH 
IV od Suchoňovej ulice až po pláno-
vaný skatepark, kde sú k  dispozícii 
dva varianty. Na návrh poslancov 
Slavomíra Božoňa a  Ondreja Kavku 
sa ujala alternatíva v blízkosti cyklo-
chodníka pri Suchoňovej ulici. „Do-

šlo k všeobecnej zhode, aby sme neza-
sahovali do nezastavaného územia, 
kde je zeleň a radšej hľadali ústretové 
riešenie pre všetkých. Teraz je to už len 
o  tom, či budeme môcť halu postaviť 
pri cyklochodníku, alebo až pri pláno-
vanom skateparku,“ uviedol poslanec 
MsZ Slavomír Božoň. „Toto rozhod-
nutie vítame a preto chceme poďako-
vať poslancom, že k  výberu lokality 

pristúpili zodpovedne. Je to posun 
vpred. Nová hala bude mať nadnárod-
ný význam, nakoľko by sa u nás mali 
uskutočniť juniorské majstrovstvá Eu-
rópy v roku 2022 a v roku 2021 príde 
FIBA skontrolovať priestory. Aj preto 
sme tlačili na termíny. Okrem toho to 
pomôže rozvoju basketbalu v  našom 
meste,“ povedal športový riaditeľ BK 

Poprad Michal Weinciller. „Budeme 
musieť vyriešiť zmeny územného plá-
nu a zapracovanie potrebnej situácie. 
Verím, že to bude pre Poprad dobré 
riešenie,“ uviedol primátor mesta Po-
prad Jozef Švagerko. „Na zelenej lúke 
sa dá všetko vyriešiť lepšie, ako v za-
stavanom území. Som rád, že plocha 
na sídlisku ostane zelená a preto som 
podal aj podnet na zmenu územného 

plánu, aby to tak os-
talo aj v  budúcnosti. 
Už na začiatku som 
naznačoval, že ľudia 
budú proti výstavbe 
vo vnútrobloku a  po 
stretnutí s  nimi sa to 
aj potvrdilo,“ skon-
štatoval poslanec 
MsZ Milan Baran. 
„Dobrý je návrh na 
JUHU IV za Sucho-
ňovou ulicou, ale ešte 
lepší by bol pri ska-

teparku. Potrebujeme 
tu dotiahnuť novú prí-

stupovú cestu a  prinúti nás to konať 
rýchlejšie. Takto sa napríklad oveľa 
rýchlejšie rozbehne aj výstavba bytov 
v  tejto lokalite. Výhodou je, že je to 
mimo obytnej zóny a nebál by som sa 
toho, že tam nie je osvetlenie, pretože 
to prichádza ruka v  ruke s  prístupo-
vou komunikáciou,“ uzavrel posla-
nec MsZ Igor Wzoš.  (mav)

Poslanci našli kompromis a nová hala by mala vyrásť na zelenej lúke 
v lokalite JUH IV za Suchoňovou ulicou.     FOTO - Marek Vaščura

• DNES 8. augusta od 15. hod. sa 
uskutoční ďalšia letná čitáreň v Pod-
tatranskom múzeu v Poprade a o 20. 
hod. je naplánovaná prednáška na 
tému Osmičkové roky - 100. výro-
čie vzniku Československej republi-
ky. Prednášať bude Pavol Minarčák 
z  Podtatranského múzeua v  Popra-
de.

• VÝSTAVA s  názvom Vlkolínec 
včera a dnes je sprístupnená od piat-
ka 3. augusta v  obchodnom centre 
Forum v Poprade. Je súčasťou osláv 
25. výročia zápisu Vlkolínca do 
UNESCO a  700. výročia udelenia 
mestských výsad. Návštevníci spo-
znajú život vo Vlkolínci, jeho archi-
tektúru, hospodárenie a život. Potr-
vá do 14. septembra 2018. 

• TATRANSKÁ historická elek-
trička Kométa vyrazí na svoju ďal-
šiu letnú jazdu v nedeľu 12. augusta 
o 10.30 hod. Pokračovať bude sme-
rom na Starý Smokovec a Tatranskú 
Lomnicu a späť. 

• OBYVATELIA mesta Poprad 
a  poslanci Mestského zastupiteľstva 
mesta Poprad mohli do konca júla 
predkladať návrhy na udelenie Ceny 
mesta Poprad a  udelenie čestného 
občianstva. Predložených bolo 9 
nominácii, z  toho dvakrát boli no-
minované kolektívy a  jedenkrát za-
riadenie. 

• Z  TEPLA  počas nedele na Slo-
vensku skolabovalo 74 pacientov. 
Najviac výjazdov zaznamenala Zá-
chranná zdravotná služba práve 
v  Prešovskom a  Trnavskom kraji, v 
ktorých potrebovalo pomoc záchra-
nárov zhodne po 13 pacientov.

• TATRANSKÝ a Pieninský ná-
rodný park včera opäť spočítaval 
turistov. Každoročné spočítanie 
návštevníkov vo vysokohorskom 
prostredí má ukázať najmä to, aká 
je zaťaženosť jednotlivých lokalít. 
Najvyšší počet turistov bol za po-
sledných pätnásť rokov vo vysoko-
horskom prostredí v roku 2014. Za 
jediný deň ich vtedy narátali 24 117. 
Rekord si drží rok 1980 s 26 520 náv-
števníkmi.

• ŠTVRTÉ Smokovecké trhy ume-
nia a zábavy, na ktorých sa predsta-
via umelci a  remeselníci pôsobiaci 
v Tatrách sa konajú od pondelka 6. 
augusta do nedele 12. augusta v Sta-
rom Smokovci.

• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zariade-
ní nízkeho napätia.  (ppš)
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Krátke správy

Leteckí záchranári pomáhali zraneným aj vyčerpaným

Poľnohospodári nie sú s úrodou spokojníPoprad tancuje
s nepočujúcimi • EXTRÉMNYMI letnými ho-

rúčavami trpia nielen ľudia, ale aj 
zvieratá. Preto by chovatelia mali 
venovať zvýšenú pozornosť svojim 
zvieratám. To sa týka spoločenských 
aj hospodárskych zvierat. Najdôle-
žitejšie je zabezpečiť pitný režim a 
chrániť ich od priameho slnka. 

• ZARIADENIE lesnej pedagogi-
ky Krásne sady Mlynica organizuje 
denný letný tábor so zameraním na 
výučbu angličtiny od 13. do 17. au-
gusta.  

• PREZIDENT Andrej Kiska vo 
štvrtok minulého týždňa navštívil 
Ždiar a  Tatranskú Javorinu, aby sa 
oboznámil s dôsledkami nedávnych 
povodní. Podľa prezidenta je potreb-
né vybudovať akési centrá na zásah 
pri živelných udalostiach, aby sa sta-
rostovia mali na koho obrátiť a kom-
petentní vedeli okamžite rozhodnúť 
o zásahu v prípade ohrozenia obyva-
teľstva.

• KEŽMAROK plánuje výstavbu 
18-bytového domu na Ulici Weil-
burská. Celková cena stavby je vo 
výške takmer 1 milión eur. Stavať sa 
budú nájomné štartovacie byty ur-
čené pre mladé rodiny. Kežmarská 
radnica získala na výstavbu dotáciu 
od Ministerstva dopravy a výstav-
by SR  vo výške 376 934 eur a úver 
v sume 565 390 eur je zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania s nulovým 
úrokom.  

• KAŽDÚ nedeľu o 8.30 hod. mô-
žete pod vedením lektorky jogy prí-
jemne zrelaxovať v  záhrade Grand 
Hotela Kempinski High Tatras s vý-
hľadom na Štrbské pleso. Cvičí sa 
power jogová zostava vhodná aj pre 
začiatočníkov.

• VŠETKY najväčšie „elánovské“ 
hity v podaní Castelans Elán revival 
band si môžu záujemcovia vypo-
čuť v  piatok 10. augusta o  19. hod. 
na futbalovom ihrisku v  Tatranskej 
Lomnici. 

• LUKÁŠ Adamec bude koncerto-
vať v sobotu 11. augusta od 20. hod. 
v areáli Iskra Arény vo Svite.

• FINANČNÁ správa vychádza 
v  ústrety svojim klientom. Zor-
ganizuje pre nich školenia podľa 
ich výberu. Podnety na tematické 
zameranie školení môžu fyzické 
a právnické osoby navrhovať priamo 
prostredníctvom stránky finančnej 
správy na Facebook-u alebo e-mai-
lom na vzdelavanie@financnaspra-
va.sk. Finančná správa chce pomôcť 
daňovým subjektom získať odbor-
né informácie z  oblastí, ktoré ich 
zaujímajú.   (ppš)

• Popradská posádka leteckých 
záchranárov bola v  prvý augusto-
vý deň privolaná na pomoc do Vy-
sokých Tatier. 48-ročná maďarská 
turistka prechádzala zo Skalnatého 
plesa smerom na Veľkú Svišťovku, 
pričom sa pošmykla a spadla. Utr-
pela vážne poranenie predkolenia a 
v zostupe už nedokázala pokračovať 
sama. Lekárka jej zranenie na mieste 
zafixovala a následne ju záchranári 
z miesta evakuovali a vrtuľníkom 
transportovali na centrálny príjem 
popradskej nemocnice.• Záchranársky vrtuľník z Po-
pradu zasahoval minulý piatok po-
poludní v Slovenskom raji, kde v 
oblasti Zejmarskej rokliny zasiahla 
padajúca skala turistku do hlavy. 
435-ročná izraelská turistka utrpela 
rozsiahlu tržnú ranu na hlave, bola 
však pri vedomí a so záchranármi 
komunikovala. Ne mieste jej po-
skytli zdravotné ošetrenie a vrtuľník 
ju previezol na ďalšie vyšetrenia do 
popradskej nemocnice.• V sobotu krátko predpoludním 
pomáhali leteckí záchranári z Popra-

du horolezcovi, ktorého svedkovia 
videli padať z Hincovej veže. Zrane-
nia, ktoré muž po približne stomet-
rovom páde v strmom teréne utrpel, 
boli nezlučiteľné so životom. Lekárka 
vysadená na mieste mohla už kon-
štatovať len úmrtie. Ďalšie volanie o 
pomoc prišlo z Chaty pri Zelenom 
plese, kde priamo pristál aj záchra-
nársky vrtuľník. 22-ročný poľský 
turista utrpel tržnú ranu na hlave po 
zásahu skalou a bol dezorientovaný. 
Po ošetrení ho záchranári s otrasom 
mozgu bol v stabilizovanom stave 
transportovaný na Centrálny príjem 
Nemocnice Poprad.• Rušná prvá augustová sobota 
pokračovala sériou ďalších zásahov 
VZZS ATE z Popradu. Medzi Vyš-
ným Kopským sedlom smerom do 
Širokého sedla spadla a poranila si 
členok 31-ročná turistka z Ukraji-
ny. Lekárka ju na mieste ošetrila a 
vrtuľník dopravil do St. Smokovca, 
kde ju odovzdali privolanej rýchlej 
zdravotnej pomoci. Leteckí záchra-
nári pomáhali i 33-ročnej poľskej 
vysokohorskej turistke na Gerlachu. 

