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Jedinečný tábor navštívil i slovenský prezident

Rozsiahly program rokovania
mestského zastupiteľstva

Slovenskí výrobcovia ukázali
originálne Slovensko

Primátor mesta Anton Danko 
zvoláva 3. zasadnutie Mestské-
ho zastupiteľstva mesta Poprad, 
ktoré sa uskutoční v pondelok 
11. augusta o 9. hod. v zasadač-
ke MsÚ. Rokovaniu MZ bude v 
piatok 8. augusta prechádzať za-
sadanie Rady mesta Poprad.

Po procedurálnych záležitos-
tiach a kontrole plnenia uzne-
sení bude v programe návrh na 
vymenovanie riaditeľky príspev-
kovej organizácie - Mestskej in-
formačnej kancelárie (MIK) v 
Poprade a návrh na schválenie 
zmeny jej sídla.  Nasledovať bude 
návrh na zmenu rozpočtu Mesta 
Poprad na rok 2014. Veľkú sku-
pinu bodov tvorí hospodárenie 
a nakladanie s majetkom mesta 
- návrhy na vyhlásenie obchod-

ných verejných súťaží, na preda-
je alebo zámeny nehnuteľností 
vo vlastníctve Mesta Poprad, na 
úpravu predmetu nájmu a ďal-
šie. Medzi návrhmi na zámenu 
nehnuteľností vo vlastníctve 
mesta je i komplex troch admi-
nistratívnych budov s priľahlými 
pozemkami vo vlastníctve mesta 
v katastrálnom území Popradu 
za nehnuteľnosti vo vlastníctve 
SR v správe Ministerstva vnútra 
SR (súčasné sídlo katastrálne-
ho odboru Okresného úradu v 
Poprade a časti budov a areálu 
bývalých Dukelských kasární, 
dočasne v správe úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny) za úče-
lom plnenia úloh v súvislosti s 
vládnym programom ESO.

(Pokračovanie na str. 3)

Projekt Teach for Slova-
kia odštartoval svoj pilotný 
program v  Poprade letnou 
školou. V  priestoroch Spo-
jenej školy na Letnej ulici sa 
sedemdesiatim deťom od 28. 
júla do 14. augusta venuje 
pätnásť vybraných absolven-
tov vysokých škôl, ktorí sa 
snažia presadiť v  učiteľskom 
povolaní. V piatok sa na nich 
prišiel pozrieť i prezident SR 
Andrej Kiska.

„Stali sme sa prvým reali-
zátorom projektu, ktorý je na 
Slovensku úplne nový. Prijali 
sme ponuku, pretože v  školách 
treba zmeniť celkovú atmosféru 
a  vyskúšať niečo iné. Chceme 
deťom vytvoriť podmienky na 
to, aby sa naučili tímovo pra-
covať a  aby získali zručnosti 
práce s  informáciami,“ pove-
dala riaditeľka SŠ Letná Viera 
Grohová.

Pod dohľadom koučov sa 
vyštudovaní mladí ľudia učia 
pracovať s  deťmi. Potom sa 
roztrúsia po slovenských ško-
lách, kde budú pracovať dva 
roky. „Aj keď som nikdy ne-
učil na základnej škole, chcel 

som si to vyskú-
šať. Viem, že za 
týmto projektom 
stoja ľudia, kto-
rým záleží na 
vzdelávaní mla-
dých ľudí a  to 
ma láka,“ uvie-
dol jeden z nich 
Ondrej Mäsiar. 
„Som čerstvým 
a b s o l v e n t o m 
psychológie na 
Trnavskej uni-
verzite. Zapojil 
som sa do pro-
jektu, pretože si 
myslím, že treba 
deťom dopriať to 
najlepšie vzde-
lanie, aké môžu 
mať a  nenechať 
žiadne dieťa pozadu,“ dopl-
nil Michal Božík, ktorý by 
mal dva roky pôsobiť práve 
v Poprade.

Deťom vôbec neprekáža, že 
chodia do školy aj v lete. „Páči 
sa mi takéto vyučovanie. Našiel 
som si tu veľa kamarátov,“ po-
vedal Martin Šidlovský.

(Pokračovanie na str. 2)

Tretí ročník festivalu sloven-
ských výrobkov a kultúry Made 
in Slovakia prebiehal od minulej 
stredy do soboty na Námestí sv. 
Egídia v Poprade.

Hlavným zámerom podujatia 
bolo ukázať pre Slovensko charak-
teristické výrobky, spopularizovať 

ľudovo-umeleckú tvorbu aj umož-
niť turistom spoznať chuť sloven-
ských produktov. V centre mesta 
sa rozložilo 118 stánkov rozma-
nitých vystavovateľov, z kapacit-
ných dôvodov museli organizátori 
dokonca rezerváciu ukončiť skôr.

(Pokračovanie na str. 12)
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Deti si užívali tábor v záhrade
Relaxačno-tvorivá záhrada 

Tônik v  blízkosti centra mesta 
Poprad neostala cez prázdni-
ny úplne prázdna. Deti využili 
možnosť stráviť týždeň v  den-
nom tábore a priamo v prírod-
nom prostredí sa pod vedením 
Anny Fedákovej umelecky vy-
šantiť.

„Boli sme tu šesť dní. Deti od 
rána do večera pracovali s hlinou, 
či prírodným materiálom zo zá-
hrady, maľovali na hodváb a  vy-
rábali domček v záhrade. Maľovali 
sme aj na tričká,“ povedala A. 
Fedáková a  pokračovala: „Bola 
som prekvapená, koľko detí sa 
prihlásilo, ani som nemohla prijať 
všetky. Nakoniec nás bolo štrnásť. 
Záhrada je veľkým prínosom, pre-
tože sú deti spojené s prírodou. Je 
leto a chcú byť vonku. Na spestre-
nie posledných dvoch dní sme si 
zavolali dve lektorky. Jedna nau-
čila deti vyrábať plstené zvieratká 
a papučky a ďalšia nás učila robiť 
liate šperky do živice.“

Anne Fedákovej prišla pomôcť 

i jedna z mamičiek - Ivana Čam-
balová. „Moja dcéra chodievala 
celý rok do tejto záhrady na ume-
lecké krúžky a tak sme sa rozhod-
li, že takto strávime aj prázdniny. 
Umenie a  príroda idú k  sebe 
a keďže je leto, človek by mal voľ-
ný čas tráviť vonku,“ uviedla.

Deti si záhradu doslova užívali 
a  vôbec ich nebolo potrebné do 
niečoho nútiť. „Kreslili sme na 

hodváb a tričká, a tiež sme mode-
lovali. V tejto záhrade sa mi veľmi 
páči,“ prezradil Andrej Jankura. 
„Prišla som, aby som sa cez prázd-
niny nenudila. Mám to blízko 
a  veľa som sa naučila,“ doplnila 
Natálka Hůlková. Aj Lea Micha-
láková sa do tábora veľmi tešila. 
„Naučila som sa pekne maľovať 
a  modelovať. V  tejto záhrade je 
super,“ zdôraznila.  (mav)

Jedinečný tábor navštívil...
„Mal som na výber športový 

tábor a  tento anglický. Viem, že 
keď sa budem učiť cudzí jazyk, 
tak určite niečo v budúcnosti do-
siahnem,“ dodal Xavier Bury. 
„Máme dobrých učiteľov a  veľa 
kamarátov. Odporúčam tento 
tábor všetkým deťom,“ pokračo-
val Pavel Tobias Kost. „Škoda, že 
tu môžem byť iba týždeň. Vôbec 
neľutujem, že som sem prišla,“ 
pridala sa Michaela Kaločajová.

Medzi nadšené deti sa v pia-

tok posadil i  slovenský pre-
zident Andrej Kiska, ktorý 
tomuto projektu verí. „Mladí, 
talentovaní a  schopní ľudia 
sa rozhodli, že pomôžu deťom 
a budú ich učiť. Dva roky budú 
poctivo pracovať aj v  školách 
v  problémových regiónoch. Bol 
som sa na to osobne pozrieť 
a  povzbudiť ich, pretože škol-
stvo je naša budúcnosť a potre-
buje podporu. Veľmi rád som si 
tu posedel a  nasal tú atmosfé-
ru,“ povedal.  (mav)

(Dokončenie zo str. 1)• DNES 6. augusta o 20. hod. 
sa uskutoční v átriu Podtatran-
ského múzea v  Poprade ďalšia 
prednáška. Bude sa venovať 
téme Slovenského národného 
povstania, ktorého 70. výročie 
si pripomíname v auguste toh-
to roku. • V SÚViSLoSTi s konaním 
cyklistického podujatia Tour 
de Pologne, ktoré sa uskutoční 
vo štvrtok 7. augusta polícia 
informuje verejnosť o plánova-
ných uzávierkach v úseku cesty 
I/18 Tatranská Štrba - Men-
gusovce a v úseku od hranice 
Žilinského a Prešovského kraja 
po križovatku s cestou II/538 
v k.ú. Štrba od 15. do 20. hod. 
Uzavreté budú v tomto čase aj 
úseky ciest II/537, 538 a 539. 
Obchádzkové trasy budú vyzna-
čené prenosným dopravným 
značením.• PRERUŠENÁ dodávka 
vody bude vo štvrtok 14. au-
gusta od 8. do 12. hod. na uli-
ciach Kukučínova, Skladová, 
Továrenská,  Rovná, Štefáni-
ková, Škultétyho, celá mestská 
časť Stráže, Tatravagónka, uby-
tovne, Zdravotné  stredisko 
na Ul. rovná, Gymnázium na 
Ul.  rovná, SOU, Pohostinstvo 
Pod lampášom, Družstvo  Ze-
medar a ich odberatelia, byto-
vé  domy v uvedených lokali-
tách, rodinné domy a iní menší 
odberatelia. Náhradné zásobo-
vanie vodou bude zabezpečené 
cisternou.• PoPULÁRNY hudobník 
a zabávač Marián Čekovský vy-
stúpi v  Dome kultúry vo Svite 
vo štvrtok 7. augusta o 18. hod.• JUBiLEJNÝ 20. ročník Go-
ralských folklórnych slávností 
sa uskutoční tento víkend 9. 
a  10. augusta v  Ždiari. V  so-
botu bude vystupovať P. Cmo-
rík a  ľudová hudba Kollárovci 
a v nedeľu folklórne súbory zo 
Slovenska a Poľska. • ZA prvých šesť mesiacov 
roka prišlo na zelenú linku fi-
nančnej správy 83 podnetov od 
občanov. Z nich viac ako polovi-
ca poukazovala na daňové pod-
vody (krátenie dane z  príjmov 
a  DPH). Takmer 20 podnetov 
bolo z  oblasti nedodržiavania 
zákona o  používaní elektro-
nickej registračnej pokladnice 
a  zvyšok sa týkal najmä nezá-
konného dovozu liehu a tabaku. 
Všetky podnety (vrátane ano-
nymných) pracovníci finančnej 
správy prešetrujú.  (ppš)
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• LETNÝ koncert šansonierky 
Katky Feldekovej a jej kapely Kafe 
Band sa uskutoční v  stredu 6. au-
gusta a v piatok 8. augusta od 19. 
hod. v Tatranskej Lomnici v hoteli 
Slovan.• KoNCERT populárnej sloven-
skej poprockovej kapely Komajo-
ta bude v  sobotu 9. augusta o  14. 
hod. v parku v Tatranskej Lomnici 
a o 17. hod. na terase Grandhotela 
v Starom Smokovci.• HoRSKÁ záchranná služba 
upozorňuje návštevníkov Tatier, 
že vzhľadom na častý výskyt bú-
rok, ktoré môžu byť sprevádzané 
krúpami a silným úhrnom zrážok 
a vetrom, hrozí riziko pošmyknu-
tia. Z toho dôvodu treba byť v hor-
skom teréne veľmi opatrný. • V  GALÉRii ÚĽUV v  Tatran-
skej Lomnici je od 1. augusta in-
štalovaná výstava Jozefíny Bíliko-
vej a  Cyrila Horáka zameraná na 
interiérové doplnky z látky a kovu. 
Výstava má názov Súčasní majstri 
ÚĽUV a potrvá do konca augusta. • GALAPRoGRAM folklórne-
ho súboru Magura pri príležitosti 
60. výročia vzniku sa uskutoční 
zajtra 7. augusta o  16.30 hod. na 
Hlavnom námestí v Kežmarku. • DEŇ medu spojený s  prezen-
táciou včelárstva v našom regióne 
a  folklórnym programom sa bude 
konať v nedeľu 10. augusta v Skan-
zene pod Hradom Ľubovňa. • V  SoBoTU 9. augusta 
v  Nestville parku v  Hniezdnom 
bude rockový hudobný festival 
spojený aj s  výstavou motoriek 
Harley Davidson.  (ppš)

