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Spomínali na tých, ktorí zahynuli vo vojne
Po 72. rokoch od skon-

čenia druhej svetovej voj-
ny už žije málo priamych 
pamätníkov vojnových 
hrôz. Pre mladú generáciu 
často ide o  veľmi vzdia-
lené udalosti, ktoré však 
umožnili našu slobod-
nú budúcnosť. Pamiatku 
tých, ktorí padli za našu 
vlasť pripomínajú pamät-
níky. Sú aj v  Poprade, ale 
tohto roku sa okrem kla-
denia vencov uskutočnila 
aj výstava Od Stalingradu 
po Bratislavu.

Prvý tajomník veľvy-
slanca Ruskej federácie 
v  SR Vladislav Kulikov 
vo svojom príhovore na 
piatkovom otvorení toh-
to podujatia i  na položení 
vencov v  Parku hrdinov, 
vyzdvihol, že slovenskí 
občania a  slovenská vláda 
sa stará o  pietne miesta 
a  hroby Červenoarmej-
cov. V  slovenskej zemi je 
pochovaných takmer 64 
tisíc sovietskych vojakov, 

pár desiatok i  v  Poprade. 
„Nesmierne si ceníme úctu, 
ktorú slovenský národ 
prejavuje svojim oslobo-
diteľom, dôstojnú starost-
livosť o  hroby sovietskych 
vojakov, početné obelis-
ky a  pomníky postavené 
na ich počesť. Zároveň so 
znepokojením sledujeme 
snahy prehodnocovať voj-
nové udalosti, výsledky 
Norimberského vojnové-
ho tribunálu a  ožívanie 
neonacistických tendencií. 
Našou úlohou je zachovať 
historickú pravdu a  fakty 
a  odovzdávať ich mladej 
generácii. Nesmieme nikdy 
zabudnúť, že druhá sveto-
vá vojna bola najničivejšou 
v  dejinách ľudstva a  tra-
gicky zasiahla do životov 
miliónov ľudí. Ruský ľud 
priniesol nesmierne obete 
a má najväčší podiel na po-
rážke fašizmu. Spomienka 
na 2. svetovú vojnu je pre 
nás posvätná.“

Už dvadsať rokov prináša Televízia 
Poprad aktuálne správy a  reportáže o 
tom, čo sa deje v  meste, okolí, ale aj 
o  tom, čo ovplyvňuje život Popradča-
nov z  celospoločenského hľadiska. Za 
dvadsaťročie na mediálnej scéne prešla 
vývojom, ktorý upevnil jej postavenie 
ako silného informačného a  komuni-
kačného kanála. Pri príležitosti výro-
čia sa v piatok uskutočnil galaprogram 
Umelci Popradu - príbeh pokračuje. Už 
minulý rok sa prvé uvedenie Umelcov 
Popradu stretlo s priaznivým ohlasom 
a pokračujúci príbeh opäť nesklamal.

… príbeh pokračuje

(Pokračovanie na str. 7)

(Pokračovanie na str. 12)
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Stručne

Už žiadne jazvy - revolúcia v liečbe hernií u detí!