Vyčerpanú a dehydratovanú pacient-
ku vrtuľník dopravil takisto do St. 
Smokovca k posádke RZP. Leteckí 
záchranári sa následne vrátili späť 
na Gerlachovský štít pre ďalšieho 
43-ročného poľského horolezca, 
ktorý bol takisto vyčerpaný a de-
hydratovaný. Na Batizovskom plese 
bol lekárkou LZZS vyšetrený a keď-
že jeho zdravotný stav si nevyžiadal 
transport do nemocničného zaria-
denia, pokračoval ďalej samostatne. 
Pomoc na Batizovskom plese v tom 
čase potrebovala ďalšia turistka zo 
Slovenska. S predkolapsovým sta-
vom a kardiálnym zlyhaním bola po 
primárnom ošetrení letecky preveze-
ná do St. Smokovca k posádke RZP, 
ktorá ju previezla do nemocnice.• Uplynulý pondelok popoludní 
leteli leteckí záchranári z Popradu na 
pomoc 57-ročnej slovenskej turistke 
do Mlynickej doliny. Na turistickom 
chodníku zakopla a spadla, pričom 
si zlomila ruku a poranila tvár. Na 
mieste ju ošetril lekár VZZS ATE a 
vrtuľníkom bola evakuovaná do po-
pradskej nemocnice.  (zhj)

Asociácia nepočujúcich 
Slovenska usporiada v Po-
prade na Námestí sv. Egídia 
IV. ročník podujatia Poprad 
tancuje s nepočujúcimi a 
ľuďmi so špeciálnymi po-
trebami. Program sa začne 
o 11. hod. a potrvá do 19. 
hod. Počas neho si bude 
môcť verejnosť nielen za-
tancovať, ale naučiť sa aj zá-
klady posunkovej reči, svoje 
umenie predvedie strong-
man Peter Rekeni, maj-
sterka sveta strongwoman 
Jana Vašková, pripravené sú 
ukážky bojových umení, po-
pradských basketbalistiek, 
členov judo Katsudo clubu 
Poprad, dýchacích jogo-
vých cvičení pod vedením 
Tiny Penxovej z DeepEn 
Poprad, vystúpi speváčka 
Ramada a ďalší účinkujúci. 
Účastníci podujatia budú 
môcť finančne podporiť 
ťažko postihnuté deti Mar-
kusa a Amálku a prispieť 
im na úhradu liečebných 
nákladov. Súčasťou progra-
mu bude približne o 15.30 
hod. príchod Motorkárov 
Slovenska pod názvom Mo-
torkári Slovenska jazdia pre 
zdravotne znevýhodnených 
Popradčanov.  (ppm)

Výstup Popradčanov na Zámčisko
Klub Popradčanov pripravuje spoločné stretnutie všetkých Popradčanov v Kvetnici pri 

príležitosti výstupu na Zámčisko. Zraz účastníkov bude v sobotu 25. augusta o 10. hod. 
pri jazierku v Kvetnici, odkiaľ sa spoločne vyberú na výstup na vrch Zámčisko. Súčasťou 
bude aj prehliadka štôlne Strieborná z roku 1562 a odborný výklad na Zámčisku.  (jwd)

Na podtatranských poliach sa minulý 
týždeň rozbehla žatva. Poľnohospodári 
z PD Družba Poprad oproti minulému 
roku hodnotia úrodu negatívne.

Popradskí poľnohospodári z  PD 
Družba hospodária na rozlohe 1 448 ha 
z toho 903 ha je orná pôda a 545 ha sú 
lúky a pasienky. „Pestujeme viac druhov 
plodín. Zemiaky na výmere 73 hektárov, 
pšenicu ozimnú 182 hektárov, pšenicu 
jarnú 25 hektárov, jačmeň ozimný 45 
hektárov, jačmeň 
jarný 222 hektá-
rov, repku olejnú 
ozimnú 116 hektá-
rov, ovos jarný 12 
hektárov, lucerku 
25 hektárov, kuku-
ricu 37 hektárov, 
pestrec mariánsky 
141 hektárov, trá-
vy a  miešanky na 
výmere 25 hektárov. Žatvu sme začali 
v utorok 24. júla a to kosením ozimného 
jačmeňa,“ zosumarizoval agronóm PD 
Družba Poprad Marek Klein.

Podľa M. Kleina bola úroda podprie-
merná pre sucho, ktoré bolo v mesiacoch 
apríl a máj. „Vtedy rastlina potrebuje do-
statok vlahy na rast a tvorbu odnoží. Pre 

nedostatok vlahy odnože vyschli a porast 
bol riedky. Úroda bola 3,2 tony z hektára. 
Podobne na tom je aj ozimná pšenica. Po-
rasty boli tiež riedke z dôvodu sucha v jar-
ných mesiacoch,“ vysvetľoval agronóm.

V  utorok 31. júla začali stroje kosiť 
ozimnú repku a  žatva bude pokračovať 
ďalej. „Vymlátených je 50 hektárov, odhad 
úrody je 2 až 2,2 tony z hektára, čo je pokles 
20-30 percent oproti optimálnej úrode. Od 
soboty 4. augusta sme kosili ozimnú pšeni-

cu, kde odhad úrod 
bude okolo štyri 
tony z  hektára. To 
predstavuje o  25 
percent menšie 
úrody ako minu-
lý rok. Čo sa týka 
zemiakov, tak tie 
oproti minulým ro-
kom začneme zbie-
rať skôr z  dôvodu 

teplého počasia, a to už koncom augusta. 
Pestrec mariánsky sa bude zbierať niekedy 
v  polovici septembra. Pestrec mariánsky 
sa seje neskôr a preto mal dostatok vlahy 
v  produkčnom období. Úroda by mala 
byť celkom dobrá. Celkovo však tento rok 
hodnotíme ako horší než predchádzajú-
ci,“ uzavrel M. Klein.  (ppv)
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Starostlivosť o detské ihriská a pieskoviská je dôležitá
Príjemné letné počasie čoraz viac 

láka deti tráviť voľné chvíle aktív-
nym pohybom vonku. Malé deti 
pod dozorom rodičov využívajú 
detské pieskoviská na sídliskách. 
Avšak, deti sa môžu pri hre na pies-
kovisku, ktoré nespĺňa hygienické 
požiadavky, nakaziť bakteriálny-
mi, parazitárnymi a  vírusovými 
ochoreniami, pri ktorých sa infek-
cia prenáša cez ústa do tráviaceho 
traktu.

„Znečistené trávniky a  pieskovis-
ká od výkalov zvierat nesú so  sebou 
veľké riziko ohrozenia zdravia detí. 
Ide najmä o  parazitárne ochorenia 
toxoplazmóza a  toxokaróza, ktorých 
pôvodcom nákazy sú psie a  mača-
cie exkrementy v  znečistenom pies-
kovisku. Príznakmi sú zvracania, 
hnačky, bolesti bruška, slabosť, ale aj 
poškodenie orgánov ako pečeň, ob-
ličky, pľúca,“ vysvetľuje vedúca odd. 

hygieny detí a  mládeže a  výchovy 
k  zdraviu RÚVZ v  Poprade Margi-
ta Imrišková. Podľa nej prevádzko-
vatelia detských pieskovísk (mestá, 
obce, materské školy s právnou sub-
jektivitou) sú povinní dodržiavať 
vyhlášku MZ SR č. 521/2007 Z.z. 
o  požiadavkách na pieskoviská tak, 
aby nepredstavovali riziko ohroze-
nia zdravia. V  rámci prevencie je 
dôležité dodržiavať aj zákaz vstupu 
zvierat na pieskovisko a kontrolovať 
dodržiavanie povinností majiteľov 
psov očistiť verejné priestranstvá 
od exkrementov. „Na sídliskách v 
mestách Poprad, Kežmarok, Levoča, 
Svit, Spišská Belá a  Vysoké Tatry v 
roku 2018 evidujeme 146 detských 
ihrísk, na ktorých je umiestnených 74 
detských pieskovísk. Každoročne pra-
covníci RÚVZ so sídlom v  Poprade 
vykonávajú štátny zdravotný dozor 
detských ihrísk a pieskovísk, ktorý je 

zameraný na ich vybavenosť a tech-
nický stav jednotlivých zariaďovacích 
prvkov v záujme prevencie úrazovosti 
detí, na kvalitu piesku v zmysle vyššie 
citovanej vyhlášky. V  letnom období 
pokračujeme vo výkone dozoru, do-
posiaľ bolo skontrolovaných 62 det-
ských ihrísk a 29 detských pieskovísk 
a bolo odobratých 18 vzoriek pieskov 
z detských pieskovísk na sídliskách a 
v materských školách. Iba v  jednom 
prípade laboratórnym vyšetrením 
bola zistená prítomnosť Salmonel-
lysp. Prevádzkovateľovi bolo vydané 
opatrenie so zákazom využívania 
pieskoviska s  následnou výmenou 
piesku. Koncom letnej sezóny bude 
zabezpečené vyhodnotenie všetkých 
odobratých vzoriek,“ uviedla M. Im-
rišková, ktorá vyzdvihuje prevenciu. 
„To, ako budú vyzerať pieskoviská 
v našich mestách záleží nielen na pre-

vádzkovateľovi a kontrolnom orgáne, 
ale najmä na samotných obyvateľoch 
sídlisk, ktorým by v prvom rade malo 
záležať na tom, v akom prostredí sa 
budú hrať ich deti.“

V Poprade sú detské ihriská a pies-
koviská pod dozorom. „Vizuálna 
kontrola ihrísk s pieskom sa realizuje 
každý týždeň a dvakrát do mesiaca je 
realizovaná revízia, kde sa kontrolu-
jú obruby pieskoviska, stav množstva 
piesku, prípadne znečistenie. Pracov-
níci malých obecných služieb preosie-
vajú a čistia piesok každú sezónu v 
mesiacoch máj a jún. Pri zistení zne-
čistenia sa piesok dezinfikuje, alebo 
celý odstráni a navozí sa nový. Najčas-
tejšie je znečistený zvieracími výkal-
mi, následne môžu byť znečistené pa-
razitmi, práve zo zvieracích výkalov,“ 
informoval komunikačný manažér 
mesta Marián Galajda.  (ppv)

Nezávislý kandidát na 
primátora Popradu Alexej 
Beljajev nechce primátorský 
plat a  umožní poslancom, 
aby o  jeho použití rozho-
dovali štyrikrát ročne hla-
sovaním. O tom a o ďalších 
plánoch v  prípade úspešnej 
kandidatúry na primátora 
Popradu informoval novi-
nárov na tlačovej konferen-
cii minulý týždeň vo štvrtok.

Alexej Beljajev oznámil, 
že za necelé štyri týždne 
získal takmer tisíc podpisov 
občanov Popradu pre svoju 
kandidatúru na primátora 
mesta. Kandidatúru plánu-
je oficiálne podať v  tomto 
týždni a následne zaháji svo-
ju predvolebnú kampaň. A. 
Beljajev kandiduje ako nezá-
vislý kandidát a  neuchádza 
sa o  podporu žiadnej poli-
tickej strany.