MZ prerokuje tiež návrhy na 
zriadenie vecných bremien na 
pozemkoch vo vlastníctve Mesta 
Poprad, návrh Všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta č. 2/2014 o 
priebehu volebnej kampane k voľ-
bám do orgánov samosprávy obcí 
v meste, návrhy zmien a doplnkov 
územného plánu mesta v lokalite 
areálu bývalých kasární Poprad-
-Stráže, v lokalite Letisko Poprad-
-Tatry vo Veľkej, v lokalite obytný 
okrsok Waltech v Spišskej Sobote, 
v dvoch lokalitách na Strážskom 
námestí a v lokalite bývalé kasár-
ne na Kukučínovej ul. 

Poslanci sa budú zaoberať aj 
návrhom VZN č. 3/2014 o vy-
medzení úsekov miestnych ko-
munikácií na dočasné parkovanie 
motorových vozidiel, návrhom na 
schválenie predaja nákladného 
vozidla Mercedes - Benz spoloč-
nosti Brantner Poprad, návrhom 
na schválenie úpravy plochy 

prenajatých priestorov v objekte 
viacúčelovej haly Aréna Poprad pre 
BAM Poprad a na prenájom ne-
bytových priestorov v Aréne pre 
OZ Futsal Poprad. Do programu 
sú zaradené aj návrhy na uzavretie 
zmluvy o nájme bytov, na zvere-
nie hnuteľného hmotného majet-
ku do správy MIK, na prenájom 
nebytových priestorov v ZŠ s MŠ 
na Dostojevského, Francisciho, 
Jarná, Komenského, Koperní-
kova, Tajovského, Vagonárska, 
Dostojevského a v Spojenej škole 
Letná. Ďalej MZ prerokuje návrh 
na súhlas s pôsobením Súkrom-
ného gymnázia na Ul. Rovnej, na 
súhlas s rozšírením činnosti súk-
romného centra voľného času ako 
súčasti tohto súkromného gym-
názia, so zaradením súkromného 
školského klubu detí ako súčasti 
Súkromnej ZŠ na Ul. Rovnej do 
siete škôl a školských zariadení SR 
a návrh na súhlas so zmenou sídla 
Súkromnej  materskej školy zo Sp. 

Teplice na Rovnú ul. v Poprade. 
V programe sú i návrhy VZN, 

ktoré sa týkajú určenia výšky me-
sačného príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov alebo nákladov 
v školách a v školských zariade-
niach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Poprad a tiež financovania 
ZUŠ, MŠ a školských zariade-
ní, ktoré sú zriadené na území 
mesta Poprad. Ďalším bodom je 
návrh na schválenie obstarania 
dlhodobého hmotného majetku 
príspevkovou organizáciou SMK 
Poprad formou leasingu - ná-
kladného motorového vozidla na 
opravu zvislého a vodorovného 
dopravného značenia a skriňovej 
nadstavby na prevoz farieb a iné-
ho materiálu pri opravách doprav-
ného značenia. Poslanci prerokujú 
aj návrh na odsúhlasenie zámeru 
- výroby pamätnej tabule s podo-
bizňou Svätého otca Jána Pavla II., 
ktorá bude odhalená na budove 
Konkatedrály Sedembolestnej 

Panny Márie pri príležitosti 20. 
výročia od jeho návštevy v Popra-
de počas Národného stretnutia 
mládeže P15. Do programu je za-
radený aj návrh na udelenie čest-
ného občianstva mesta Poprad, 
Ceny mesta a Ceny primátora 
mesta Poprad, návrh na doplnenie 
plánu zasadnutí mestskej rady a 
mestského zastupiteľstva v 2. pol-
roku 2014, informatívna správa o 
ukončení zmlúv so spoločnosťou 
Tenzona Invest Bratislava, týkajú-
cich sa výstavby obytného súboru 
Juh IV. - Nový Poprad a zámer 
realizovať nájomné byty Mestom 
Poprad, informatívna správa o 
petícii občanov proti výstavbe 
skateparku v Poprade v areáli ZŠ 
s MŠ na Tajovského ulici, správa o 
zistených priestupkoch a ich rie-
šení Mestskou políciou Poprad, o 
vykonaných kontrolách a rôzne. 
Pred záverom MZ budú interpelá-
cie poslancov.

Zasadanie MZ je verejné. (ppm)

(Dokončenie zo str. 1)

Leto je časom stavebných 
prác a aj Mesto Poprad sa toh-
to roku pustilo do mnohých 
investičných akcií. Prehľad 
o nich poskytuje novinka na 
webovej stránke mesta, kde sa 
pod novou „rubrikou“ Mapa 
investícií skrývajú tohtoročné 
schválené investičné akcie v 
meste Poprad. 

Obsahuje 29 položiek a náv-
števník tejto funkcionality získa 
podrobný prehľad o výstavbe, 
rekonštrukciách či revitalizáci-
ách v jednotlivých mestských 
častiach. Medziiným rekon-
štrukcii miestnej komunikácie 
na Tranovského ulici (na foto 
hore), parkovisku pri cintoríne 
v Matejovciach a na Allendeho 
ul., rekonštrukcii miestnych ko-
munikácií a chodníkov Ul. pod 
bránou a Ul. Slavkovská, stabi-
lizácii miestnej komunikácie 
a oporného múru na spojnici 
ulíc Jesenského a B. Němcovej, 

dobudovaní peších ťahov na 
Strážskom námestí, viacerých 
parkoviskách na sídliskách Juh, 
revitalizácii oddychových plôch 
a zelene na Štefánikovej ul. pri 
bytovom dome Kamélia atď.

Komunikačný manažér 
mesta Poprad Marián Galaj-
da vysvetlil: „Mapa investícií 
je prehľadne spracovaná a sú 
na nej umiestnené body, ktoré 
presne ukazujú, v ktorej loka-

lite boli schválené investičné 
akcie s predpokladaným alebo 
už „vysúťaženým“ finančným 
nákladom. Vznikla aj na zá-
klade toho, že občania, ktorí 
posielajú podnety do City Mo-
nitora sa veľmi často pýtali na 
investície v meste. Vďaka mape 
získajú základné informácie.“ 
Ďalšou novinkou na mestskej 
webovej stránke je tiež Mapa 
ihrísk, ktorá obsahuje 16 polo-
žiek. „Sú v nej zahrnuté multi-
funkčné a detské ihriská v celom 
meste, ktoré sú zrekonštruuo-
vané alebo sa na ich renovácii 
už pracuje ako napríklad vo 
Veľkej (na foto) alebo na Tomá-
šikovej ulici,“ doplnil M. Ga-
lajda. Návštevníci stránky na 
nej nájdu napr. multifunkčné 
ihrisko na Bajkalskej, v Juž-
nom parku na Moyzesovej, 
na Juhu III. na Podjavorinskej 
ul., v Sp. Sobote na Košickej 
či na Baníckej za blokom Ho-
rec a ďalšie.  (mar)
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Séria
záchranných akcií

Posádka Vrtuľníkovej zá-
chrannej zdravotnej služby 
ATE zo strediska Poprad zaži-
la v stredu 30. júla rušné popo-
ludnie. 

Krátko po dvanástej hodine 
dostali záchranári požiadavku 
na zásah v Nízkych Tatrách, kde 
si hubárka poranila dolnú kon-
čatinu. V  Demänovskej doline 
ju ošetril lekár a následne ju  vr-
tuľník evakuoval z terénu do ne-
mocnice v L. Mikuláši.

Krátko potom dostala VZZS 
ďalšiu výzvu na zásah vo Vyso-
kých Tatrách v  oblasti Širokej 
veže. Počas zlaňovania zasiahla 
poľského horolezca uvoľnená 
skala, padal približne 20 metrov 
a  ostal v  bezvedomí. Na palubu 
vrtuľníka sa pridal záchranár 
HZS. Muža s  poranením hlavy 
a  predkolenia po ošetrení v  te-
réne previezli do popradskej ne-
mocnice.

V tom istom čase žiadali o po-
moc ďalší turisti, ktorí zostupo-
vali z  Lomnického štítu. Zásah 
záchranárov potrebovala litov-
ská turistka, ktorá si poranila 
dolnú končatinu. Prvý pokus 
o  záchrannú akciu pomocou 
vrtuľníka bol pre nepriaznivé 
poveternostné podmienky ne-
úspešný, v  akcii preto pozemne 
pokračovali len horskí záchra-
nári. Neskôr sa však podmien-
ky na let vrtuľníkom zlepšili 
a  posádka leteckých záchraná-
rov opäť vyrazila na pomoc li-
tovským turistom. Dolnú kon-
čatinu zranenej žene na mieste 
ošetrili a spolu s  lekárom ju vr-
tuľníkom transportovali do Sta-
rého Smokovca.

V sobotu 2. augusta zasahovali 
horskí záchranári na Zamkov-
ského chate vo Vysokých Tatrách, 
kde bol zranený 62-ročný slo-
venský turista. Ten si pri zostupe 
z  Téryho chaty poranil členok. 
V  sprievode známych prišiel na 
Zamkovského chatu, ďalej však 
nedokázal pokračovať. Privolaní 
záchranári zraneného muža ošet-
rili, na nosidlách ho transportova-
li k Rainerovej chate a odovzdali 
posádke RZP.