Po dvoch rokoch ožila fontána na sídlisku Juh

Zmena v režime MHD v Spišskej Sobote

• PRI príležitosti Dňa matiek uspo-
riada Klub Sobotčanov program 
pre svojich členov a hostí vo štvrtok 
11. mája o 16. hod. v divadelnej sále 
v Spišskej Sobote.• VÝJAZDOVÝ odber krvi Ná-
rodnej transfúznej služby z  Popra-
du sa uskutoční zajtra 11. mája od 
8. do 11. hod. v  Business centre 
v Poprade na Karpatskej ul. • V TATRANSKEJ galérii v Popra-
de sa v  utorok 16. mája o  17. hod. 
bude konať odborná prednáška na 
tému Názvoslovie Spiša a  Tatier 
a  prezentácia novej knihy Anton 
Marec Spišské nomen omen.• V  ARÉNE Poprad sa v  stredu 
17. mája uskutoční muzikál Jesus 
Christ Superstar. • TALIANSKY festival Viva Italia 
sa tento rok v lete v Poprade nebude 
konať. • Z  LETISKA Poprad - Tatry sa 
okrem pravidelných letov bude po-
čas tohtoročnej letnej sezóny lietať 
do bulharského Burgasu, tureckej 
Antalye a Tirany v Albánsku. Prvý 
turisti by z  Popradu mali odletieť 
do týchto letovísk v polovici júna. • NOC MÚZEÍ a galérií sa uskutoč-
ní v sobotu 20. mája v Poprade v Pod-
tatranskom múzeu v Poprade a v Tat-
ranskej galérii. Program začne od 
10. hod. a potrvá až do 22. hod. Pre 
návštevníkov budú pripravené výsta-
vy, tvorivé dielne, divadelné predsta-
venie a ďalší sprievodný program. • 41. ROČNÍK Zamagurských 
folklórnych slávností v  Červenom 
Kláštore, ktorého organizátorom 
je Podtatranské osvetové stredisko 
z  Popradu, sa uskutoční 16. až 18. 
júna. V programe vystúpi víťaz fol-
klórnej súťaže Zem spieva  súbor 
Urpín z  Banskej Bystrice, ľudová 
hudba Jána Berkyho Mrenicu, ľu-
dový rozprávač Jožka Jožka, ale aj 
populárna skupina Hex a ďalší.• DVOJROČNÉ pomaturitné 
štúdium v  odbore bezpečnostné 
služby - základná policajná prípra-
va s  možnosťou nástupu už od 18 
rokov otvára Ministerstvo vnútra 
SR. Všetky podrobnosti pre záu-
jemcov, ktorí sa chcú stať policajtmi 
sú na www.minv.sk. Prihlášky bude 
potrebné poslať do 31. júla 2017.• ZÁKLADNÁ umelecká škola 
Janka Silana v  Poprade organizuje 
dnes 10. mája o 16.30 hod. v budove 
cirkevnej spojenej školy v  Poprade 
koncert žiakov a pedagógov školy.• POMOCŤ ťažko skúšaným rodi-
nám, to je posolstvo 3. ročníka cha-
ritatívneho koncertu Lomničania-
-Lomničanom, ktorý sa uskutoční v 
evanjelickom kostole vo Veľkej Lom-
nici v nedeľu 14. mája o 19. hod. Účin-
kovať bude skupina Desmod.  (ppš)

Nemocnica Poprad zaviedla najmodernejší spôsob 
miniinvazívneho riešenia pruhov u detí v slabinách. Ide 
o výkon bez nutnosti otvárania prednej steny brušnej, 
naopak len pomocou dvoch, resp. troch 3-mm vpichov 
na prednej stene brušnej. Deti sú schopné po prebudení 
z krátkej narkózy prakticky plnej aktivity a to plnohod-
notne už na druhý deň. Veľmi krátky, šetrný a efektný 
výkon bez recidív a bez veľkých jaziev v triesle!

„Na chirurgickom oddelení Nemocnice Poprad použí-
vame u detí dva typy laparoskopických operácií. Laparo-
skopická ihlou asistovaná inguinálna hernia je určený 
zákrok pre  najmenších pacientov pomocou dvoch 3-mm 

vpichov. Jeden vpich v pupku a jeden vpich spinálnou ihlou 
v trieslovom kanáli. Ide o krátky a veľmi efektívny spôsob 
operácie s veľmi dobrým výsledkom a rýchlou adaptáciou 
dieťaťa. Pri druhom type operácie (laparoskopická detská 
inguinálna hernioplastika) ide prakticky o rovnaký prin-
cíp, avšak potrebujeme tri 3-mm vpichy. Prvý pre optiku 
je v pupku, kde jazvu nebude vidieť, dva pomocné 3-mm 
vpichy (niekedy aj bez 3 mm portov) pre pracovné nástroje. 
Krátky a efektívny výkon je vhodný pre deti od dvoch rokov. 
Stehy sa nešijú a ranky sa zalepia steri-stripom. Všetko bez 
jaziev a pooperačného plaču.“, vysvetľuje primár chirur-
gického oddelenia s JIS MUDr. Karel Kroupa.  (sga)

Mesto Poprad uviedlo do prevádz-
ky prvé dve z troch fontán, ktoré pre-
vádzkuje. Zrejme najočakávanejšie 
bolo spustenie fontány na sídlisku 
Juh pri Kostole sv. Cyrila a Metoda. 
Atypická fontána v tvare kvetu bola 
mimo prevádzky dva roky. Spôsobili 
to prívalové dažde, ktoré úplne po-
škodili riadiaci systém fontány a ná-
sledne aj jej čerpadlá. 