Na tlačovej konferencii 

v Poprade Alexej 
Beljajev infor-
moval o  zria-
dení svojho 
transparentného 
účtu na ktorý 
previedol 70 ti-
síc eur zo svojho 
osobného účtu. 
Zdôraznil, že 
všetky náklady 
spojené s  jeho 
kandid atúrou 
si bude hradiť 
sám z  vlastných 
zdrojov. „Ne-
mám a  nechcem 
mať žiadneho darcu, alebo 
sponzora. Moja kandidatúra 
je nezávislá od akejkoľvek po-
litickej strany a  rovnako tak 
aj od akéhokoľvek sponzora,“ 
povedal 62-ročný poprad-
ský rodák, ktorý sa narodil 
v Spišskej Sobote. Tu strávil 
detstvo a  pod Tatry sa vrá-

til cez spoločnosť Tatrava-
gónka. Predstavil tiež svoju 
volebnú internetovú strán-
ku a  facebookovú stránku 
a  základné piliere svojho 
volebného programu. „Môj 
program pre Poprad nie je 
klasickým politickým progra-
mom, ale skôr manažérskym 

projektom, ktorého cieľom je 
urobiť z Popradu dynamické, 
bohaté a úspešné mesto, ktoré 
poskytne svojím obyvateľom 
viac, ako doposiaľ. O progra-
me a jeho napĺňaní sa budem 
snažiť rozprávať priamo s čo 
najviac občanmi mesta,“ po-
vedal A. Beljajev.  (ppp)

Alexej Beljajev oficiálne podá kandidatúru na primátora Popradu

Mariána Galajdu, ko-
munikačného manažéra 
mesta Poprad.

Čitateľ sa pýta: „Vo viace-
rých slovenských mestách 
fungujú rozprašovače vod-
nej hmly, ak teploty pre-
siahnu viac ako 25 stupňov, 
aby zlepšili mikroklímu 
uprostred mesta. Neplánu-
je takéto zariadenie inšta-
lovať aj mesto Poprad?“

„Mesto Poprad nedisponuje 
uvedeným zariadením. V sú-
časnosti prebieha architekto-
nická súťaž na novú podobu 
námestia, po jej ukončení a 
predstavení víťazného návr-
hu môžeme k potrebe dopl-
nenia o takéto prvky zaujať 
konkrétne stanovisko - naprí-
klad naplánovať ich zaobsta-
ranie pri zostavovaní rozpoč-
tu na rok 2019.“  (ppš)

OTÁZKA PRE
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... aby deti trpeli čo najmenej, keď sa rodina rozpadá
Láska sa rozpadla na prach, 

zostalo po nej prázdno, hnev, 
smútok a často - deti. Man-
želstvo sa skončilo, prišiel 
rozvod. Aj keď sa muž a žena 
rozídu, rodičmi zostávajú stá-
le. Pomôcť prejsť im zložitou 
životnou situáciou a vyriešiť 
všetky záležitosti starostlivos-
ti o deti tak, aby tie čo najme-
nej trpeli, pomáha rodinná 
mediácia. Skúsenosti z nej 
zhromaždila vo svojej knihe 
Rodinná mediácia - Ako de-
ťom neublížiť rozvodom, ria-
diteľka Mediačného centra v 
Poprade, zároveň prezident-
ka Asociácie mediačných cen-
tier Slovenska, JUDr. Dagmar 
Tragalová (na foto). 

* Prečo ste sa rozhodli na-
písať o takejto téme?

- „Pôvodne som dostala ponu-
ku napísať o mediácii v obci - ko-
munitnej mediácii, ale na to ešte 
nedozrel čas. Keďže sa však dlho 
venujem aj rodinnej mediácii 
a naozaj pri dnešnom veľkom 
počte rozvodov a rozchodov, 
vyvstala potreba napísať knihu 
práve o tejto téme. Pokúšam 
sa v  nej odpovedať na otázku, 
prečo je lepšie riešiť spory mi-
mosúdnou cestou - mediáciou, 
zaoberám sa vývojom rodiny 
v  minulosti a  dnes, rodinnými 
konfliktami, čo demonštrujem 
na viacerých príkladoch rieše-
nia rodinných vzťahov,  venu-
jem sa i  právnym úpravám v 
oblasti slovenského rodinného 
práva aj v oblasti medzinárod-
ných vzťahov, interdisciplinár-
nej spolupráci pomáhajúcich 
profesií pri práci s rodinou atď. 
Kniha poukazuje na to, ako vy-
zerá riešenie rodinného konflik-
tu súdom a ako, keď sa rodičia 
dokážu o  svojich záležitostiach 
a  o  starostlivosti o  deti dohod-
núť sami pomocou mediácie.“ 

* Rozvody či rozchody sú 
v dnešnej dobe naozaj časté. 
Dokážu sa bývalí manželia 
alebo partneri v  mediácii 
dohodnúť na otázkach sta-
rostlivosti o deti?

- „Máme skúsenosti, že ak 
niekto vyhľadá mediátora, hľa-
dá spôsob dohody. V rámci roz-
vodu musíme riešiť rodinné 
a manželské vzťahy.  Ak sa 
partneri na rozvode dohodnú 
(niekedy sa jeden chce roz-
viesť a druhý nie), potom sa 
rieši starostlivosť o deti. Naj-
väčším problémom je väčši-
nou výživné. V dnešnej dobe, 
okrem klasického typu, že sú 
deti prevažne zverené do sta-
rostlivosti matky, existuje už 
i inštitút striedavej osobnej 
starostlivosti. Veľa rodičov si 
myslí, že ak sa budú starať o 
dieťa striedavo, vyhnú sa po-
vinnosti platiť výživné, čo nie 
je pravda. Vždy sa musí brať 
do úvahy, aby deti mali rovna-
kú životnú úroveň ako rodičia. 
Ak má jeden lepšie postavenie, 
tak by sa to malo vyrovnať. 
Striedavá osobná starostlivosť 
je špecifický inštitút, ktorý nie 
je vhodný pre každý typ rodiny. 
Po tomto type starostlivosti nie 
je taký dopyt, ako by sa zdalo. 
Je vhodná pre deti od určité-
ho veku a musia byť na to vy-
tvorené podmienky na oboch 
stranách - rodičov aj dieťaťa. 
Základným predpokladom pre 
striedavú osobnú starostlivosť 
je, že rodičia spolu dokážu ko-
munikovať. Musia byť zároveň 
vytvorené materiálne a bytové 
podmienky pre dieťa, aby nebola 
vzdialenosť medzi rodičmi veľ-
ká, aby dieťa mohlo navštevovať 
jednu školu. Každú rodinu treba 
posudzovať individuálne.“

* Kto je v mediácii ústupči-
vejší - muži alebo ženy?

- „Našu pomoc vyhľadávajú 
pol na pol ženy a muži. Skôr 
sa snažia dohodnúť ženy, ale 
povedala by tom to tak: Ústup-
čivejší či ústretovejší je väčši-
nou ten, kto spôsobil rozchod. 
Ináč totiž prežíva rozchod ten, 
kto je opustený a ináč ten, kto 
opúšťa. Rozchod prechádza ur-

čitými psychosociálnymi fáza-
mi - hnevu, smútku a bezmoc-
nosti, prehodnocovania svojho 
života... Mediátor musí vedieť 
s konfliktom a jeho fázami pra-
covať. Musí byť právnik, psy-
chológ, poznať komunikáciu 
verbálnu aj neverbálnu a ďal-
šie faktory. Takisto potrebuje 
poznať ontogenézu - vývinovú 
psychológiu u detí, ako fungu-
jú v rodine, aký dopad na nich 
majú konflikty rodičov. Keď sa 
rodina rozpadá a rodičia sa 
rozchádzajú, často myslia v pr-
vom rade len na svoje pocity, 
hoci sa veľakrát tvária, že robia 
všetko v prospech detí. Ale v 
tom konflikte úplne na nich za-
búdajú, vťahujú ich do hádok, 
neraz ich stavajú do pozície, že 
si majú vybrať medzi dvoma 
rodičmi. Povedzme si však na 
rovinu, ako by sme si my vy-
brali medzi dvoma deťmi...“

* Čo radíte, aby deťom roz-
vod - rozchod čo najmenej 
ublížil?

- „V prvom rade ich netreba 
zaťažovať svojimi problémami 
– nezaťahovať ich do konflik-
tu, čo najmenej osočovať toho 
druhého rodiča. Treba si uve-
domiť, že je to konflikt medzi 

rodičmi a nie konflikt dieťaťa 
s rodičom. Takýto konflikt 
nastáva v dôsledku konfliktu 
rodičov. Treba oddeliť rodi-
čovstvo od partnerstva. Ak 
bol niekto dobrý otec, dobrá 
matka doteraz vo funkčnej 
rodine, nie je dôvod pochybo-
vať, že takým bude aj potom, 
keď sa rozídeme. Tiež nepo-
važujem za vhodné obracať 
sa hneď v prvom momente 
na autority, lebo sa spustí 
mašinéria, ktorá vtiahne deti 
do inštitucionalizovaného 
systému - nastúpi sociálny 
úrad, kolízne opatrovníčky, 

vypočúvanie, predvolanie, súdy. 
To všetko stresuje aj deti, nielen 
rodičov. Začne sa boj. Boj, kde 
zbraňou je často dieťa.“

* Ako môžu pomôcť v ta-
kýchto situáciách mediátori?

- „Mediátori nie sú arbitri 
v spore. Naším cieľom je, aby 
sme reflektovali súčasný stav, 
preformulovali - pretlmočili to, 
čo jeden hovorí tomu druhému 
a aby sme ich naučili navzá-
jom sa počúvať. Vo vyhrote-
ných sporoch to vyzerá tak, že 
každý má potrebu niečo pove-
dať, ale nepočúva, čo hovorí 
ten druhý. V mediácii dávame 
priestor obom stranám. Vtedy 
dochádza k porozumeniu a 
Aha efektu: Aha - tak toto si 
mal na mysli, keď si mi vravel, 
alebo robil to a to... Stáva sa, 
že konflikt je v takom štádiu, 
že mediácia nie je možná - 
ak je na vrchole deštruktívnej 

fázy, kedy prevláda nenávisť a 
pomsta, nie je možné nič riešiť. 
Preto musí mediátor poznať 
momentálnu situáciu a riešiť 
záležitosť, keď nastane uvoľne-
nie. Iba tak môže dôjsť k doho-
de v prospech detí.“

* Aká je úspešnosť dohody 
v prípade rodinnej mediácie?

- „Štatistiky v mediácii, ktorá 
je novým, dynamickým odbo-
rom, ešte nie sú, ale podľa našich 
skúseností dosahuje úspešnosť 
85-90 percent. Rodičia sa mno-
hokrát vedia s našou pomocou 
dohodnúť na takmer všetkom, a 
na čom sa nedohodnú napr. na 
výživnom, alebo, kto kedy bude 
dieťa odovzdávať druhému 
rodičovi, to zostane na rozhod-
nutí súdu. Mali sme prípady, že 
niekto z mediácie odišiel, ale aj 
prípad, že sa tí dvaja napokon 
nerozviedli. Pokiaľ nie je na 
strane niektorého z rodičov pa-
tologický stav, stojí za to bojovať 
za udržanie rodiny. Osobitne 
chcem zdôrazniť dôležitosť ko-
munikácie, pretože to je základ-
ný nástroj nielen mediátora, ale 
každého z nás. Slovo má obrov-
skú silu. Samozrejme, rodinná 
mediácia je nielen o deťoch, ale 
aj o širokej rodine. Ide aj o prob-
lémy majetkové, vysporiadanie 
podielového spoluvlastníctva, 
keď rodina spoločne podniká, o 
dedičské spory medzi súroden-
cami, ktoré sú veľmi časté. Celá 
rodina sa pri dedení vie rozhá-
dať. Paradoxne najviac v prí-
padoch, kde nie je žiadny alebo 
minimálny majetok. Riešime aj 
neraz komplikované vzťahy me-
dzi rodičmi a dospelými deťmi. 
Mediácia nie je všeliek, ale je 
to spôsob, ako deťom neublížiť 
rozvodom a v ostatných rodin-
ných sporoch pomáha zachovať 
korektné budúce vzťahy jednot-
livých členov rodiny.“  (mar)

Aj napriek daždivému tatranskému počasiu bol tretí ročník Symphony night, 
ktorý sa konal poslednú júlovú nedeľu v Tatranskej Lomnici, nezabudnuteľným 
kultúrnym zážitkom. Vystúpenie Top Big Bandu pod vedením Adriána Harvana 
spolu so Simou Martausovou, BuranoWskim, Adamom Ďuricom či Petrom Li-
pom potešilo nielen domácich, ale aj návštevníkov Tatier.    FOTO - Silvia Šifrová

Viac ako štyritisíc návštevníkov si v sobotu večer priamo pod skokanskými mos-
tíkmi na Štrbskom Plese pozrelo kultové dielo Kubo v muzikálovej verzii insce-
nácie. Česko-slovenský projekt Kubo s príchuťou folklóru zožal obrovský úspech. 
Postavu Kuba stvárnil Peter Brajerčík, ktorý bol rád, že si mohol zahrať na ta-
komto netradičnom mieste a pred toľkými divákmi.        FOTO - Silvia Šifrová
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Škody presiahli milión eur

Kraj vyhlásil regionálnu súťaž
v sociálnych službách

Štátne lesy TANAP-u už vyčíslili 
škody, ktoré v  Tatranskom a  Pie-
ninskom národnom parku po sebe 
zanechali júlové prívalové dažde. 
Celková suma presiahla 1,2 milió-
na eur, avšak náklady na odstrá-
nenie následkov ničivých povodní 
budú podstatne vyššie.   