V sobotu večer zasahovali hor-
skí záchranári aj v  Pieninách, 
kde pomoc potreboval 56-ročný 
taliansky cyklista, ktorý spadol 
a utrpel viaceré poranenia. Horskí 
záchranári poskytli zranenému 
mužovi neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť a  následne ho odo-
vzdali posádke RZP.    (zut, hzs)

Ubehlo sto rokov od vojny
Sto rokov od začiatku prvej 

svetovej vojny sme si pripo-
menuli koncom júla. Presne 
28. júla 1914 vyhlásilo Ra-
kúsko-Uhorsko Srbsku voj-
nu, ktorej podnetom sa stal 
atentát na následníka trónu 
Františka Ferdinanda d´Es-
te. Konflikt, ktorý spôsobil 
rozpad rakúsko-uhorskej 
monarchie sa dotkol aj Po-
pradu. 

„V  samotnom Poprade bolo 
v  pomere k počtu obyvateľov 
veľa mŕtvych, lebo na bojis-
ká muselo odísť veľa Poprad-
čanov,“ povedal Mikuláš 
Argalács (na foto), jeden z 
organizátorov putovania po 

stopách 1. svetovej vojny v 
Poprade, ktoré sa uskutočnilo 
na deň presne po sto rokoch 
od jej vypuknutia. „Spomien-
ky na prvú svetovú vojnu mi 
ostali po otcovi. Ten naruko-
val v  roku 1914 a vrátil sa až 
v roku 1920. Bola to ťažká ži-
votná skúsenosť, a bol rád, že 
sa vrátil domov. Bojoval na 
ruskom fronte, a keď sa vrátil 
z  ruských légii, tak bol nad-
poručíkom a  pokračoval ako 
bankový úradník,“ spomína 
Popradčan František Odloži-
lík. Podľa slov F. Odložilíka 
neskôr jeho otec viedol po-
bočku Legio banky v Poprade.

Mesto vstúpilo do vojnové-
ho diania nielen narukova-
ním vojakov, ale aj tým, že sa 
v  Spišskej Sobote nachádzala 

nemocnica. „V nej sa liečili ra-
není z vojny, keďže nemocnica 
dostala štatút vojenskej,“ spo-
menul M. Argalács. Z pôvod-
nej nemocnice ostalo už len 
torzo brány. 

„Tým, že vypukla vojna, fir-
ma Scholtz z Matejoviec (dnes 
Tatramat) mala veľa objedná-
vok a  na prvej svetovej vojne 
zarobila,“ priblížil M. Arga-
lács. Vyrábali v nej prilby, 
poľné fľaše, ručné granáty, 
vojenské šálky, či iné doplnky 

pre Rakúsko-Uhorsko, ktoré 
vojaci potrebovali.

V  evanjelických kostoloch 
na Spiši sa nachádzajú pa-
mätné tabule obetí 1. sve-
tovej vojny. V  kostole vo 
Veľkej (na foto uprostred), 
Spišskej Sobote aj v  Po-
prade sú umiestnené 
pamätné tabule padlým 
vojakom. „Tabule majú 
súvis s konkrétnymi ľuďmi 
v  danej farnosti, ktorí na-
rukovali do prvej svetovej 
vojny a rodina, známi ale-
bo cirkevný zbor následne 
dali vyhotoviť pamiatku, 
na počesť tých, ktorí pad-
li,“ povedal evanjelický 
farár z  Veľkej Jozef Ve-

reščák.
Hmatateľné dôkazy o  tom, 

ako štyri roky vojny prebie-
hali v  Poprade, nie sú veľmi 
zaznamenané, ale aj na cin-
toríne v  Spišskej Sobote, či 
židovskom cintoríne sa na-
chádzajú hroby vojakov prvej 
svetovej vojny. „Hrobov bolo 
pôvodne viac, ale dnes ich zo-
stalo už len málo,“ vyjadril sa 
M. Argalács.

Svetová vojna je udalosť, 
ktorá nemôže upadnúť do za-
budnutia, a preto si to žiada aj 
zachránený pamätník, ktorý 
sa nachádza  na Sobotskom 
námestí. „Bolo veľa pokusov 
tento pomník odstrániť, ale 
niekto veľmi šikovný ho zara-
dil v  správny čas medzi kul-
túrne pamiatky a následne ho 
nemohli zbúrať,“ pripomína 
dobrý krok M. Argalács. 

Tí, ktorí narukovali do voj-
ny dostali následne pamätné 
tablo (na foto hore). Jedno 
u  seba uchováva Michal Lip-
ták zo Spišskej Soboty. Ten je 
vnukom Jakuba Liptáka (na 
dobovej foto dole) z Popradu, 
ktorý vojnu prežil a bol pred-
sedom živnostenského spolo-
čenstva v Poprade.  (aba)
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Filmové darčeky
vyhrali

Seniorov zmáhajú letné horúčavy
Ako trávia leto dnešní se-

demdesiatnici či seniori vyš-
šieho veku? Väčšinou vravia, 
že vnúčatá majú už odrastené, 
lebo si zakladali rodiny mladí 
a na drahé dovolenky nema-
jú dosť peňazí a už by ani zo 
zdravotných dôvodov nezvládli 
náročné cestovanie. Čím si teda 
vypĺňajú letné dni?

Pavlína Zambová (na foto 
prvá sprava): „Čo vám poviem, 
naše každodenné je – ku dokto-
rovi, od doktora. Musím ísť na 
injekciu a trošku sa mi potom 
uľaví. Ináč vonku nechodím, lebo 
je horúco. Mám vysoký tlak a bo-
jím sa, že odpadnem. Ešte dobre, 
že mám manžela – z jednej strany 
ma podrží palička, z druhej on. 

Inak sa v auguste chystáme na 
týždeň do kúpeľov Nimnice.“

Ján Zamba (na foto druhý 
sprava): „My už máme prázdniny 
stále a v lete len sedíme doma, lebo 
nemáme ani záhradku. Čakáme, 
kedy bude streda, aby sme mohli 
prísť do klubu, kde sa trošku roz-
čúlime, ponadávame, pochválime, 
ako sme prežili týždeň. Ale ešte 
radi ideme do mesta na kultúrne 
podujatia, ktoré sú na námestí a 
chválime nášho primátora aj pra-
covníkov mesta, že sa o to starajú. 
Len programy sú neskôr a podakto-
rí potom už nemajú autobus.“

Anna ivorová s manželom 
(na foto sediaci zľava): „Vnúčatá 
máme už veľké, deti „rozlietané“. 
Na huby alebo lesné plody nám 

už nedovolí ísť zdra-
vie, radšej si šampiňó-
ny kúpime. K moru mi 
zas nedovolia ísť prob-
lémy so srdcom. Tak, 
keď sa dá, chodíme na 
liečenia do Bardejova, 
Štósu a inde, ale radšej 
mimo sezónu.“

Manželia Anna a Ján Kup-
čovci (na foto stojaci): „Leto je 
pre nás prekrásne, lebo je pekné 
počasie. Ale trošku nám vadí, keď 
sú vysoké teploty, čo nám, star-
ším, robí ťažkosti. My osobne sme 
boli tri týždne na kúpeľnej liečbe 
v Piešťanoch, čo nám prospelo. A 
keďže máme dve záhradky, bolo v 
nich medzitým veľa zameškaného, 
takže sme mali čo robiť. Ale teraz 

si už užívame leto v pohode a teší-
me sa na spoločnosť svojich priate-
ľov, s ktorými sa stretávame v den-
nom centre, do ktorého ja osobne 
chodím už 18 rokov. Ani o vnúča-
tá sa už starať nemusíme - máme 
tri a sú už dospelé. Najstarší vnuk 
je už lekár, najmladšia vnučka 
študuje na Karlovej univerzite 
medicínu a stredný vnuk bude o 
rok promovať.“  (mar)

Spočítajú turistov vo vysokohorskom prostredí
Túto sobotu 9. augusta sa 

bude spočítavať koľko turistov 
navštívi Tatranský národný 
park počas jedného dňa.

Pracovníci Štátnych lesov 
TANAPu v spolupráci so Sprá-
vou TANAPu a  poľským Tat-
ranským národným parkom 
(TPN) budú tentoraz spočítavať 
turistov v približne päťdesiatich 
lokalitách z  južnej i  severnej 
strany Tatier. Súčasťou spočí-
tavania bude nielen zisťovanie 
národnostného zloženia turis-
tov vstupujúcich do vysokohor-
ského prostredia, ale prostred-
níctvom dotazníka aj zisťovanie 
názorov turistov na stav prírod-
ného prostredia a  služieb po-
skytovaných ŠL TANAPu.

ŠL TANAPu evidujú návštev-
nosť v  TANAPe od roku 1972. 
Dôvodom každoročného spo-
čítavania turistov vo vysoko-
horskom prostredí je zisťovanie 
nielen zmien v počtoch návštev-
nosti, ale aj v zaťaženosti jed-

notlivých lokalít. Takto získané 
údaje sa využijú pri plánovaní 
údržby turistickej a informačnej 
siete a na zlepšenie služieb, ktoré 
ŠL TANAPu v tomto chránenom 
území turistom poskytujú. 

Vlani bolo v  deň spočítania 
vo vysokohorskom prostredí 

približne 17 030 turistov.  Naj-
vyšší počet návštevníkov za po-
sledných desať rokov zazname-
nali ŠL TANAPu v  roku 2009. 
V  jeden deň prišlo do parku 
viac ako 21  000 návštevníkov. 
Najviac, približne šesť tisíc ľudí, 
bolo na Hrebienku.  (lbu)

Redakcia Novín Poprad v  spo-
lupráci s  popradským kinom CI-
NEMAX pripravila pre čitateľov 
v  minulom vydaní súťaž  o  re-
klamné predmety k  filmu V  oku 
búrky, ktorý bude mať premiéru 
7. augusta 2014. Spomedzi tých, 
ktorí sa zapojili boli vyžrebovaní: 
Renáta Pittnerová, Chalupko-
va ul., Poprad, Maťo Pisár, Nová 
Lesná a  Anna Hromjáková, 
Tomášikova ul., Poprad. Ceny 
si môžu prevziať v  kine CINE-
MAX v  ZOC MAX (Dlhé hony 
1, Poprad)  denne po 15.30 hod. 
Potrebné je mať so sebou preu-
kaz totožnosti.  (ppš)

Štvrtok 14. augusta o 20. hod. 
na Námestí sv. Egídia 
KAMENE
Vo VRECKÁCH
DiVADLo KoNTRA / SNV
Celý príbeh prebúdzajú k ži-
votu dvaja talentovaní herci, 
ktorí predstavujú 13 postáv 
„na pľaci“ filmovej produkcie 
„Tichého údolia“: od dvoch 
drzých írskych chalanov, od-
hodlaných stať sa veľkými fil-
movými aktérmi, až po holly-
woodské hviezdy. Hrajú : Peter 
Čižmár a Tomáš Diro. Réžia: 
Klaudyna Rozhin.