Najväčšie škody spôsobila voda 
v oblasti Tatranskej Javoriny, zasiah-
nutá bola najmä Javorová dolina, 
v ktorej sa nachádza aj zdroj pitnej 
vody pre obce Tatranská Javorina 
a Ždiar. Živel tam zničil mosty, cesty 
i turistické chodníky. V  lokalite 
Podmuráň došlo aj k  odtrhu svahu 
v  dĺžke približne štyridsať metrov, 
čo si vyžiada ďalšie financie na jeho 
stabilizáciu a vybudovanie oporné-
ho múru. 

V  týchto dňoch zamestnanci Štát-
nych lesov TANAP-u stále intenzív-

ne pracujú na odstraňovaní drevnej 
hmoty a  nánosov z  vodných tokov 
v oblasti Tatranskej Javoriny. Doteraz 
sa im z potokov a riek, predovšetkým 

z toku Javorinka v mieste nad a pod 
odberným miestom pitnej vody pre 
Tatranskú Javorinu a  Ždiar, podari-
lo vytiahnuť zhruba 300 m3 drevnej 

hmoty, ktorej gro tvoria koreňové ko-
láče a kmene stromov s konármi. 

Štátne lesy TANAP-u ako správca 
turistických chodníkov robia všetko 
pre to, aby spriechodnili aj ostatné 
úseky, ktoré intenzívne dažde po-
škodili až natoľko, že ich museli uza-
vrieť. Okrem Javorovej doliny a Zad-
ných Meďodolov ostáva pre turistov 
uzavretá už len žlto značená turistic-
ká trasa z Tatranskej Lesnej k Raine-
rovej chate a časť zeleno značeného 
turistického chodníka z  Tatranskej 
Polianky na Sliezsky dom, kde voda 
zničila mostíky. Obísť tento úsek 
však môžu turisti po asfaltovej ceste. 
S obmedzeniami treba rátať aj v Bie-
lovodskej doline, kde je vyznačená 
obchádzka a  na viacerých úsekoch 
v Tichej a Kôprovej doline, kde Štát-
ne lesy TANAP-u takisto odstraňujú 
následky ničivých povodní.  (ppš)

Kino tatran
8. augusta o 10. hod.
VČIELKA MAJA 2:
SLADKÉ HRY
- PRÁZDNINOVÉ KINO 
DE/AU, animovaná rozpráv-
ka, 84 min., dabing, MP
Včielka Maja poletí za Jej 
Veličenstvom včeľou Cisá-
rovnou prosiť, aby sa jej úľ 
mohol zúčastniť slávnych 
Sladkých Hier.    
Vstupné: 2 €

9. a 10. augusta o 19. hod.
MEG: HROZBA Z HLBÍN  
USA, akčný, titulky, MP12 
Hlbokomorská ponorka 
bola napadnutá obrovským 
tvorom, o ktorom si mysle-
li, že už neexistuje. Teraz sa 
nachádza poškodená na dne 
priekopy Tichého oceánu...  
Vstupné: 5 €
Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

11. a 12. augusta o 16.30 hod.
RODINKA ÚŽASNÝCH 2
+ PREDFILM BAO  3D    
USA, dobrodružný/animo-
vaný/akčný, 118 min.+ 8 min. 
predfilm, dabing, MP7
Očakávaný návrat rodinky 
superhrdinov.
Vstupné 3D: 6 € + 0,80 € oku-
liare
Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP) 3D: 5 € + 
0,80 € okuliare

11. augusta o 19. hod.
SOM SEXY 
USA, komédia, 120 min., ti-
tulky, MP12                         
Byť sexy je najviac a každá 
žena je tak krásna, ako sa 
sama cíti. Úplne obyčajná 

žena „krv 
a mlieko“ 
začne po 
údere do 
hlavy samu seba vidieť ako 
super kočku. A tiež sa podľa 
toho začne správať.  Vstup-
né: 5 €
Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

12. augusta o 19. hod.
NEZVYČAJNÁ CESTA
FAKÍRA, KTORÝ
UVIAZOL V SKRINI 
FR / USA, komédia, 92 min., 
titulky, MP12                          
Aja je talentovaný, ale chu-
dobný kúzelník a fakír, z ma-
lej indickej dediny. V Ikei 
náhodou uviazne vo vnútri 
skrine, ktorá je i s ním zaba-
lená a odoslaná naprieč Eu-
rópou.         
Vstupné: 5 €
Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

13. augusta o 19. hod.
ERIC CLAPTON 
GB, dokument, 135 min., ti-
tulky, MP12, FK
Intímny pohľad na umel-
cov osobný život, kariéru, 
vzostupy a pády. Obsahuje 
videozáznamy z jeho kon-
certov a zo zákulisia, domáce 
videá, súkromné fotografie, 
listy a osobné zápisky z den-
níkov.  Vstupné: 4 €  Vstupné 
FK, ŤZP: 3 €

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

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil  
8.  ročník regionálnej súťaže v  sociálnych 
službách Krídla túžby. 

Cieľom je nájsť  v  sociálnych službách 
na  území PSK poskytovateľa, zamestnanca 
a  prijímateľa, ktorí svojou  výnimočnosťou, 
kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, 
mimoriadnymi úspechmi, inovatívnymi me-
tódami práce či nezištnými činmi môžu byť 
príkladom dobrej praxe v  sociálnych služ-
bách.

Návrh na ocenenie môže predložiť posky-
tovateľ sociálnych služieb, zriaďovateľ alebo 
aj ktorýkoľvek občan. Nominácie podpísané 
navrhovateľom  s označením Krídla túžby je 
potrebné poslať do 31. augusta 2018 písom-
ne na adresu Odbor sociálnych vecí a rodiny, 

Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
alebo e-mailom na adresu sylvia.dugasova@
vucpo.sk. 

Členovia komisie sociálnych vecí a  rodiny 
pri Zastupiteľstve PSK vyberú v každej z troch 
kategórií jeden zo  zaslaných návrhov. Oce-
nenia budú slávnostne odovzdané na  podu-
jatí  Krídla túžby, ktorého súčasťou bude aj 
galaprogram Koncert bez bariér. Prešovský 
samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti 25 zariadení sociálnych služieb 
s celkovou kapacitou 2 159 miest. Na zabez-
pečenie sociálnych služieb, vrátane neverej-
ných poskytovateľov kraj vyčlenil na tento rok 
takmer 35 miliónov eur, z  toho takmer 3,5 
milióna eur na rekonštrukcie a modernizácie 
zariadení sociálnych služieb.   (dje)

Streda 8. august o 21. hod./
Námestie sv. Egídia
BAŽANT
KINEMATOGRAF
Letné kino na kolesách
Otcova Volga/ČR

PRÁZDNINOVÉ KINO/
Kino Tatran Poprad
Včielka Maja 2: Sladké hry
Vstupné: 2 €

Štvrtok 9. august o 20. hod./
Námestie sv. Egídia
KAMENE VO VRECKÁCH
Divadlo Kontra Spišská Nová 
Ves
Tragikomédia, v ktorej Char-
lie a Jake, dvaja komparzisti 
veľkej hollywoodskej produk-
cie, sa rozhodnú ísť za svojím 
snom a nakrútiť vlastný film.

Štvrtok - nedeľa 9. - 12. au-
gust/Futbalový štadión v Po-
prade - Veľkej
RITRO FUTBAL FEST
3. ročník medzinárodného 
futbalového turnaja.
Otvorenie 10. augusta o 18. 
hod. na Námestí sv. Egídia 
v Poprade. V programe vy-
stúpia: tanečná skupina One, 
bubnová show Batida a spe-
vák Lukáš Adamec.

Sobota 11. august o 10. hod./
Námestie sv. Egídia
POSLEDNÝ DINOSAURUS
Divadlo na hojdačke

Sobota 11. august o 11. od./
Námestie sv. Egídia
IV. ROČNÍK
POPRAD TANCUJE S NE-

POČUJÚCIMI A S ĽUĎMI 
SO  ŠPECIÁLNYMI PO-
TREBAMI
ANEPS Poprad organizuje 
ďalší ročník akcie, ktorá zvidi-
teľnila Poprad po celom Slo-
vensku. Je určená pre širokú 
verejnosť, ktorú zoznamuje so 
svetom ticha.

Sobota 11. august o 20.30 
hod./ Námestie sv. Egídia
FILMY NA PLÁTNE
Stážista (USA, 121 min.)

Nedeľa 12. august o 15. hod./
Námestie sv. Egídia
FS PODPOĽANEC
Súbor predstaví tradičný život 
a prežívanie ľudí pod Poľanou 
v minulosti.

Kultúrny program mesta Poprad
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V lete je veľa sobášov

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V auguste si pripomíname:

SpoločenSká kronika

Veľmi priaz-
nivý týždeň 

prinesie veľa pozitívnych zmien. 
Začne sa pre vás niečo nové.

Budete mať 
príležitosť 

na rôzne oslavy a stretnutia s ro-
dinou a priateľmi.

Niečo z mi-
nulosti vás 

prinúti urobiť rázny krok a skon-
čiť s ľuďmi, ktorým neveríte.

Pouvažujte 
nad zme-

nou, ktorá vám umožní mať viac 
času pre seba a svoje potreby.

Budete sa 
tešiť z veľmi 

dobrého oddychu. Ani v práci sa 
nevyskytnú nijaké problémy.

Dostanete 
v ý h o d n ú 

pracovnú ponuku. Bude pre vás 
dlhodobo prospešná.

Splní sa 
vám nejaké 

želanie, ktoré ste tajne dlho nosi-
li v sebe. Bude to krásny týždeň.

Nič si ne-
p l á n u j t e . 

Dôjde k nečakanej udalosti, kto-
rá zmení vaše zámery.

Máte prí-
ležitosť na 

dobré nákupy, a to nielen oble-
čenia, ale aj nehnuteľností.

V kruhu ro-
diny a pria-

teľov zažijete veľa radosti a zába-
vy. Ale práce bude trocha viac.

Necítite sa 
vo svojej 

koži. Môžu sa objaviť aj rôzne 
zdravotné problémy.

Letné dob-
rodružstvá 

sú príjemné, ale môžu priniesť aj 
neblahé následky.

HoroSkop od Stredy do Stredy

V  stredu 8. august - Lekáreň Nemocni-
ce Poprad, vo štvrtok 9. august - Tília, v 
piatok 10. august - Benu - Tesco, 
v  sobotu 11. august - Avena, v  ne-
deľu 12. august - Adus, v  ponde-
lok 13. august - Ekolekáreň - OC 
Forum a  v  utorok 14. august - Avena.
Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka ul. 

28, Tília: Banícka ul. 28, Benu - Tesco: 
Teplická cesta 3, Avena: Karpatská ul. 11, 

Adus: Mnoheľova ul. 2, Ekolekáreň 
- OC Forum: Nám. sv. Egídia. Le-
kárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 

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

poHotovoSť v lekárňacH

Vo štvrtok 2. augusta 2018
v Matejovciach s

Vo štvrtok 2. augusta 2018
v Poprade so

V pondelok 6. augusta 2018
vo Veľkej s

V utorok 7. augusta 2018
vo Veľkej s

V utorok 7. augusta 2018
vo Veľkej s

Dušanom Poliakom,
73-ročným

Stanislavom Kopkášom,
39-ročným

Eduardom Šimčákom,
68-ročným

Adalbertom Krempaským,
95-ročným

Tiborom Tomaškom,
80-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Tým najkrajším snom lásky je vernosť.“
Samuel Taylor Coleridge.                                                                                

povedali Slávni

Dnes 8. augusta má meniny - Oskar, vo štvrtok 9. augusta - Ľu-
bomíra, v piatok 10. augusta - Vavrinec, Vavro, v sobotu 11. 
augusta - Zuzana, v nedeľu 12. augusta - Darina, Dárius, v pon-
delok 13. augusta - Ľubomír a v utorok 14. augusta - Mojmír.

BlaHoŽeláme k meninám

28. júla 2018 - Karina Hodorovičová a Ján Kalata, Stanisla-
va Andrášová a Richard Ortutay, Radoslava Fogelová a Pe-
ter Černák, Mária Čekovská a Seong-Ha Park, Iveta Koky-
ová a Marián Harakaly, Mgr. Tamara Akimjaková a Milan 
Šoltys, Mgr. Terézia Ondrisková a Ing. Patrik Schwartz.

manŽelStvo uZavreli

30 rokov od smrti lekára, 
univerzitného profesora, 
MUDr. Jozefa KONCZA 
(*30. 10. 1916 Veľká - 
†1988).

Maturoval na Evanje-
lickom lýceu v  Kežmarku 
a štúdium medicíny ukončil 
na Karlovej univerzite v Pra-
he. Ako dôstojník slovenskej 
armády počas 2. svetovej 
vojny sprevádzal ranených 
v sanitárnom vlaku z Krymu 
na Slovensko. V  roku 1944 
naposledy navštívil Veľkú 
pri odchode s  ustupujúcim 
Wehrmachtom. Keďže bol 
nemeckej národnosti, musel 
si obliecť uniformu nemec-
kej armády. Tak sa dostal 
až do francúzskej zóny bý-
valého Nemecka, kde ostal 
pracovať ako lekár. Štúdium 
srdcovej chirurgie si doplnil 
v USA. Pôsobil ako profesor 
v  Göttingenskej univerzi-
te. Bol uznávanou svetovou 
kapacitou v oblasti srdcovo-
cievnej chirurgie.

50 rokov od smrti učňa 
Jozefa BONKA (*24. 7. 
1949 Hôrka - †21. 8. 1968 
Poprad).

Bol učňom na Učňov-
skej škole vo Veľkej. Keď 
21. augusta 1968 vpadli 

vojská Varšavskej zmluvy 
do Československa, ľudia 
spontánne vyjadrovali svoj 
odpor. V  Poprade na Ná-
mestí sv. Egídia (predtým 
Duklianskych hrdinov) sa 
zhromaždilo vyše 3000 ľudí, 
ktorí vlastným telom bránili 
postupu okupantov prichá-
dzajúcich na tankoch. Okolo 
13. hodiny zazneli tragické 
výstrely zo sovietskych tan-
kov č. 622 a  638, ktoré za-
siahli 15 ľudí. Jozef Bonk ako 
19-ročný na mieste podľahol 
ťažkému zraneniu v  krajine 
brušnej. Jeho pohreb v Hôr-
ke za účasti asi 1000 ľudí bol 
dôstojnou demonštráciou 
proti surovej vražde i  bez-
ohľadnej okupácii. Neďaleko 
vraždy Jozefa Bonka (dom 
č. 27) bola už v  roku 1968 
inštalovaná pamätná tabuľa, 
ktorú normalizátori odstrá-
nili. Znovu bola odhalená 6. 
2. 1990.

190 rokov od úmrtia ma-
liara Jozefa LERCHA (*15. 
3. 1751 Spišská Sobota - † po 
roku 1828).

Otec Gašpar Lerch, matka 
Zuzana. 

Vyučil sa v Levoči u svoj-
ho tútora, maliara a pozla-
covača Jána Reicha, tiež u 

freskára Karola Voluckého. 
Pôsobil ako portrétista, ma-
liar oltárnych obrazov a ná-
stenných malieb na Spiši a 
v  širšej oblasti východného 
a severovýchodného Sloven-
ska. Jeho práce majú zna-
ky zľudovelého prejavu, sú 
charakteristické prelínaním 
slohov neskorého baroka a 
klasicizmu. S  jeho maľba-
mi sa stretneme napríklad 
v  Markušovciach, Spišskom 
Štvrtku, Liptovskom Hrád-
ku, Spišskom Podhradí a i. 

Známe je jeho dielo: Ná-
stenné maľby v  kaplnke sv. 
Jána Mepomuckého, Mar-
kušovce (okolo 1785); Sv. 
Anton Paduánsky, obraz 
bočného oltára v  r. k. kos-
tole, Spišský Štvrtok (olej, 
okolo 1785 - 1790); Podo-
bizeň ev. a. v. farára Jozefa 
Forneta (olej, okolo 1790); 
Podobizeň Zuzany Forne-
tovej (olej, 1790); Iluzívna 
nástenná maľba hlavného 
oltára a nástropné maľby v r. 
k. kostole, Liptovský Hrá-
dok (1800); Opona bývalého 
mestského divadla, Košice 
(1804) zničená - návrh vo 
Východoslovenskom múzeu 
v Košiciach; Procesný obraz 
P. Márie, Závadka (1816).

Zuzana Kollárová

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

ALŽBETA SISKOVÁ.
Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami tichú spomien-
ku.
Zádušná svätá omša za zosnulú bude 

v piatok 10. augusta o 6. hod. v Konkatedrále Sedembo-
lestnej Panny Márie v Poprade.

Manžel, dcéry Danka a Jarka s rodinami

Spomienka
V utorok 7. augusta uplynuli tri roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel a otec

JÁN ČERVEŇ.
Tí, ktorí ste ho mali radi, venujte mu, 
prosím,
spolu s nami tichú spomienku.

                                     Veľmi nám chýbaš.
                                       Manželka a dcéra

V júli zaznamenala popradská matrika spolu 34 civilných aj 
cirkevných sobášov v jej pôsobnosti (Poprad, Sp. Teplica, Gá-
novce). V auguste do včerajška zaevidovali 9 sobášov, ďalších 30 
je predbežne nahlásených do konca tohto mesiaca. Jeden z nich 
bude aj dnes 8. 8. 2018, zaujímavý dátum 18. 8. 2018 si vybralo 
na svadbu v kostole alebo v obradnej sieni 10 párov.   (ppm)
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POPRAD

Policajti objasňujú nehodu

inZercia
• Predám kvalitný lešte-
ný Tatranský drevený ob-
klad - 3 €, perodrážka, 
Zrubový profil, hranoly a dláž-
kovicu na podlahy. Inf. č. t.: 
0908 234 866.  1/18-P  

• Prijmeme zamestnanca 
na trvalý pracovný pomer - 
Stodola Bar Poprad, nástupná 
mzda 3,50 €/1 hod. Inf. č. t. 
0905 457 099.  50/18-

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

Minulý týždeň vo štvrtok, 
ako aj víkend predtým sa 
na celom Slovensku konali 
osobitné policajné kontroly 
zamerané na dodržiavanie 
povinností vodiča, na ne-
správnu jazdu cez križovat-
ku a na povinnosti chodcov 
v cestnej premávke.

„Tak, ako sme už niekoľ-
kokrát avizovali, aj tento rok 
sme pripravili zvýšené bezpeč-
nostné opatrenia počas celej 
letnej turistickej sezóny. Nie-
len na zníženie nehodovosti 
a úmrtnosti na cestách, ale 
aj na ochranu života, zdravia 
a majetku občanov. Polícia 
sa pri dohľade nad bezpeč-
nosťou a plynulosťou v cest-
nej premávke zameriava  na 
kontrolu dodržiavania do-
pravných predpisov všetkými 

účastníkmi cestnej premávky. 
Podobne tomu bolo aj v sobo-
tu 28. júla, kedy policajti po-
čas šiestich hodín zistili 1 223 
priestupkov. Ak to rozmeníme 
na drobné, každú hodinu po-
rušilo zákon 203 účastníkov 
cestnej premávky a každý 20-
ty bol pod vplyvom alkoholu. 
Z celkového počtu priestupkov 
sa vodiči dopustili v  1 080 
prípadoch, cyklisti v  piatich 
prípadoch a  chodci v  15-tich 
prípadoch. Policajti v  niekto-
rých prípadoch museli zadr-
žať vodičské preukazy, osved-
čenia o  evidencii aj tabuľky 
s evidenčnými číslami. Okrem 
dopravných priestupkov od-
halili aj 15 páchateľov rôznych 
trestných činov,“ zhrnula ho-
vorkyňa Prezídia PZ SR De-
nisa Baloghová.  (deb)

• Ponúkam do dlhodobého 
prenájmu priestranný 3-izb. 
byt v centre Popradu v  po-
lyfunkčnom dome Meander 
na Štefánikovej ulici. K  bytu 
tiež prislúcha balkón, loggia, 
komora a  garážové miesto 
v suteréne domu. Termín pre-
nájmu od 1. 9. 2018. Inf.: č. t. 
0905 370 254.  52/18-R

• Prijmeme do zamestnania 
pomocnú silu do kuchyne 
s nástupom ihneď. Ponúkame 
zaujímavé motivačné ohod-
notenia po uplynutí skúšob-
nej doby podľa dosiahnutých 
výsledkov v čistom 500 - 600 
eur. Horná hranica príj-
mu nie je nereálna. Inf.: č. t. 
0905 424 856.  53/18-R

program kina cinemaX poprad
Od 9. augusta do 15. augusta

Genius loci milánskej La 
Scaly ožije v tomto roku pod 
Tatrami v nedeľu 19. augus-
ta 2018 o 17. hod., kedy ex-
kluzívny interiér Dreveného 
evanjelického artikulárneho 
kostola v  Kežmarku - ná-
rodnej kultúrnej pamiatky 
zapísanej v  UNESCO, opäť 
rozozvučia príbehy o láske 
a zrade prostredníctvom 
piateho polojubilejného roč-
níka benefičného koncertu 
Operné gala v  Kežmarku. 
Záštitu nad koncertom pre-
vzala svetoznáma operná 
diva Edita Gruberová.