LETO V POPRADEV sobotu 2. augusta mohli priaz-
nivci nostalgie a technickej šikov-
nosti našich starých otcov obdivo-
vať krásne vyblýskané veterány 
na námestí v Spišskej Sobote. Ak-
ciu zorganizoval Tatranský vete-
rán car club Poprad v spolupráci 
s partnermi z Nemecka. Návštev-
níci videli 25 nádherných zbera-
teľských kúskov. Veľkú pozornosť 
pútal hlavne luxusný kabriolet 
z  roku 1935, ktorý vlastnila aj 
známa herečka Brigitte Bardoto-
vá (na foto vpravo ). Najstaršie 
vozidlo bolo z  roku 1927 – Tat-
ra 30, pôvodný taxík zo Staré-
ho Smokovca (na foto vľavo).
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Spotrebiteľ
pod ochranou Reklamujte vždy a všade písomne
Spotrebiteľ podľa vlastného 

vyjadrenia „reklamoval“ tovar 
- automobil v  záručnej dobe 
asi tridsaťkrát. Ďalší zas „rekla-
moval“ chyby opravy ojazdeného 
auta aspoň štyrikrát. Niekedy 
o  tom ako doklad dostali „pa-
pier“, niekedy sa uspokojili len 
s  telefonickým uistením, že vec 
bude vybavená. Ale nebola...

Tretí spotrebiteľ sa spoločne 
s manželkou a dvoma maloletými 
deťmi vybral na kúpalisko v Dol-
nom Kubíne. Po prechode tur-
niketmi a  prípravách na kúpanie 
si mama po vyzlečení staršieho 
z detí všimla na jeho tele červené 

vyrážky. Pre podozrenie na kiahne 
či osýpky syna do vody nepustila, 
veci zbalila a  vybrala sa späť do-
mov. Personál kúpaliska požiada-
la o  vrátenie vstupného. Ani ona 
však netrvala na spísaní záznamu. 
Personál nedokázal v reálnom čase 
vyriešiť problém vrátením ceny 
vstupného kvôli vraj systémovej 
chybe. Časť rodiny sa teda kúpala 
ďalej a  mama so synom opustila 
areál a išla ho domov liečiť. 

Na druhý deň v  mene rodiny 
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov 
S.O.S. Poprad oslovila kúpalisko 
v Dolnom Kubíne a tí našej požia-
davke flexibilne vyhoveli. Rodinke 

vrátili hodnotu nevyužitých pou-
kážok i s milým benefitom. Pritom 
stačilo len málo. Uplatniť rekla-
máciu s prihliadnutím na pravidlá 
ich návštevného poriadku, podľa 
ktorého majú do priestoru areálu 
zakázaný vstup osoby taxatívne 
v  ňom vymenované, a  teda i tie, 
ktoré trpia kožným ochorením. 

Ponaučenie: trvať na spísaní re-
klamačného zápisu, prípadne ho 
podať v písomnej forme u predajcu 
či poskytovateľa služieb. A  uplat-
ňovať svoje práva ako je oprava  
tovaru, či diela, výmena tovaru 
za nový, odstúpenie od zmluvy, 
zľava z ceny.  (sos)

Polícia pátra po 
Zuzane Hvalčákovej 
z  Popradu, na ktorú 
vydal Okresný súd 
Poprad príkaz na 
zatknutie pre prečin zanedbania 
povinnej výživy.

Menovaná 42-ročná žena sa 
v  mieste trvalého bydliska ne-
zdržiava a  doteraz vykonanými 
opatreniami sa jej pobyt zistiť ne-
podarilo. Je vysoká 160 - 170 cm, 
strednej postavy, má čierne vlasy 
a šedomodré oči.

Akékoľvek poznatky k  hľada-
nej osobe oznámte na oddelení 
pátrania Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru Poprad, na t. 
č. 0961 89 3370 alebo na linku 
158.   (krp)

Polícia pátra

Počas výstavby diaľničného 
úseku pri Levoči došlo v sobo-
tu 2. augusta podvečer k úrazu 
troch pracovníkov, na ktorých 
spadla ťažká konštrukcia. Stalo sa 
tak pri dvíhaní 700 kg oceľového 
dielca autožeriavom, kedy sa pre-
trhli popruhy. Dvaja z montážni-
kov  vyviazli s ľahšími zranenia-
mi, tretí - 37 ročný muž, utrpel 
vážne poranenie krčnej chrbtice. 
Muža primárne ošetrila ambu-
lancia RLP, na pomoc privolali aj 
posádku Vrtuľníkovej záchran-
nej zdravotnej služby zo strediska 
Poprad. Zraneného dopravil vr-
tuľník do Univerzitnej nemocni-
ce L. Pasteura Košice. Predpokla-
daná doba liečenia je 6 týždňov. 
Ďalší 42 ročný muž utrpel zra-
nenia s predpokladanou dobou 
liečenia 4 týždne a je hospitalizo-
vaný v Nemocnici Poprad. Polí-
cia začala trestné stíhanie vo veci 
ublíženia na zdraví.  (ztu, krp)

Úraz na stavbe
diaľnice

V  sobotu 26. júla prijal v  obradnej 
sieni mesta Poprad prvý viceprimátor 
Adrián Kromka jubilantov, ktorí svoje 
narodeniny oslavujú v júli. Ku krásnym 
85 rokom zablahoželal Anne Kršjako-
vej, Magdaléne Školníkovej (na foto 
vľavo), Márii Tebelákovej, Štefanovi 
Lachovi, Cyrilovi Mlynarčíkovi a  Eu-
genovi Berátsovi, k 80 rokom Dušano-
vi Medlovi (na foto vpravo). 80 rokov 
v júli oslávili aj Antónia Kisková, Karol 
Fabian a Ján Ivor, 75 rokov Irena Fuja-
šová, 70 rokov Anna Poláková, Mária 
Surmíková, Mária Šrenkelová, Darina 
Zelinová, Ferdinand Vyšný, Mária Bys-
trianová, Rút Ilavská, Anna Ivorová, Bo-
žena Kubiková, Vladimír Čistecký, Šte-
fan Imrich a Zdenek Mimránek.  (šif)

Viceprimátor zablahoželal jubilantom

V minulých dňoch uviedla komerčná televízia, že nejaká bezdomov-
kyňa vyhodila psa na smetisko. V Strážach máme tiež vyhodeného 
psa. Pôvodný majiteľ „daroval“ bezdomovcom bývajúcim v priesto-
roch krčmy mladú sučku, ktorá sa potuluje, zháňa žrádlo a čo je ešte 
horšie po spárení vrhá šteňatá. Je to neúnosné. Žijú v zrúcanine sto-
doly na pozemku nedokončenej novostavby na námestí. Sú hladné, 
zrejme aj zablchavené - ozýva sa odtiaľ nárek a kvílenie. Ženy sa vy-
jadrili, že volali aj mestský útulok, avšak bolo im povedané, že majú 
plno. Prosím, pomôžte týmto bezradným tvorom, lebo je to týranie a 
nedá sa na to bez súcitu pozerať.    (maj)

Pes bez domova

Previezla som sa doubledecke-
rom na novej linke MHD. Cesta 
sa mi páčila, autobus ide pomaly, 
takže účastníci sa môžu pokochať 
krásou okolia. Mám však drob-
né pripomienky. Hneď na úvod 
počúvajú cestujúci z nahrávky o 
histórii, ale nemôžu to dobre vní-
mať, lebo dané pamiatky sú ešte v 
„nedohľadne“. Napr. na začiatku 
Veľkej sa hovorí o významnom le-
kárnikovi, ale nie sme ešte pri jeho 
dome, takže neznalý návštevník 
si jeho budovu neodfotografuje, 
nevšimne si ju. A boli veru takí 

účastníci, že si z jazdy robili zábe-
ry. Podobne aj cez Matejovce - o 
domčekoch popri ceste bývalého 
majiteľa továrne Scholtza sa ho-
vorí, keď sa autobus nachádza na 
námestí. A v neposlednom rade 
sa dosť hovorilo o Huszovi, ale 
keď sme prechádzali kruhovým 
objazdom, nahrávka sa ukončila 
a prejazd v blízkosti múzea a jeho 
reliéf si málokto všimol.

Nápad takéhoto autobusu je 
veľmi dobrý, len škoda, že ne-
premáva v sobotu alebo v nede-
ľu, kedy by si jazdu mohli užiť aj 

zamestnaní občania a rodičia s 
ratolesťami.  (ijd)

Cesta bola príjemná...

Komunikačný manažér mesta 
Poprad Marián Galajda k podnetu 
uviedol: „Audionahrávka je len do-
plňujúcim zdrojom informácií pre 
cestujúcich na linke č. 8. Vzhľadom 
na to, že audio je v slovenčine a v 
angličtine, v praxi sa nedá zabezpe-
čiť, aby v jednom okamihu odzneli 
všetky relevantné informácie. Au-
dionahrávka je koncipovaná tak, 
aby cestujúci dostal súvislý balík 
informácií, ktoré dopĺňajú leták ur-
čený cestujúcim. V tom je zakreslená 
nielen celá trasa, ale tiež zoznam 
pamiatok a zaujímavostí, ktoré je 
možné vidieť. Leták v slovenčine a 
angličtine dostáva cestujúci bezplatne 
pri kúpe cestovného lístka. Ďakujeme 
za spätnú väzbu, na vylepšovaní 
linky MHD č. 8 budeme pracovať 
aj naďalej, rovnako tak na príprave 
ďalších zaujímavých produktov na 
propagáciu Popradu.“  (ppp)

Cestujúci
dostávajú aj leták

napísali ste nám
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Sondy a reflexie

Opaľovanie detí na dovolenke s rodičmi (1)Lekár radí
Slnečné žiarenie, ktoré prenik-

ne cez ozónovú vrstvu v atmo-
sfére na povrch zeme, pozostáva 
z  infračerveného, viditeľného a 
ultrafialového žiarenia (UVA, i 
menšie množstvo UVB). Vzrasta-
júca ozónová diera má však za ná-
sledok zvýšené prenikanie lúčov 
typu UVB, ktoré môžu spôsobiť 
okrem známeho spálenia po-
kožky i rakovinu kože. Tento typ 
žiarenia sa v atmosfére v najväčšej 
miere vyskytuje práve na obed, 
medzi 11. a 15. hodinou, preto je 
pobyt na slnku v týchto hodinách 
absolútne nevhodný a pre detský 
organizmus nebezpečný.

Neznamená to však, že die-
ťa musí byť celé leto zatvorené 
doma, akurát je potrebná opatr-
nosť, uvedomelosť a informova-
nosť rodičov, ako dieťa bezpečne 
chrániť. Slnečné žiarenie má aj 
pozitívne účinky na organizmus, 
kladne pôsobí na psychiku a cel-
kovú vitalitu (antidepresívny úči-
nok). Okrem toho sa podieľa na 
vzniku vitamínu D3 v koži, kto-
rý je potrebný pri metabolizme 
vápnika.  Znamená to teda, že za 
určitých okolností a dodržiavaní 
zásad môže byť pobyt na slnku 
osožný aj pre detský organizmus.

Ak sa chystáme s deťmi na do-
volenku k moru, kde sa budeme 
všetci opaľovať, akých pravidiel 
sa máme držať?

S opaľovaním začíname po-
stupne, prvý pobyt dieťaťa na 
slnku by nemal byť dlhší ako 15 

minút. Najlepšie je začať niekoľ-
kými minútami a pobyt pomaly 
predlžovať. Najideálnejší čas je 
medzi 9. až 10.30 hod. alebo po-
poludní po 17. hodine. Nikdy 
dieťa nevystavujte priamemu sl-
nečnému žiareniu v čase od 11. 
do 15. hodiny!

Akú formu opaľovacieho prí-
pravku zvoliť?

Asi od pol roka veku bábätka 
je vhodné používať špeciálne prí-
pravky na opaľovanie určené pre 
deti. Správne ide o fotoprotektív-
ne produkty (produkty slnečnej 
ochrany), keďže chránia kožu pred 
nebezbečným vplyvom UV žiare-
nia. Sú dermatologicky testované.

Kvalitné prípravky pre deti 
by mali byť hypoalergénne (bez 
konzervantov, parabénov a parfu-
mov) a nemali by upchávať póry.  
Mali by obsahovať čisto fyzikálne 
(minerálne) filtre (oxid titaničitý, 
oxid zinočnatý), ktoré odrážajú 
žiarenie a zabraňujú tak jeho pre-
nikaniu do pokožky. Chemické 
filtre sú pre detskú pokožku ne-
vhodné.

Pri výbere opaľovacieho príprav-
ku sledujte okrem zloženia aj číslo 
ochranného faktora (SPF – Sun 
Protection Factor). Všímajte si aj 
údaj o ochrane pred UVA lúčmi.

Preferujte výrobky, ktoré ob-
sahujú fotostabilné UV filtre (sú 
odolné voči degradácii počas 
opaľovania).

Nakoniec si vyberte aj vhodnú 
konzistenciu prípravku. Pri vý-

bere textúry zhodnoťte typ pleti 
– napríklad suchšia pokožka viac 
ocení olejový či masťový základ, 
mastnejšej pleti budú viac vyho-
vovať jemné emulzie. Všeobecne 
platí, že krémy sú účinejšie ako 
ľahké opaľovacie mlieka, ktoré o 
niečo horšie držia UV filter.

Je opaľovanie vhodné pre deti 
do 3 rokov?

Deti do 3 rokov by nemali byť 
vystavované priamemu slnku, ev. 
by sa mali na slniečku zdržiavať 
len minimálne. Vždy by ste ich 
mali chrániť vhodným oblečením 
a pokrývkou hlavy. Buďte opatrní 
s deťmi do 1 roka veku, tie slnku 
vôbec nevystavujeme! Ich pokož-
ka je tenšia ako koža dospelých a 
obsahuje menej pigmentu, preto 
je proti pôsobeniu slnečných lú-
čov prakticky bezbranná. Bábätká 
navyše nemajú naplno vyvinuté 
potné žľazy, preto im hrozí zvýšené 
riziko prehriatia a úpalu.

Aký ochranný faktor odporú-
čate pre malé deti?

SPF vyjadruje iba ochranu pro-
ti UVB žiareniu. Pre malé deti by 
sa hodnota ochranného faktora 
mala pohybovať medzi 30 a 50, u 
väčších detí používajte prípravky 
s faktorom minimálne 15, naji-
deálnejšie podľa fototypu dieťaťa 
a miesta pobytu na dovolenke. 
Podľa individuálnej schopnosti 
tvoriť ochranný kožný pigment 
melanín rozoznávame 6 fototy-
pov. Čím vyšší fototyp, tým vyššia 
odolnosť proti slnečnému žiare-

niu. Slováci sú zväčša fototypy II 
a III s prirodzenou ochranou pred 
sčervenaním 15 až 30 minút. SPF 
udáva, koľkokrát dlhšie môže byť 
chránená pokožka (v porovnaní s 
nechránenou) vystavená slnku, než 
sa spáli. Napríklad kožu fototypu II  
prípravok s SPF 20 ochráni približ-
ne 20-krát 15 minút, čiže 5 hodín.

Stupeň ochrany voči UVA žia-
reniu sa odborne vyjadruje hod-
notou PPD (Persistent Pigment 
Darkening). Ak hodnota PPD 
dosahuje najmenej 1/3 hodnoty 
SPF, prípravok má na obale uve-
dený znak UVA v krúžku alebo 
informáciu „širokospektrálny“, či 
„UVB + UVA ochrana“.

V súčasnosti stúpa používanie 
opaľovacích prípravkov s vyso-
kým ochranným faktorom (SPF 
30 a 50). Zrejme to súvisí s do-
volenkami do tropických krajín, 
ako aj s informovanosťou ľudí o 
škodlivom vplyve UV žiarenia. 
(Pokračovanie v budúcom čísle).

MUDr. Zuzana Valová,
ambulancia lekárskej kozmetiky,

Nemocnica Poprad, a.s.

V Tatranskej galérii v Poprade 
otvoria v piatok 8. augusta o 17. 
hod. výstavu Sondy a reflexie vý-
tvarníkov Slovenska. Výstava sa 
koná pri príležitosti 70. výročia 
Slovenského národného povsta-
nia a zahŕňa diela 50 umelcov z 
depozitu TG. Výstava v kurátor-
skej koncepcii Rudolfa Rabatina 
a Anny ondrušekovej potrvá do 
14. septembra 2014. 

Tatranská galéria pripravuje 
tiež otvorenie výstavy Volodymyr 
Larionov Autorská florentská 
mozaika. Uskutoční sa 14. augus-
ta o 16. hod. v Art klube Tatran-
skej galérie.  (ppp)

Medvedie dni prekonali 32 tisícovú návštevnosť
Minulý týždeň sa vo Vysokých 

Tatrách uskutočnil siedmy roč-
ník festivalu Medvedie dni, kto-
rý sa veľmi vydaril. Podujatie na 
Hrebienok prilákalo rekordných 
viac ako 32 tisíc ľudí.

Oproti minulému roku  vzrástla 
návštevnosť až o 20%. Organizátori 
boli štedrí, rozdali deťom až 3 tony 
šťavnatých jabĺk, 3 tisíc šiltoviek aj 

jeden a pol tisíca sladkých nanukov. 
Deti si aj tento rok prišli na svoje. 

Užili si vystúpenia skvelých diva-
diel, zašportovali si a zatancovali. 
Z bohatého štvordňového progra-
mu najväčší úspech zožalo divadlo 
FÍHA Tralala a hľadanie darčekov 
v kontajneroch plných guľôčok. 

K  24 medveďom, ktoré boli 
súčasťou programu pribudlo 

skoro 17 tisíc medveďov, ktoré si 
so sebou priniesli deti. Najťažší 
medveď vážil úctyhodných 230 
kilogramov  a  vytvoril ho známy 
umelecký kováč, tým najvyšším 
bola tri metre vysoká panda.

„Popularita Medvedích dní 
nám stále rastie a  je výborné, že 
tú tohtoročnú návštevnosť neo-
vplyvnili ani dve tatranské búrky. 
Zvládli sme dopravu aj parkova-
nie v Starom Smokovci a to najmä 
vďaka regulácii dopravy a  výdat-
nej pomoci polície“, uviedla Lenka 
Maťašovská, výkonná riaditeľka 
OO CR Región Vysoké Tatry. 

Deti si pochvaľovali pestrosť 
podujatia, mamičky aj baby zónu 
pre deti do 3 rokov, kde si v po-
koji nakŕmili najmenšie detič-
ky, prípadne sa tam skryli pred 
slnkom alebo dažďom. Jedno-
ducho všetci, ktorí sa rozhodli 
navštíviť v uplynulých dňoch ne-
tradičný medvedí festival určite 
neobanovali.  (mal)
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HoroSkop od Stredy do Stredy
Spoliehajte sa 
len na vlastné 

sily. Máte ich dostatok na to, aby ste 
dosiahli úspech.

Zažijete ne-
zabudnuteľné 

chvíle, ktoré strávite so svojimi naj-
bližšími.

Pre vás by bol 
práve teraz 

najvhodnejší čas na dovolenku. Ak 
si ju nemôžete zobrať, tak oddy-
chujte aspoň vo voľných chvíľach.

Všetko pôjde 
ako po masle 

a budete sa tešiť z krásnych chvíľ so 
svojimi najbližšími a priateľmi.

Finančné ťaž-
kosti si zaprí-

činíte sami, pretože cez leto príliš 
hýrite.

Radostné ob-
dobie potrvá 

dlho. Veľa pekných chvíľ vám pri-
nesú rodinní príslušníci.

Chcete stih-
núť veľa vecí 

naraz. Mali by ste si rozložiť svoje 
sily, aby ste všetko zvládli.

Niekto z va-
šich blízkych 

potrebuje pomoc, ale nevie, ako 
vás o ňu požiadať. Všímajte si viac 
svoje okolie.

Niekto vás 
sklame a veru 

si nedá za klobúk, čo mu poviete a 
ako zareagujete.

Vaše sebave-
domie utrpí 

nejakou slovnou narážkou, ktorá 
vám nebude príjemná.

Keď sa do 
n i e č o h o 

pustíte, niet tej sily, čo by vás od 
vášho zámeru odradila.

Mimoriad-
ne úspešný 

týždeň, v ktorom sa vám dostane 
uznania a ocenenia.

poVedali SláVni

BlaHoŽeláMe k MenináM

naVŽdy SMe Sa roZlÚčili

naVŽdy Sa roZlÚčiMe

Každý dobre využitý okamih nesie ohromné úroky.
PH. CHESTERFIELD

Dnes 6. augusta má meniny Jozefína, zajtra 7. augusta Štefánia, v piatok 
8. augusta oskár, v sobotu 9. augusta Ľubomíra, v nedeľu 10. augusta 
Vavrinec, v pondelok 11. augusta Zuzana a v utorok 12. augusta Darina.

V sobotou 2. augusta 2014
v Spišskej Sobote s

V pondelok 4. augusta 2014
vo Veľkej s

V utorok 5. augusta 2014
vo Veľkej s

V utorok 5. augusta 2014
vo Veľkej s

V stredu 6. augusta 2014
o 13. hod. vo Veľkej s

Elenou Tužákovou,
82-ročnou

Petrom Kušionom,
31-ročným

Jozefom Bittnerom,
81-ročným

Jakubom Mudrákom,
80-ročným

Milanom Valekom,
69-ročným

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 6. augusta - Adus, vo 

štvrtok 7. augusta - Tília,  v pia-
tok 8. augusta - Sunphar-
ma - Kaufland, v  sobotu 
9. augusta - Aduscentrum, 
v nedeľu 10. augusta - Adus, 
v  pondelok 11. augusta - Sun-
pharma - Tesco a  v utorok 12. 

augusta - Adus.
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 

31 34, Tília: Banícka 28, 
Sunpharma: Kaufland, 
Moyzesova 3, č. t. 788 03 
36, Aduscentrum: Nám. sv. 