V  Kežmarku sa na piatom 
ročníku koncertu predstavia 
renomovaní slovenskí umelci 
úspešne etablovaní na medzi-
národných operných scénach. 
Barytonista Richard Šveda, 
rodák zo Svidníka, je v súčas-
nosti sólistom Deutsche oper 
am Rhein v Düsseldorfe. Na 
zahraničných javiskách často 
znie aj mezzosoprán rodáčky z 
Matejoviec pri Poprade Zuza-
ny Šveda. Štafetu mladých 
talentov tento rok prevezme 
sopranistka Slávka Zámeční-
ková, pôvodom z Bánoviec 
nad Bebravou, študentka 
Hochschule für Musik Hanns 
Eisler v Berlíne a členka 
Operného štúdia v Berlínskej 
Staatsoper Unter den Linden 
pod vedením svetoznámeho 

dirigenta a klaviristu Daniela 
Barenboima. Slávka Zámeč-
níková je laureátkou viacerých 
medzinárodných súťaží a ví-
ťazkou obnovenej speváckej 
súťaže M. Schneidera-Trnav-
ského v Trnave v roku 2017. 
Neodmysliteľnou ingredien-
ciou operného a piesňového 
menu koncertu bude klavírny 
sprievod korepetítorky Opery 
Štátneho divadla v Košiciach 
Júlie Grejtákovej, ktorá je zá-
roveň hlavnou korepetítorkou 
a dramaturgičkou Opera Slo-
vakia.

Repertoár galakoncertu 
ponúkne lahôdky velikánov 
svetovej opernej literatúry od 
Saint-Saënsa, Wagnera, Puc-
ciniho, Mozarta, Offenbacha, 
Charpentiera, Masseneta, 
Bizeta či Gounoda. Súčasťou 
budú aj piesne slovenských 
skladateľov, ktorých výročia 
si v tomto roku pripomíname 
- B. Urbanca, M. Schneidera-
-Trnavského a E. Suchoňa.

Na koncerte sa budú snúbiť 
tóny majstrov svetovej opery 
a  slovenskej piesňovej tvorby 
s hlbokým posolstvom ľud-
skosti. Výťažok z koncertu 
venuje tento rok producent 
koncertu Opera Slovakia, o.z. 
v  spolupráci s Nadáciou TA3 
a  jej správcu Petra Káčera 
na  kúpeľnú liečbu pre ťažko 
zdravotne postihnutú Vier-

ku  (22) z Tvarožnej pri Kež-
marku, ktorej už v  jej prvom 
roku života diagnostikovali 
Infantilnú spinálnu svalovú 
atrofiu I. typu (Werdnigova-
-Hoffmanova). Kriví sa jej 
chrbtica, atrofujú svaly a ni-
kdy nebude chodiť. Veľmi 
jej pomáha kúpeľná liečba, 
ktorú jej zdravotná poisťov-
ňa preplácala len do dovŕše-
nia osemnástich rokov. Po 
dosiahnutí prahu dospelosti 
už zdravotná poisťovňa od-
mietla Vierke kúpeľnú liečbu 
preplácať a teraz, ak ju chce 
absolvovať, musí si náklady 
na ňu uhradiť sama. Liečba 
je finančne náročná a keďže 
stojí vyše 3 000  eur, sama si 
ju nemôže dovoliť. Preto jej 
jeden terapeutický pobyt v 
kúpeľoch pomôžu zabezpečiť 
operní umelci, ktorí vystúpia 
bez nároku na honorár.

Predpredaj vstupeniek je 
zabezpečený v sieti pred-
predaj.sk (https://predpredaj.
zoznam.sk/sk/listky/operne-
-gala-v-kezmarku-2018/), 
v predajni hudobných nástro-
jov Colour Music na Hlavnom 
námestí v Kežmarku a na 
Evanjelickom farskom úrade 
v Kežmarku. Priamy predaj 
vstupeniek sa uskutoční hodi-
nu pred koncertom v kostole. 
Viac info o koncerte na www.
operaslovakia.sk.  (lvo)

Benefičný koncert Operné gala 2018
pod záštitou Edity Gruberovej

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ 
v Poprade žiada občanov, ktorí boli v pia-
tok 27. júla večer svedkami dopravnej ne-
hody na Štefánikovej ulici v Poprade, o po-
moc pri jej objasnení.

Neznámy vodič na vozidle Audi A6 tma-
vej farby pri zimnom štadióne v  smere do 
Kežmarku prešiel do protismeru a narazil do 

oproti idúceho vozidla Škoda Octavia čiernej 
farby. Z miesta nehody bez zastavenia odišiel 
a pokračoval k výjazdu na diaľnicu D1 sme-
rom na Prešov.

Policajti žiadajú verejnosť, aby akékoľvek 
informácie k objasneniu uvedenej dopravnej 
nehody oznámili na čísle 158 alebo v  naj-
bližšom útvare Policajného zboru.     (mch)

Týždeň s mestskou políciou
• MINULÝ týždeň v utorok 
podvečer bola hliadka mest-
skej polície privolaná pred 
zimný štadión, kde sa mala 
pohybovať dezorientovaná 
žena pod vplyvom alkoholu, 
navyše, s poraneniami hlavy. 
K žene bola privolaná sanitka 
a bola prevezená do nemoc-
nice na ošetrenie.• V  TEN istý deň večer 
mestskí policajti preverili 
oznam ohľadom muža ležia-
ceho na zemi vedľa lavičky na 
Námestí svätého Egídia neďa-

leko fontány. Bol to 62-ročný 
Popradčan, ktorý bol pod 
vplyvom alkoholu do takej 
miery, že z miesta nedokázal 
sám odísť. Muž mal pri sebe 
navyše bicykel. Našťastie ne-
mal žiadne zranenia, preto 
nebola potrebná prítomnosť 
zdravotníkov. Mestskí poli-
cajti kontaktovali na adrese 
trvalého bydliska jeho man-
želku, ktorá manžela z miesta 
odviezla privolaným taxíkom.• TAKISTO v  daný utorok 
mestskí policajti na základe 

zverejnených fotografií na 
spravodajskom portáli pre-
verili krádež jabĺk z dvora 
farskej záhrady na Ul. Ko-
pernikovej v  Matejovciach. 
Krádeže sa malo dopustiť 
sedem maloletých osôb z 
Matejoviec, ktorí boli sto-
tožnení a nakoľko v uve-
denej veci je podozrenie z 
trestného činu porušovania 
domovej slobody, vec bola 
odstúpená na Obvodné od-
delenie PZ v Poprade k ďal-
šej realizácií.  (msp)

Hotel Transylvánia 3: Strašidel-
ná dovolenka 2D: o  13.10 hod. 
(hrá sa len cez víkend) a o 15.30 
hod., Rodinka Úžasných 2 2D: 
o 15.20 hod., MEG: Hrozba z hl-
bín 3D: o 18. hod., MEG: Hrozba 
z  hlbín 2D: o  20.30 hod., Smelé 
mačiatko: o  13.30 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Tmavá myseľ: 
o 17.50 hod., Mission: Impossible 

- Fallout 2D: o 20.20 hod., Rodin-
ka Úžasných 2 2D: o 13.20 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Mamma 
Mia: HereWe Go Again!: o 15.40 
hod., Whitney: o 18.10 hod., Plán 
úteku 2: o  20.50 hod. (nehrá sa 
14.8.), Artmax filmy: Nezvyčajná 
cesta fakíra, ktorý uviazol v skri-
ni: o 20.50 hod. (hrá sa len 14.8.). 
Viac na www.cine-max.sk.  (ppp)
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V Tatranskej galérii otvo-
rili výstavu popredného 
slovenského autora Viktora 
Freša Od Tatier k Dunaju. 
Frešo - rebelujúci umelec 
je jednou z  najvýraznejších 
osobností súčasnej sloven-
skej výtvarnej scény. Výsta-
va prináša prierez jeho tvor-
bou z  posledného obdobia 
(2015-2018). 

Maliar, sochár, hudobník 
a fotograf V. Frešo sa dlhodo-
bo sústreďuje na elementár-
ne tvary a  zásadnú výpoveď 
„natvrdo“. S  iróniou, vtipom 
a  dištancom vytvára celý rad 
nefunkčných objektov. Reflek-
tuje aj na súčasnú spoločen-
sko-politickú situáciu. Praco-
val aj s textom, na steny a inde 
písal autobiografické krátke 
záznamy a sarkastické odkazy.

Podľa kurátora Vladimí-
ra Beskida tento 
umelec patrí k  ne-
prehliadnuteľným 
postávam na sloven-
skej výtvarnej scéne. 
V dielach vyjadruje 
aj pohŕdanie sa-
motnou výtvarnou 
scénou, ale vždy 
hlavne s  ľahkosťou 
a humorom. Jeho 
diela sa netvária 
kriticky a neposky-

tujú riešenia problémov, no aj 
tak ich ľudia milujú. Divákov 
zaujme kontrastom medzi 
obrovským egom, spojeným 
so sebaironickou pokorou. 
V. Beskid uviedol: „Viktor 
ako umelec dozrieva. Pracuje 
s odpadovými materiálmi ako 
je stavebná pena, polystyrén, 
betón, nájdená stará posteľ, 
starožitné rámy. Väčšina diel 

tejto výstavy bola vy-
tvorená pre priestory 
Tatranskej galérie.“  

Jeho už kultová 
figúra, „niemand“, 
vyzlečený, namo-
súrený mužíček (v 
TG najväčší) meria 
3 a pol metra a váži 
okolo 100 kg, je 
smiešny, nahnevaný 
autoportrét, ako od-
kaz vzbury a rebélie. 

Aj pokazené sochy boli vysta-
vené a keďže autor rád recyk-
luje, všetko sa využilo. Vzni-
ká tak bezodpadové umenie.

V. Frešo uviedol: „Celá moja 
tvorba som tak trochu ja. Je to 
pravdivé, keď neriešiš nikoho 
iného, iba sám seba. Nemusíš 
vymýšľať témy, ktoré nežiješ, 
napr. vojnu. Som v  strednej 
Európe, robím, čo robím, ne-
mám žiadnu núdzu, ani hen-
dikep.“ Výstava potrvá do 16. 
septembra 2018. 

Súčasťou vernisáže bolo 
hudobné vystúpenie VENI30 
[6] | CaveSongs. Do TG prišli 
s mixom elektronickej a akus-
tickej hudby.  Koncert sa konal 
v rámci projektu Nová hudba 
v Tatranskej galérii, ktorý 
z  verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu ume-
nia a Hudobný fond.   (kpa)

Centrum sociálnych slu-
žieb na sídlisku Západ mi-
nulý týždeň v utorok zor-
ganizovalo štvrtý ročník 
východniarskej petangovej 
ligy seniorov.

Ligy sa zúčastnilo osem za-
riadení z  Prešovského kraja. 
Prišli seniori zo Stropkova, z 
Vranova nad Topľou, zo Spiš-
skej Novej Vsi, z  Kežmarku, 
z  Nálepkova, dve družstvá z 
Prešova a domáci Popradča-

nia. V  zariadení na sídlisku 
Západ sú dve originálne ih-
riská, určené na petang (tráv-
naté a pieskové). Riaditeľ 
Centra sociálnych služieb Jo-
zef Košický povedal: „Každé 
zariadenie reprezentujú traja 
vybraní hráči. Každé družstvo 
si musí zahrať so všetkými os-
tatnými družstvami. Na kon-

ci sezóny, keď sa skončí liga, 
bude výhrou pre najlepších 
putovný pohár. Každý ročník 
má päť kôl. Každé kolo prebie-
ha v  inom zariadení v  rámci 
Prešovského kraja.“ 

Jeden zo súťažiacich Miku-
láš Holblich (na foto v oran-
žovom tričku so slnečnými 
okuliarmi) z  Vranova nad 

Topľou je bývalý stolný te-
nista a  má cit v  ruke. Jeho 
družstvo už raz vyhralo pe-
tangovú ligu. „Výhra alebo 
prehra často závisí od pohody 
seniorov, od toho, aký majú 
deň, od terénu, na ktorom 
radi hrajú,“ uviedol. 