Egídia 22/49, Sunpharma: Tesco, 
Teplická cesta 3.

VitaJte MedZi naMi
V Nemocnici Poprad sa narodili: 22. júla 2014 - Emma Pitoniaková, 
Batizovce, 24. júla 2014 - Róbert Oračko, Holumnica, 25. júla 2014 
- Fabián Pecha, Jánovce, 28. júla 2014 - Sebastián Jakubec, Poprad. 
Rodičia, ktorí majú záujem o uverejnenie mena svojho novonarode-
ného dieťaťa v Spoločenskej kronike novín Poprad, môžu ho nahlásiť 
aj priamo v redakcii.

ManŽelStVo uZaVreli
19. júla 2014 - Monika Suchá a Ján Hriceňák, 26. júla 2014 - PaedDr. 
Eva Urbanová a Mgr. Tomáš Valluš, Denisa Kleinová a Vladimír Laco.

program kina cineMaX poprad

Ako si vycvičiť draka 2 3D - 
o  14.10 hod. (hrá sa len cez ví-
kend), Hercules 3D - o  16.20 
hod. (nehrá sa 12.8.), Sex Tape 
- o  18.30 hod. (nehrá sa 12.8.) a 
o 21. hod. (hrá sa len 12.8.), Stráž-
covia Galaxie 2D - o 20.30 hod., 
Babská jazda - Kúzlo mesačné-
ho svitu - o  18. hod. (hrá sa len 
12.8.), Lietadlá 2 2D - o 13. hod. 

(hrá sa len cez víkend), Ako si vy-
cvičiť draka 2 2D - o  14.50 hod. 
(hrá sa len cez víkend), V  oku 
búrky - o 16.50 hod., o 18.50 hod 
a o 20.50 hod., Poštár Pat vo fil-
me - o 13.10 hod. (hrá sa len cez 
víkend) a o 15. hod., Lucy - o 17. 
hod. a  o  19. hod., očista: Anar-
chia - o 21. hod. (nehrá sa 12.8.). 
Viac na www.cine-max.sk  (ppš)

od 7. augusta do 13. augusta

V sobotu 2. augusta odštartoval v Liptovskej Tepličke 19. ročník Folklór-
nych slávností pod Kráľovou hoľou. Slávnostiam prialo aj počasie a zúčast-
nilo sa ich viac ako tritisíc návštevníkov. Ich súčasťou bol aj bohatý kultúrny 
program. O zábavu sa postaralo 700 účinkujúcich, nielen zo Slovenska, ale 
aj z Čiech, Poľska, či Ukrajiny. Sobotňajší program vyvrcholil vystúpením 
SĽUK-u (na foto). V nedeľu program pokračoval ráno svätou omšou, sprie-
vodom obcou a kultúrnom program, v ktorom účinkovali folklórne súbory 
z partnerských obcí, domáce súbory Turnička a Tepličan. Nechýbalo ani 
vystúpenie FS Vagonár a na záver vystúpil známy Ján Ambróz a ľudová 
hudba Borievka. Atmosféru podujatia dotvárala ulička remesiel a  sprie-
vodné výstavy venované 380. výročiu obce.      FOTO – Silvia Šifrová

Bažant KiNEMAToGRAF / Letné kino na kolesách
Streda 6. augusta
Eštebák / r. J. Nvota / ČR / SL / PL / 2012 / 108 min.
Štvrtok 7. augusta 
Kandidát / r. J. Karásek / SR / ČR / 2013 / 106 min.
Piatok 8. augusta
Tigre v meste / r. J. Krasnohorský / SR / 2012 / 100 min. 
Sobota 9. augusta
Fair play / r. A. Sedláčková/ ČR / SR / NE / 2014 / 100 min. 
Nedeľa 10. augusta 
okresný prebor / r. J. Prušinovský / ČR / 2012 / 102 min.

Streda až nedeľa 6. až 10. augusta o 21. hod. na Nám. sv. Egídia
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rôZne

predaJ

Európska komisia v minulých 
dňoch prijala odporúčania tý-
kajúce sa služieb online hazard-
ných hier. Nabáda členské štáty, 
aby sa usilovali o vysokú úroveň 
ochrany spotrebiteľov, hráčov a 
maloletých, a to prijatím zásad 
pre služby online hazardných 
hier a pre zodpovednú reklamu 
a sponzorstvo týchto služieb. 
Zmyslom je ochrana zdravia a 
minimalizácia prípadných hos-
podárskych škôd, ktoré môžu 
vzniknúť v dôsledku chorobné-
ho alebo patologického hráč-
stva. Musia byť pred ním ochrá-
nené najmä deti. 

Komisia reaguje aj na to, že seg-
ment hazardných hier prevádzko-
vaných v online prostredí dyna-
micky rastie ruka v ruke s tempom 
rozvoja online technológií, smart-
fónov, tabletov a digitálnej televízie. 
V rámci EÚ sa online hazardným 
hrám venuje 7 miliónov spotre-

biteľov. Ročne tržby tohto sektora 
predstavujú 10,51 mld. eur (rok 
2012), odhaduje sa, že v roku 2015 
to bude už 13 mld. eur. Odhaduje 
sa tiež, že 0,1 – 0,8 perc. bežnej po-
pulácie dospelých osôb trpí hráč-
skou závislosťou a ďalších 0,1 – 2,2 
perc. vykazuje potenciálny proble-
matický sklon k hazardnému hráč-
stvu. Podľa aktuálnych prieskumov 
sa online hazardným hrám venuje 
5,9 perc. mladistvých vo veku 14-
17 rokov, mimo internetu hazardu 
holduje 10,36 perc. mladistvých.

Hráčstvo sa stáva problémom 
vtedy, keď prestane byť čisto prí-
jemnou kratochvíľou a vznikne 
závislosť. Stále viac ohrozené sú 
deti a mladiství, a to vzhľadom na 
to, že na hľadanie informácií alebo 
zábavu čoraz častejšie používajú 
internet a môžu sa ľahko dostať do 
kontaktu s reklamou na hazardné 
hry a s webovými lokalitami s ha-
zardnými hrami.  (akr)

Ochrana spotrebiteľov pred
online hazardnými hrami

Z aktualít európskej komisie

Festival country, bluegrassovej 
a trampskej hudby Country wee-
kend Šuňava sa uskutoční 23. a 24. 
augusta v tejto podtatranskej obci 
už po šestnástykrát. Tohto roku sa 
priaznivci týchto hudobných žán-
rov môžu tešiť na jedenásť účin-
kujúcich kapiel. 

Vystúpia Lujza band a Smokie 
Mountains Dancers z Košíc, Tuli-
banda z Polomky, Country AS zo 
Spišskej Novej Vsi, Bumerang a 
BB Country z Prešova, Eda Wild 
Jr. so skupinou z Prahy a Prešova, 
CR Band z Liptovského Hrádku a 
Pacipacifik zo Zvolena. Hlavnými 
hosťami budú v prvý deň festivalu 
Allan Mikušek a AM band z Trna-
vy s novým programom a v druhý 
deň Ivan Mládek a Banjo Band 
z Čiech. V sprievodnom proga-
me bude Aliho spanilá country 
chopper jazda, ukážky výcviku 
koní jazdeckej polície, country 
bál, nebudú chýbať ani stánky so 
štýlovým tovarom, elektrický býk, 

nafukovadlá, pivárske súťaže, ma-
ľovanie na tvár, mini autosalón off 
road a ďalšie. Vstupenky sú už v 
predpredaji na www.ticket-art.sk. 

Organizátori venujú trom čita-
teľom po dve vstupenky na obi-
dva dni festivalu. Podmienkou je 
zaslať alebo priniesť kupón súťaže 
do redakcie novín Poprad, Podtat-
ranská 149,7, 058 01 Poprad (na-
chádzame sa na sídlisku Západ) 
najneskôr do 10. augusta 2014. 
Mená výhercov uverejníme v no-
vinách Poprad 13. augusta 2014. 
Na lístok s kupónom nezabudnite 
napísať svoju adresu.  (red)

Príde Allan Mikušek
aj Ivan Mládek

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

k u p ó n

M E S T o    P o P R A D
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad, pozemok časť parc. č. KN-C 268 

o výmere 25 m2 za účelom užívania celoročnej terasy 
k prevádzke reštaurácie Zimný štadión.

Výška nájmu za pozemok je minimálne 8,- €/m2/rok za pozemky, 
ktoré slúžia na účely podnikania, alebo s ním súvisia. 
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu 
pozemkov vo vlastníctve mesta Poprad, schválenými Uznesením 
MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012.)
Bližšie informácie o nehnuteľnostiach ako aj situačný nákres v katastrál-
nej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne 
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, 
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 15. 8. 2014 o 12. hod.

PP-90

M E S T o    P o P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJoM  NEHNUTEĽNoSTi
nebytového priestoru v budove  na Štefánikovej ulici, súp. č. 

99, or. č. 72 v Poprade o celkovej výmere 105,77 m2, katastrál-
ne územie Poprad, zapísaného na okresnom úrade v Poprade, 

katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je 
vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.

Minimálne ročné nájomné:   3 800,- €
Slovom: Tritisícosemsto eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 18. augusta 2014 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82, 
052/716 72 97, 0910890244 PP-91

• Predám lacno leštený smre-
kový tatranský obklad 3 €/1 m2, 
zrubový profil, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  9/14-P• Predám krásne prerobený 
3-izb.byt, 68 m2, s výhľadom na 
Vysoké Tatry, v  Poprade, sídl. 
Západ, 5 min. od centra. Inf.: č. 
t. 0903 748 244.  89/14-P• Predám komplet prero-
benú garsónku, pivnica, bal-
kón, na Tomášikovej ul., bl. 
Chróm. Cena dohodou. Inf.: č. t. 
0940 823 003.  90/14-P• Predám v  Dudinciach re-
konštruovaný 2-izb. byt, cena 
24  000 €. Inf.: č. t. 045/558 
34 30.   91/14-P • Predám 2 horské bicyk-
le Merida Matts 40-D 2012 
s  komplet príslušenstvom, po-
užívané od r. 2012. Inf.: č. t. 
0949 702 822.  92/14-P

• SÚŤAŽ!!! Požičajte si a  vy-
hrajte DoVoLENKU!!! od 300 
€ do 4  000 €. www.popradske-
pozicky.sk. Tel.: 0911 913  849, 
0917 668 003.  45/14-R• Dám do prenájmu 3-izb. byt 
v Poprade pri Kauflande. Inf.: č. 
t. 0948 007 776.  103/14-R • Hĺbkové tepovanie a  obší-
vanie kobercov. Dôchodcovia 
-20%. Inf.: č. t. 0949 385  057, 
www.obsivanie.info  90/14-R• Dám do prenájmu 2-izb. byt 
na sídl. Západ v Poprade. Inf.: č. 
t. 0948 093 757.  109/14-R• Dám do prenájmu 1-izb. byt 
v Poprade, nezariadený, 4. posch., 
180 € vrátane energií. Inf.: č. t. 
0918 466 534.  110/14-R• Láskou sklamaný hľadá ka-
marátku, časom možno viac, 
vo veku od 25 do 40 rokov, fi-
nančne nezávislú. Jedno malé 
dieťa nie je prekážkou. Inf.: č. t. 
0905 442 676.  111/14-R• Dám do prenájmu 1-izb. 

byt v  Poprade - širšie centrum, 
oproti nemocnici. Inf.: č. t. 
0948 007 776.  104/14-R

Reštaurácia SABATo  v Poprade – Spišskej Sobote 
na Sobotskom nám. 1730/6

p r i j m e     ihneď

KUCHÁRA do TPP.
Kontakt: č. t. 0905 350  920.               PP-92
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Mesto kúpilo časť majetku po HC Levosvetlenie ľa-
dovej plochy Fa-
gerhult 7x38, ako aj nábytok v 
skyboxoch na zimnom štadió-
ne v Poprade sú už majetkom 
mesta.

„Mesto  Poprad  kúpilo súbor 
hnuteľných vecí v piatom kole 
verejnej obchodnej súťaže na 
predaj hnuteľného majetku pat-
riaceho do konkurznej podstaty 
úpadcu HC Lev Poprad,“ uvied-
la Mária Vallušová z Mestského 
úradu v Poprade. Mesto kúpilo 
tieto hnuteľné veci v súťaži, kde 
bola určená hodnota najnižšie-
ho podania pre jednotlivé súbo-
ry vo výške desať percent súpi-
sovej hodnoty hnuteľných vecí.

Osvetlenie ľadovej plochy Fa-
gerhult 7x38 kúpilo mesto  Po-
prad za 14 460 eur vrátane dane 
z pridanej hodnoty. Súpisová 
hodnota osvetlenia predstavovala 
120 000 eur. Nábytok v skyboxoch 
v súpisovej hodnote 86 664,42 
eur kúpilo mesto za 10 440 eur. 
V oboch prípadoch bolo podľa 
M. Vallušovej obstaranie oboch 
súborov primerané ich kvalite 
a cene. Zámerom samosprávy 
je podľa nej udržanie štandardu 
vybavenia zimného štadióna na 
súčasnej úrovni. Samospráva sle-
duje celý priebeh konkurzného 
konania i jednotlivé kolá dražby.

Podobným spôsobom sa 
mesto nemohlo zapojiť do ve-
rejnej obchodnej súťaže v prí-
pade veľkoplošnej obrazovky 
Colosseo a videorozhodcu, 
keďže mu to neumožňuje zá-
kon o verejnom obstarávaní. 
Súpisová hodnota tohto hnu-
teľného majetku bola vo výške 
499 296 eur. Obrazovku kúpila 
ešte začiatkom roka firma Trik 
v štvrtom kole verejnej ob-
chodnej súťaže. Obrazovka je 
doteraz umiestnená na zimnom 
štadióne. Vlastník veľkoploš-
nej obrazovky nemá s mestom 
uzatvorenú zmluvu o prenájme 

zimného štadió-
na na umiestne-

nie veľkoplošnej obrazovky. 
„Mesto Poprad vyzvalo vlastníka 
na jej odstránenie z objektu zim-
ného štadióna, k čomu doposiaľ 
nedošlo. Mesto  Poprad  v tejto 
veci zvažuje ďalšie právne kro-
ky,“ dodala M. Vallušová.

Ešte v apríli schválili poslanci 
Mestského zastupiteľstva v  Po-
prade  nákup novej časomiery 
a podporného videosystému 
rozhodcu pre zimný štadión. V 
rozpočte na to vyčlenili 35 000 
eur. „Vo veci obstarania časo-
miery a videorozhodcu prebie-
ha výber dodávateľa,“ uviedla 
M. Vallušová.  (sita)

Popradský hokej zachraňuje primátor
HK Poprad nestihol termín 

určený Slovenským zväzom 
ľadového hokeja, ktorý hovo-
ril o tom, že pre udelenie ex-
traligovej licencie musia mať 
všetky mužstvá do 1. augusta 
vyrovnané všetky záväzky. 
o  pomoc sa preto vedenie 
klubu obrátilo na popradské-
ho primátora Antona Danka 
a  ten začal okamžite konať. 
Zaručil sa za popradský ho-
kej a vybavil výnimku do 15. 
augusta.

„Zhruba pred týždňom sa mi 
ozval predseda správnej rady HK 
Poprad Rudolf Skokan. Hneď som 
sa obrátil na prezidenta SZĽH 
Igora Nemečka a  poprosil som 
ho o  výnimku, aby Poprad mal 
ešte aspoň dva týždne na vyrov-
nanie svojich záväzkov. Prisľúbil 
som mu, že urobím všetko preto, 
aby sa v Poprade hrala aj naďa-
lej extraliga. Z pozície primátora 

som mu dal slovo, že oslovím aj 
mestské zastupiteľstvo a  pokúsi-
me sa riešiť tento problém. Mám 
naplánované aj stretnutie s majo-
ritným vlastníkom AquaCity, pá-
nom Telenskym. Verím, že sa túto 
vážnu situáciu podarí zachrániť. 
Je to ďalej na rokovaní mestské-
ho zastupiteľstva, aby sme sa 
rozhodli, ako ďalej pomôžeme 
popradskému hokeju,“ povedal 
primátor mesta Poprad Anton 
Danko.

„Popradské mužstvo je v  naj-
vyššej súťaži už viac ako 80 ro-
kov a  nikdy nevypadlo! To bol 
hlavný dôvod, prečo chceme, 
aby hokej v  Poprade ostal. Ob-
rátili sme sa s prosbou o pomoc 
na pána primátora. Túto situá-
ciu sa nám hlavne vďaka nemu 
darí riešiť, pretože sa osobne 
zaangažoval a zabezpečil pre po-
pradský tím odklad termínu na 
vyrovnanie záväzkov. Odklad 

je do 15. augusta. Dovtedy to 
musíme stihnúť. Podali sme ofi-
ciálnu žiadosť, kde sme vysvetlili 
vážnosť situácie a vyzdvihli sme 
fakt, že pán primátor osobne 
garantuje vyrovnanie dlhov. 
S jeho pomocou vieme zabezpe-
čiť a vybudovať hokej do budúc-
na v  podstatne lepšej kondícii,“ 
uviedol predseda správnej rady 
HK Poprad Rudolf Skokan. 
Sumu na úhradu nekonkre-
tizoval, ale prezradil, že ide o 
čiastku zhruba okolo 200 tisíc 
eur. Toto sú záväzky, no nás 
zaujímal i  rozpočet pre ďalšiu 
sezónu. „Rozpočet sa stále tvorí. 
Budeme vychádzať z  rozpočtu, 
ktorý bol k  dispozícii minulý 
rok. Máme stabilných sponzo-
rov, ktorí podporujú popradský 
hokej, ale očakávame, že aj za-
angažovanosťou pána primáto-
ra bude tých sponzorov viac,“ 
dodal R. Skokan.  (mav)

Hokejisti začali sériu prípravných zápasov
V  hokejovej hmle na zim-

nom štadióne v  Poprade pri-
vítal v  piatok domáci HK 
Poprad v  prvom prípravnom 
zápase pred blížiacou sa sezó-
nou prvoligový Liptovský Mi-
kuláš. V typicky letnom dueli 
boli úspešnejší Popradčania.

Úvod bol rozpačitý z  oboch 
strán, ako to už v príprave býva. 
Diváci toho pre hmlu dlho 
veľa nevideli a  v  prvej tretine 
ani o  nič podstatné neprišli. 
Góly začali padať až v druhom 
dejstve, keď sa najskôr prekva-
pujúco presadili hostia, no po 
chvíli kontroval domáci Sýkora. 
V  poslednej časti prišli svetlé 
momenty Andreasa Štraucha, 
ktorý nastúpil so sebazaprením, 

no jeho dva góly v  rozpätí šty-
roch minút znamenali mierny 
náskok pre Poprad. Vzápätí sa 
ešte presadil Gápa a  zdalo sa, 
že to bude jasný výsledok. Po-
pradčania však dovolili súpero-
vi streliť dva góly a tak sa v pr-
vom prípravnom zápase zrodil 
výsledok 4:3. „Ako tradične, 
dávame družstvo dokopy. Príle-
žitosť dostali juniori a  ukázalo 
sa, že musia na sebe ešte tvrdo 
pracovať. Už teraz je jasné, že 
mužstvo musíme doplniť. Máme 
nejakých hráčov vytipovaných, 
budeme si ich pozývať a testovať. 
Spokojný som bol so Sidorom 
a  Štrauchom. Najmä Andreas 
ma milo prekvapil, pretože hral 
veľmi dobre,“ hodnotil po zápa-

se tréner kamzíkov Milan 
Jančuška. „Pochvala vždy 
dobre padne a  som rád, 
že sa môj výkon trénerovi 
páčil. Mal som zlomenú 
ruku a  sadru mi dali dole 
len v  stredu. Dnes nehral 
Arne Kroták a aj keď som 
nechcel ešte hrať, nakoniec 
som to skúsil,“ dodal stre-
lec dvoch gólov Andreas 
Štrauch.

Druhý prípravný zápas Popradu 
proti Martinu sa odohral v uto-
rok po uzávierke vydania novín 
Poprad.

Výsledok: v  piatok 1. augus-
ta HK Poprad – MHK 32 L. 
Mikuláš 4:3 (0:0, 1:1, 3:2) góly 
Popradu: 40. Tomáš Sýkora 

(L. Paukovček), 47. Andreas 
Štrauch (S. Takáč), 51. Andreas 
Štrauch (S. Takáč, J. Šeliga), 51. 
Peter Gápa.

Program: v piatok 8. augusta 
o 17. hod. HK Poprad - MsHK 
Žilina, v utorok 12. augusta o 17. 
hod. HC 46 Bemaco Bardejov - 
HK Poprad.  (mav)

Koncom júla sa v  okolí Vy-
sokých Tatier konali otvorené 
majstrovstvá strednej Európy 
v  cestnej cyklistike Tatry Tour 
2014 so štartom i cieľom v Sta-
rom Smokovci. Na trati dlhej 
195 km bol najrýchlejší Poliak 
Artur Detko, ktorý sa stal aj ab-
solútnym víťazom tour. Za ním 
v tesnom závese skončil sloven-
ský jazdec z tímu Tatranské orly 
Matej Jurčo. V  prvej desiatke 
skončilo až osem poľských cyk-
listov. Najlepšou ženou na tejto 
trati bola Slovenka Tatiana Ja-
seková z  tímu Suncycle Time 
Cykling. Kratšiu 72 km trať 
zvládol najlepšie Petr Sameš 
z Martina, v prvej desiatke sa na 
siedmom mieste ešte umiestnil 
Štefan Krasňak z  tímu HZS. 
Aj v  tejto kategórii bola medzi 
ženami najrýchlejšia slovenská 
pretekárka Jana Orviská z tímu 
Greenbike.  (ppv)

Tatry Tour 2014
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od 20. do 26. júla sa v Hor-
nom Smokovci konalo štvrté 
pokračovanie Medzinárodného 
olympijského tábora mládeže 
(MoTM). Účastníci prišli z Poľ-
ska, Maďarska, Českej republi-
ky, Ukrajiny a Slovenska. 