Petang je vhodným špor-
tom pre dôchodcov, necítia pri 

ňom žiadne zdravotné obme-
dzenia. „Môžeme sa pochváliť, 
máme krásne zariadenie a sta-
ráme sa o  našich dôchodcov. 
V tomto areáli, ktorý sme ne-
dávno otvárali, môžu príjemne 
relaxovať, aj si zľahka zašporto-
vať,“  povedal primátor Popra-
du Jozef Švagerko.

Popradské kolo petangovej 
ligy vyhrali seniori zo zaria-
denia Domov z  Nálepko-
va.   (kpa)

Seniori si zahrali petang

Umelec, ktorého ľudia buď milujú, alebo nenávidia
Netradičný tatranský festi-

val medveďov na Hrebienku 
pod názvom Medvedie dni 
napísal svoje 11. pokračova-
nie minulý týždeň od stredy 
do soboty. Okrem množstva 
atraktívnych podujatí pre 
deti sa na pódiu každý deň 
striedali zaujímaví hostia.

Boli to štyri dni plné med-
vedej atmosféry a zábavy pre 
deti i  dospelých. Návštevní-
kov zabávali napríklad Maťko 
s  Kubkom, spevák a  zabávač 
Miro Jaroš, Trpaslíci z RTVS, 
či speváčka Kristína. V piatok 
bol hlavným bodom pozor-
nosti najúspešnejší slovenský 
youtuber Daniel Štrauch alias 
GOGO a o zábavu sa postaral 
moderátor a  zabávač Andrej 
Bičan, pre ktorého sú Med-
vedie dni srdco-
vou záležitosťou. 
„Každý rok sa tu 
deje niečo nové 
a  treba pochvá-
liť organizáto-
rov za to, že ten 
program z  roka 
na rok graduje. 
Na začiatku tu 
bolo možno päť 
vystupujúcich 
telies a  dnes sa 
to už ani nedá 
spočítať na dvoch 

rukách. To chce naozaj veľkú 
organizačnú schopnosť. Uvidí-
me, či si na budúci rok nezavo-
lajú už aj nejakého normálne-
ho moderátora,“ s  úsmevom 
na tvári skonštatoval A. Bi-
čan. „Vždy keď vycestujem 
mimo Bratislavy, cítim z  ľudí 
úprimnú radosť a  vďačnosť. 
Atmosféra v  Tatrách je vždy 
úžasná. Youtube je generačná 
vec, ako bola kedysi televí-
zia. Mladých ľudí baví voľba 
vlastného obsahu, ktorý chcú 
sledovať na internete. Preto 
sa snažím vo videách zane-
chať aj nejaký odkaz a  robiť 
to s rozumom. To by mala byť 
priorita, aj keď si všetci neu-
vedomujú, akú veľkú moc na 
youtube majú,“ uviedol you-
tuber GOGO.  (ppv)

Tatry boli opäť plné medveďov
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Futbalový víkend orlov lepšie zvládla rezerva

   Z V R P S  B

1. Komárno 3 2 1 0 7:1 7
2. Skalica 3 2 1 0 5:1 7
3. Žilina B 3 2 0 1 10:7 6
4. L. Mikuláš 3 2 0 1 7:6 6
5. Petržalka 3 2 0 1 4:4 6
6. Pohronie 3 1 2 0 4:3 5
7. B. Bystrica  3 1 1 1 6:5 4
8. Prešov 3 1 1 1 3:2 4
9. Poprad 3 1 1 1 6:7 4
10. Šamorín 3 1 1 1 4:5 4
1. Trebišov 3 1 1 1 3:4 4
11. Dubnica 3 1 0 2 4:6 3
12. Lipany 3 1 0 2 2:5 3
13. Bardejov 3 0 2 1 6:8 2
14. Inter BA 3 0 1 2 3:6 1
15. Lokomotíva KE 3 0 0 3 2:6 0

Tabuľka II. ligy

Horskí cyklisti opäť vo Svite Charity Golf Cup

O pohár Vysokých Tatier

V sobotu odohra-
li domáci zápas 
tretieho kola II. 
ligy futbalisti FK 

Poprad proti nováčikovi 
súťaže z Prešova. Zverencov 
trénera Mareka Petruša zo-
strelil hetrikom Petr Hošek 
a  Popradčania prehrali 1:3. 
O deň neskôr sa dočkali sú-
ťažného zápasu už aj juniori 
z FK Poprad B v IV. lige Se-
ver. V  rámci tretieho kola 
porazili vo Veľkej nováčika 
zo Starej Ľubovne presved-
čivo 4:0.

Druholigový FK Poprad 
inkasoval tri góly už v  dru-
hom zápase v  rade. Kým 
v  Banskej Bystrici z  toho 
bola remíza, domáce vystú-

penie v sobotu proti Tatranu 
Prešov už body neprinieslo. 
Jediný gól orlov zaznamenal 
z  pokutového kopu v  záve-
re prvého polčasu Stanislav 
Šesták. „Niekedy futbal nemá 
logiku. Mužstvu nemám čo 
vyčítať, snažili sme sa. Na 
ihrisku sme väčšinou domi-
novali, ale stále sme museli 
doťahovať náskok. Bolo tam 
nasadenie i kvalita, ale chýbal 
lepší výsledok,“ skonštatoval 
po prehre s Tatranom tréner 
FK Poprad Marek Petruš.

Juniori FK Poprad sa v  IV. 
lige Sever konečne dočkali sú-
ťažného zápasu novej sezóny. 
Po troch bodoch z kontumo-
vaného zápasu so Sabinovom 
si zverenci Stanislava Kocha 

v  nedeľu pripísali na svoje 
konto ďalší plný bodový zisk. 
Vo Veľkej porazili nováčika zo 
Starej Ľubovne presvedčivo 
4:0. O góly sa postarali Róbert 
Ujčík, Dávid Škyrta, z  poku-
tového kopu Joseph Lungu 
a Andrej Chromčo. „Bolo cítiť, 
že je to pre nás prvý súťažný zá-
pas. Súper prišiel s defenzívnou 
taktikou a my sme mali prob-
lém prejsť cez prehustený stred 
ihriska. V druhom polčase sme 
zlepšili hru a víťazstvo je zaslú-
žené,“ hodnotil víťazstvo nad 
Starou Ľubovňou tréner FK 
Poprad B Stanislav Koch. 

Druholigisti odohrajú 
súťažný zápas aj dnes, t.j. 
v  stredu 8. augusta, v  rámci 
3. kola Slovenského pohára. 

Púť novou edíciou tejto súťa-
že odštartujú o 17-tej v Starej 
Ľubovni. Následne pocestujú 
v  sobotu v  rámci II. ligy do 
Skalice a doma sa predstavia 
18. augusta proti Lipanom. 
„Kochovci“ budú hrať v  IV. 
lige Sever opäť doma už v ne-
deľu 12. augusta tentokrát 
o 16.30 hod. proti Gerlacho-
vu. Čas je posunutý z dôvo-
du záverečného programu 
3. ročníka medzinárodného 
futbalového turnaja hráčov 
do 12 rokov Ritro futbal fest.

Výsledok: 3. kolo II. ligy 
v  sobotu 4. augusta FK Po-
prad - 1. FC Tatran Prešov 
1:3 (1:1), gól Popradu: 45. 
Stanislav Šesták (pk).

Program: 3. kolo Sloven-

ského pohára v stredu 8. au-
gusta o 17. hod. MFK Stará 
Ľubovňa - FK Poprad, 4. 
kolo II. ligy v sobotu 11. au-
gusta o 17. hod. MFK Skali-
ca - FK Poprad.  (mav)

V  sobotu 11. augusta odštartuje 
vo Svite 19. ročník cyklistických 
pretekov Škoda Horal MTB Mara-
tón 2018 na trase cez Kozie chrbty, 
Nízke Tatry a okolie Kráľovej Hole. 

Horský cyklomaratón je súčasťou 
Slovak XCM Tour, Škoda Bike Open 
Tour, Slovenského pohára XCM a In-
tersport Marathon Serie. Pretekári 
budú súťažiť v  piatich disciplínach 
Horal Krejzi (134 km - trasa pre Slo-
venský pohár muži), Horal Lejzi (78 
km – trasa pre Slovenský pohár ženy), 
Horal Senzi (43 km - C-trasa - pol-

maratón Slovak XCM Tour, trasa pre 
Slovenský pohár juniorov), Horal Ízi 
(28 km - D-trasa - štvrťmaratón Slo-
vak XCM Tour) a Horal Dejzi (17 km 
- pre rodinné tímy).

Štart a cieľ Horal Krejzi a Horal Lejzi 
je od 7. hod. resp. 9. hod. spred Mest-
ského úradu vo Svite, ostatné disciplí-
ny budú postupne pribúdať od 10. 
hodiny v areáli Iskra Arény vo Svite.

Preteky pre deti Horal Junior sa 
budú konať vo Svite pri Kolibe. Vy-
hlásenie výsledkov je naplánované 
na 18. hodinu.   (ppp)

Deväť špičkových tímov zo Slo-
venska a jeden z Čiech sa predstaví 
od štvrtka 9. do soboty 11. augus-
ta na 2. ročníku medzinárodné-
ho futbalového turnaja mládeže 
kategórie U15 O pohár Vysokých 
Tatier. Hrať sa bude na futbalovom 
ihrisku v Tatranskej Lomnici.

Okrem mladých futbalistov FK 
Poprad sa turnaja zúčastní AS Tren-
čín, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, 
FC Nitra, FK Jupie Banská Bystri-

ca - Podlavice, FC DAC 1904 Du-
najská Streda, 1. FC Slovácko, FC 
Spartak Trnava a ŠK Slovan Brati-
slava. Prvenstvo obhajujú Trenčania.

V piatok 10. augusta o 19. hodi-
ne vystúpi a zahrá skupina Caste-
lans Elán Revival. Podujatie mo-
deruje Trio Magores: Matej Landl, 
Juraj Šoko Tabaček a Roman Sla-
nina. Špeciálnym hosťom a mode-
rátorom bude Michal Kubovčík alias 
Stano Sojka.   (ppp)

Výťažok v hodnote 23 090 eur z 
11. ročníka charitatívneho golfo-
vého turnaja Charity Golf Cup pu-
tuje priamo pre telesne a mentálne 
postihnuté deti prostredníctvom 
Nadácie Miroslava Šatana a pro-
jektu Hodina deťom.

Vyvrcholením sobotňajšieho tur-
naja bolo odovzdanie vyzbieranej 
sumy peňazí do rúk prítomným 
deťom, zástupcom nadácii a ob-
čianskych združení. Podujatie prišli 
aj tento rok podporiť známe tváre 
slovenského športu a šoubiznisu. 