Tábor organizoval Slovenský 
olympijský výbor (SOV) v spoluprá-
ci s ďalšími organizátormi. Bohatý 
program pozostával z pohybových, 
vzdelávacich i oddychových aktivít 
pre deti. Svojou aktívnou účasťou 
organizátorom pomáhali: predseda 
environmentálnej komisie Juraj Bo-
bula, predsedníčka Olympijského 
klubu Vysoké Tatry Mária Jasenčá-
ková, predsedníčka komisie výcho-
vy a vzdelávania Viera Bebčáková a 
národná ambasádorka Rady Európy 
pre šport, toleranciu a fair play Ka-
tarína Ráczová.  (lus)

Tretí ročník prestížnych pretekov v zjazde bicyklov Air DH Bachled-
ka a druhý ročník Enduro Race sa konali počas posledného júlového 
víkendu v Bike Parku Sun Bachledova. S Filipom Polcom si prišli zme-
rať sily jazdci zo Slovenska aj Českej republiky. Súťažilo sa v troch ka-
tegóriách - muži, ženy a juniori.

Víťazom oboch pretekov v kategórii muži sa stal Filip Polc z tímu Pol-
cster Racing. Juniorskej skupine jasne dominoval Ľuboš Staňo z Elitebi-
kes 1energy, ktorý rovnako ako Filip Polc vyhral obe súťaže. Juniorská 
kategória Enduro Race bola spojená spolu s kategóriou žien. Prvé miesto 
obhájil Ľuboš Staňo. Jediná žena v skupine - Veronika Vargončíková, sa 
umiestnila na výbornom piatom mieste.    (mam)

Preteky v zjazde bicyklov

Olympijský tábor Futbalisti majú za sebou úspešnú domácu premiéru
Futbalisti FK Poprad na-

stúpili v  sobotu v  druhom 
kole DoXXbet ligy doma 
proti Partizánu Bardejov. 
Bola to ich domáca premié-
ra v  druhej najvyššej súťaži 
a viac ako 1400 divákov pote-
šili víťazstvom.

Góly začali padať až v dru-
hom polčase a  na radosť do-
mácich priaznivcov oba stre-
lili Popradčania. V 68. minúte 
sa presadil umiestnenou stre-
lou nový muž v  popradskom 
drese Róbert Ujčík, o dvanásť 
minút zasadil Bardejovu roz-
hodujúci úder hlavou Lukáš 
Kubus. Po víťazstve 2:0 získali 
premiérové tri druholigové 
body. „Vedeli sme, že doma 
vítame silné a  konsolidované 

mužstvo. Začali sme opatr-
ne, no obrancovia reagovali 
dobre, takže sme prvý polčas 
ustáli. V  druhom dejstve sme 
začali vyhrávať osobné súboje 
a  presadzovať sa smerom do-
predu,“ rozhovoril sa tréner 
FK Poprad Vladimír Lajčák. 
Podľa neho bol strojcom 
úspechu popradský odchova-
nec Róbert Ujčík, ktorý dlho 
nehrával, ale na ihrisku bol 
platným hráčom a dal dôleži-
tý prvý gól stretnutia. „V úto-
ku sme boli po zranení Mich-
líka často bezradní. Príchod 
Roba Ujčíka sme dotiahli len 
v  piatok. Je to skúsený, silný 
hráč, ktorý vie podržať loptu. 

Veľmi nám pomohol,“ dodal 
V. Lajčák.

Bývalý hráč Senca Róbert Uj-
čík nad ponukou Popradu dlho 
nerozmýšľal. „Toto je od januá-
ra môj prvý zápas. Nechcel som 
špekulovať a  hľadať iný klub. 
Bol správny čas prísť späť do 
Popradu a  pomôcť chlapcom. 
Premiéra nemohla byť krajšia,“ 
zdôraznil skúsený útočník.

Výsledok 2. kola: v sobotu 2. 
augusta FK Poprad - Partizán 
Bardejov 2:0 (0:0), góly Popra-
du: 68. Róbert Ujčík, 80. Lukáš 
Kubus.

Program 3. kola: v  sobotu 9. 
augusta o 16.30 MŠK Rimavská 
Sobota - FK Poprad.      (mav)
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Nestarnúca speváčka Jadranka bola v Poprade
Prvú augustovú nede-

ľu rozzvučala námestie 
slovenská speváčka 
s  balkánskymi koreňmi 
Jadranka Handlovská. 
Zaplnené priestranstvo 
signalizovalo, že speváč-
ka vie zabaviť a roztanco-
vať veľa ľudí.

„Spievam o  pozitívnych 
veciach. Mnohokrát, ak aj 
ľudia nerozumejú chorvátči-
ne, tak z rytmu sa to dá vy-
cítiť,“ vyjadrila sa Jadranka. 
Narodila sa na Slovensku, 
no rodičia sú z  Chorvát-
ska. Práve preto reperto-
ár na jej vystúpeniach, či 
cédečkách je v  zmesi  slo-
venčiny, no i  chorvátčiny. 
„Život je komplikovaný a  aj 
prostredníctvom piesní si ho 
treba uľahčiť,“ povedala spe-
váčka. „Fanúšičky mi vraveli, 
že si moje skladby spievajú pri 
varení, upratovaní, takže je to 
veľmi milé,“ priznala Jadranka.

„Mne osobne sa veľmi vy-
stúpenie páčilo. Videla som 
ju zatiaľ len v  televízii, tak to 
bol krásny zážitok vidieť ju aj 
naživo,“ vyznala sa pani Ľud-
mila, ktorá prišla na poduja-
tie s deťmi. „Mali sme s deťmi 
z  Veľkej spestrené popoludnie 

v  rámci záujmovej činnos-
ti,“ dodala.

Organizátori z oddele-
nia kultúry, cestovného 
ruchu a prezenbtácie mes-
ta zaradili Jadranku do 
programov Leto v Popra-
de 2014, lebo je známa a 
jej repertoár práve v tom-
to čase „letí“. 

„Nie je to síce môj štýl 
hudby, ale išiel som sa so 
starými rodičmi pozrieť na 
Jadranku. No musím pove-
dať, že aj mňa roztancova-
la,“ skonštatoval študent 
Marcel.

Už 14 rokov Jadranka 
predvádza na javisku svoj 

spevácky talent. Predtým sa 
venovala moderovaniu a  tak-
tiež pôsobila ako „rosnička“ 
v televízii. Za spev získala nie-
koľkých bronzových Slávikov. 

Doteraz vydala 11 cédečiek, 
dvanáste uvedie na hudobnú 
scénu v septembri.  (aba)
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Piatok 15. augusta o 19. hod.
na Námestí sv. Egídia
oSTRoV 
Koncert hudobnej skupiny Ostrov. 
V zložení: Štefan Šanta - gitara, 
spev, Richard Gerényi - basgitara, 
vokál, Tibor Pokorný - akordeón, 
Tomáš Kvasnica - bicie, vokál.

Slovenskí výrobcovia ukázali originálne Slovensko
Prezentovali sa keramikári, 

drevorezbári, medovnikári, 
košikári, pekári, výrobcovia 
syrov, piva, odevov, šperkov, 
vinári a ďalší. 

Ondrej Kavka, predseda Ob-
čianskeho združenia Pre mesto, 
ktoré bolo organizátorom pod-
ujatia, uviedol: „Snažili sme sa 
„vyskladať“ stánky tak, aby boli 
svojím tovarom pre návštevníkov 
zaujímavé. Chceli sme, aby šlo 
skutočne o slovenských výrobcov 
a originálne slovenské výrobky, 
teda, aby sme ukázali turistom 
Slovensko aj v takejto podobe.“ 
Zaumienili si tiež rozšíriť sprie-
vodný program a zakomponovať 
doň viac detských atrakcií, čo 
sa im aj podarilo. Pre deti bola 
každý deň minidiskotéka a ďal-
šie možnosti hier a zábavy. Do-
spelých potešili koncerty skupín 
Perpetuum Mobile (na foto 

uprostred), Hex (na foto hore) 
a Polemic (na foto vpravo dole), 
ako aj Elesko disco-párty. 

„Som veľmi rád, že našu akti-
vitu podporilo Mesto Poprad a 
spoločne sa nám opäť podarilo 
vytvoriť v centre nášho mesta 
príjemnú festivalovú atmosféru. 
Od začiatku sme deklarovali, že 
bez podpory mesta by sa takéto 
podujatia veľmi ťažko organi-
zovali. Tak sme si mohli dovo-
liť, aby malo Made in Slovakia 
veľké rozmery a bolo zaujímavé 
nielen pre domácich, ale aj pre 
turistov. V ďalších ročníkoch 
ho vieme dostať ešte na vyššiu 
úroveň.“

Festival otvoril O. Kavka 
s Fabiom Bortollinim z OZ 
Pre mesto a prvým vicepri-
mátorom Popradu Adriánom 
Kromkom, ktorý zdôraznil: 
„Mesto Poprad sa stalo part-
nerom podujatia Made in Slo-

vakia, ktoré sa 
koná s jeho pod-
porou, pretože 
máme spoločný 
cieľ - zatraktíviť 
námestie, zatrak-
tívniť mesto tak, 
aby bolo príťaž-
livé pre Poprad-
čanov a návštev-
níkov. Myslím si, 
že táto naša vzá-
jomná spolupráca 
je správna cesta. 
Verím, že Made in Slovakia sa 
natrvalo stane súčasťou živo-
ta mesta Poprad.“ Dodal, že 
mesto pripravuje na záver Leta 
v Poprade ďalšie veľké poduja-
tie - Dni svätého Egídia. 

Festival privábil na námestie 
tisícky ľudí. Premenlivé poča-
sie skúšalo nervy organizátorov 
aj predajcov, ale návštevníkov 
neodradilo. Boli spokojní a plní 

dojmov. F. Bortollini s radosťou 
konštatoval: „Made in Slovakia 
je skvelá myšlienka, lebo práve 
v týchto dňoch vrcholí sezóna v 
Tatrách a turistov je veľa. Želali 
sme si, aby odišli zo Slovenska 
nielen s tým, že videli Tatry a 
ďalšie krásne miesta, ale mali aj 
zážitok, z toho, čo sa tu deje, aké 
sú slovenské výrobky, čo sa tu dá 
ochutnať...“.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)