Športovci darovali do dražby časť 
svojho športového oblečenia, hoke-
jisti dresy, hokejky a helmy. Najviac 
bol ocenený hokejový dres s hokej-
kami a helmou Zdena Cháru za 2 
400 eur. Víťazom turnaja sa stal flajt 
Martina Cibáka. „Náš charitatívny 
turnaj pomohol deťom a občian-
skym združeniam vo výške viac ako 
23 tisíc eur. Ďakujem všetkým za 
účasť a podporu. Znova sa potvrdilo, 
že ľudia, ktorí tu boli, ukázali veľké 
srdcia a ochotu pomôcť,“ povedal 
dojatý Peter Bondra.  (dav)
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HK Poprad

Extrémna výzva sa blíži

Hokejisti HK Poprad 
majú za sebou úvodný 
zápas prípravy pred no-
vou sezónou Tipsport 
ligy. Minulý týždeň vo 

štvrtok cestovali do Havířova a prí-
ležitosť dostalo viacero mladých 
hráčov.

Popradskí kamzíci podľahli tímu 
z nižšej českej súťaže AZ Residomo 
Havířov 3:4 po samostatných nájaz-
doch, keď za Poprad skóroval dva-
krát Dávid Bondra, jeden gól pridal 
Jindřich Abdul. „Bol to pre nás prvý 
prípravný zápas, takže sa hra ťažko 
hodnotí. Nemáme ešte natrénovaný 
žiadny systém, presilovky, či oslabe-
nia. Spoznávame hráčov, ktorých sme 
v zápasovom tempe nevideli a z toh-
to pohľadu zápas účel splnil,“ uvie-
dol pre oficiálny web AZ Residomo 
Havířov tréner HK Poprad Roman 
Stantien.

Popradčania už zajtra pocestujú do 
Zvolena a od víkendu by už mali vyu-

žívať na ďalšiu časť prípravy ľad zim-
ného štadióna v  Poprade. Na ňom 
privítajú po prvýkrát pred svojimi fa-
núšikmi v treťom prípravnom zápase 
v odvete AZ Residomo Havířov, a to 
v utorok 14. augusta o 18. hod.

Výsledok: 1. prípravný zápas vo 
štvrtok 2. augusta AZ Residomo Ha-
vířov - HK Poprad 4:3sn (1:0, 0:2, 2:1 
- 0:0, 1:0), góly Popradu: 23. Jindřich 
Abdul (B. Martančík, M. Zagrapan), 
25. Dávid Bondra (J. Abdul, M. Za-
grapan), 57. Dávid Bondra (ts).

HK Poprad: Vošvrda - Petran, Če-
sánek, Romaňák, Brincko, Erving, 
Krempaský - Václav, Paukovček, 
Macík, Paločko, Heizer, Koyš, Bon-
dra, Zagrapan, Abdul, Olejník, Bja-
lončík, Martančík.

Program: 2. prípravný zápas vo 
štvrtok 9. augusta o 17. hod. HKM 
Zvolen -  HK Poprad, 3. príprav-
ný zápas v utorok 14. augusta o 18. 
hod. HK Poprad  - AZ Resido-
mo Havířov.   (ppv)

Máte už natrénované na Red Bull 
400? Pokiaľ áno, tak sa môžete do-
stať až na svetový šampionát Red 
Bull 400 do rakúskeho Bischofsho-
fenu. Ak by ste ešte potrebovali do-
ladiť formu, alebo idete do tejto vý-
zvy po prvý raz, tak máme pre vás 
pár cenných tipov a  odporučení 
od šampiónov Katky Lovrantovej 
a Tomáša Čelka.

Prvým a zásadným krokom ako sa 
dostať na Red Bull 400 na Štrbskom 
Plese je registrácia. Ešte stále je otvo-
rená, ale miesta sa rýchlo rozchytá-
vajú. Tak radšej neváhajte! Súťažiť 
môžete ako jednotlivci v  ženskej 
alebo mužskej kategórii. Trať si však 
môžete aj rozkúskovať na príjemnej-
šie 100-metrové úseky a odbehnúť si 
štafetu. Registráciu nájdete na red-
bull.sk/400.

Keď máte úspešnú registráciu za 
sebou, začnite sa sústreďovať na prí-
pravu a tréning. Nechajte si poradiť 
od špecialistov na extrémne výbehy, 
ktorí majú pár „štyristoviek“ za se-
bou. Katka Lovrantová má na konte 
niekoľko pódio-
vých umiest-
není a minulý 
rok skončila na 
Majstrovstvách 
sveta Red Bull 
400 na druhom 
mieste. To všet-
ko aj napriek 
tomu, že má 
strach z  výšok. 
Určite odporúča 
kompresné pod-

kolienky, obuv s  členitou podráž-
kou a v rámci prípravy aj výbehy po 
schodoch. Tomáš Čelko je niekoľ-
konásobným víťazom Red Bull 400. 
Odporúča nevzdávať sa pri tréningu, 
pretože ten robí majstrov. Okrem 
behu sa oplatí do prípravy zaradiť 
aj výpady, drepy a bicykel. V deň D 
treba zvoliť malé kroky a pomáhať si 
rukami. A zaťať zuby!

Red Bull 400 bude na Slovensku 
po prvý raz. Výzva je jasná - zdolanie 
skokanského mostíka K120 na Štrb-
skom Plese vo Vysokých Tatrách. 
V sobotu 11. augusta 2018 si na Red 
Bull 400 môžu sily zmerať amatéri 
aj  profesionáli. Štyristometrová trať 
so 75% prevýšením bude rozdelená 
na dve časti. V eliminácii prebehnú 
rozbehy iba po zlom kopca (pod 
odrazovú hranu mostíka) a finálové 
behy sa už pobežia na celú vzdiale-
nosť. Víťazi v mužskej a ženskej ka-
tegórii postúpia z prvého miesta na 
Majstrovstvá sveta Red Bull 400. Tie 
budú 25. augusta 2018 v  rakúskom 
Bischofshofene.   (mov)

Futbalisti ŠK Zemedar Poprad - 
Stráže odohrali v nedeľu zápas 1. kola 
nového ročníka 6. OMV ligy. V Hôrke 
zvíťazili 1:0 gólom Lukáša Rušina zo 68. 

minúty. V rámci 2. kola privítajú zve-
renci hrajúceho trénera Miroslava Olej-
níka v nedeľu 12. augusta o 17. hod. tím 
MŠK Slavoj Spišská Belá B.  (ppp)

ŠK Zemedar Poprad - Stráže

Policajný Facebook prispieva 
k vyšetrovaniu trestnej činnosti

Oficiálna stránka Policajného 
zboru na sociálnej sieti Facebook 
s  názvom „Polícia Slovenskej re-
publiky“ od svojho spustenia pri-
spieva k vyšetrovaniu trestnej čin-
nosti. O  tento krok s  modernou 
dobou sa pričinil vysoký nárast fa-
núšikov stránky, miera ich interak-
tivity a proaktívna komunikácia zo 
strany verejnosti.

„Chcem sa poďakovať občanom, 
ktorí nám prostredníctvom modernej 
formy komunikácie posielajú infor-
mácie. Tie využívame či už na vy-
šetrovanie prípadov trestných činov, 
alebo v  pátraní po hľadaných a  ne-
zvestných osobách. Svoju zásluhu na 
tom majú aj tí, ktorí naše výzvy o po-
moc šíria ďalej medzi svojich priate-
ľov,“ povedal prezident Policajného 

zboru SR Milan Lučanský.
On-line komunikácia s  verejnos-

ťou poskytuje pre mnohých občanov 
alternatívu pre číslo 158, na ktoré by 
sa možno zdráhali zavolať. On-line 
komunikácia na Facebooku však 
nie je zabezpečená 24 hodín denne 
a neslúži na život ohrozujúce prípa-
dy. Vtedy sú občania povinní bezod-
kladne volať na číslo 158!

Oficiálna stránka Policajného 
zboru bola spustená v apríli 2017 
a  v  krátkom čase sa stala najsledo-
vanejšou stránkou na sociálnej sieti 
spomedzi štátnych inštitúcií. Za ne-
celý rok presiahla hranicu 100  000 
fanúšikov a momentálne je ich už 
nad 130 000. Denne je od verejnos-
ti prijatých v  priemere 25 súkrom-
ných správ.   (mwa)

PP-71
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Čo sa týka prepravy vlá-
čikom do Spišskej Soboty 
bolo vytlačených tisíc lístkov 
a  všetky sa „spotrebovali.“ 

Mnohí využili aj možnosť 
vstupu (za lístok na vláčik) 
do Kostola sv. Juraja, do 
múzea v  Spišskej Sobote aj 
do Tatranskej galérie.  (kpa)

PP-66

Festival prilákal ...

Na foto súrodenci Babjakovci počas piatkového koncertu. Od organizátora podujatia Ondreja Kavku dostali netradičný darček - tatranský vzduch v plechovke 
z miestnej konzervárne. Vo štvrtok večer zaplnil priestor medzi kostolmi do posledného miesta koncert skupiny Iné kafe (vpravo).

V stredu a piatok uviedla Art Academy hru Most cez minulosť  na počesť J. Brokoffa. Stredajšími headlinermi bola skupina Heľenine oči. V rámci programu 
Made in Poprad vystúpili okrem iných aj Števo Šanta so skupinou Ostrov i Milo Suchomel (na foto zľava doprava).         FOTO - Silvia Šifrová

V Poprade boli opäť historické vozidlá
Minulú sobotu vyrazilo na svoju 

ďalšiu spanilú jazdu - v poradí už 
32. ročníka podujatia Tatranský 
veterán - štyridsať historických 
vozidiel. Trasa viedla najkraj-
šími kútmi Spiša - z Kežmarku, 
cez Strážky, Spišskú Belú, Starý 
Smokovec až do Popradu. Okrem 
elektromobilu DORA či jednoko-
lesového parného motocykla sa 
verejnosti predstavila aj britská automobi-
lová legenda Jaguar E-Type SI 1961.

„Pri pohľade na historické vozidlá človek zistí, 
že sa pozerá na umelecké diela, ktoré často pred-
behli dnešnú dobu. Na týchto vozidlách je pre-
zentovaný vývoj motorizmu vrátane dizajnér-
skej práce,“ uviedol Marek Môcik, prezident 

Tatranského veterán car clubu, ktorý bol orga-
nizátorom podujatia. Každé auto - veterán má 
svoj vlastný príbeh a vek vôbec nie je prekážkou. 
Najstarším automobilom podujatia bola repli-
ka prvého elektromobilu z roku 1906 - spomí-
naný kočiarový elektromobil DORA, ktorému 
sa hovorí aj „matka elektromobilov“.  (rnv)

Na sídlisku JUH III začali v utorok 31. júla 
prípravné práce pred rekonštrukciou časti 
detského ihriska na Podjavorinskej ulici.

Po odstránení štrku následne boli na jed-
nej z častí detského ihriska odstránené štyri 
prvky, ktoré budú nahradené novou, atrak-
tívnejšou a na prvky bohatšou drevenou 
hracou zostavou. „V súvislosti s nevyhnutný-
mi stavebnými prácami je na mieste zvýšená 
opatrnosť. Naďalej je možné využívať vedľaj-
šiu drevenú hraciu zostavu so šmýkačkou a 
hojdačkami. Najbližšie pieskovisko sa nachá-

dza vo vnútrobloku Suchoňova a detské ihris-
ko pri parkovisku na Rastislavovej ulici,“ uvie-
dol komunikačný manažér mesta Poprad 
Marián Galajda.    (ppv)

Ihrisko v prestavbe

(Dokončenie zo str. 1)