„Na jeseň minulého roka boli odborne 
spôsobilou firmou poškodené prvky vy-
menené a v snahe minimalizovať mož-
nosť opätovného zaplavenia technoló-
gie, bola betónová šachta vyústená nad 
úrovňou terénu. Oprava fontány stála 
spolu viac ako 19 985 eur. V testovacom 
režime bola fontána odskúšaná už v ok-
tóbri 2016 a následne zazimovaná. V pondelok 1.mája o 9. 
hod. bola fontána na sídlisku Juh opäť spustená do riadnej 
letnej prevádzky,“ uviedla Iveta Borňáková z odboru sprá-
vy majetku MsÚ v Poprade. Samospráva zároveň vyzýva 
rodičov, aby zvýšili dozor nad ratolesťami hrajúcimi sa 
v blízkosti tejto fontány. Deti bez dozoru často vstupujú 
priamo do stredu fontány a riskujú zranenie pri možnom 

páde na šmykľavom povrchu a kontakte s tryskami fontá-
ny. Voda vo fontáne nie je pitná. Okrem fontány na sídlis-
ku Juh bola do prevádzky uvedená aj fontána na Námestí 
sv. Egídia. Posledná mestská fontána - mimoriadne obľú-
bená „chodníková“ fontána nachádzajúca sa pred Arénou 
Poprad - je na prevádzku pripravená a fungovať začne v 
priaznivejších poveternostných podmienkach.  (mag)

Na základe požiadaviek občanov 
mesta Poprad a predovšetkým oby-
vateľov časti mesta Spišská Sobota 
došlo s účinnosťou od soboty 6. 
mája 2017 k zmene režimu pre-
vádzky MHD v Spišskej Sobote.

Tá bola z dôvodu rekonštrukcie 
Velickej cesty odklonená mimo 
zastávok OKTAN, NÁMESTIE a 
NÁKUPNÉ STREDISKO. Od uve-

deného dátumu bude MHD opäť 
obsluhovať všetky spomenuté za-
stávky podľa pôvodných cestov-
ných poriadkov s výnimkou zastáv-
ky NÁKUPNÉ STREDISKO, ktorá 
bude z Jesenského ulice presunutá 
tesne za križovatku ulíc Chalup-
kova a Jesenského. MHD bude 
premávať po dobu rekonštrukcie 
(90 dní) Velickej cesty po Chalup-

kovej ulici. Z dôvodu zabezpečenia 
priechodnosti uvedenej ulice bude 
prenosným dopravným značením 
zakázané zastavovanie a státie vo-
zidiel v tomto úseku. Obyvatelia 
Chalupkovej ulice budú o tejto 
zmene, ako aj žiadosti o rešpekto-
vanie dočasného dopravného zna-
čenia informovaní oznamom vlo-
ženým do schránok.  (mag)

Práce na rekonštrukcii časti Velickej cesty (na foto vľavo) aj na ulici Staré ihrisko (na foto vpravo) už postúpili. 
Foto - archív mesta Poprad
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Krátke správy

Desiatky pokusov očami študentov

• V  GALÉRII ÚĽUV v  Tatranskej 
Lomnici môžu záujemcovia vidieť 
v sobotu 13. mája od 12. do 14. hod. 
ukážky tkania na krosnách, ktoré 
predvedie Mária Tomisová. 
• NADÁCIA Ekopolis realizuje ten-
to rok v poradí už 15. ročník ankety 
Strom roka, ktorej cieľom je upozor-
niť na staré, vzácne či ohrozené stro-
my. Do 14. mája 2017 môžu jednot-
livci, mestá, obce, školy, firmy alebo 
organizácie prihlásiť svoj obľúbený 
strom do ankety. Bližšie informácie 
na www.ekopolis.sk
• V LEVOČSKEJ nemocnici otvo-
rili minulý týždeň vo štvrtok nové 
oddelenie dlhodobej intenzívnej 
starostlivosti. Ide o prvé takéto od-
delenie na východnom Slovensku a 
tretie na celom Slovensku. Investícia 
nemocnice predstavuje viac ako 290 
tisíc eur, z toho technické vybavenie 
si vyžiadalo cez 153 tisíc eur. Novo-
vybudované oddelenie  vzniklo za 
deväť mesiacov vďaka komplexnej 
rekonštrukcii Oddelenia anestezio-
lógie a intenzívnej medicíny.
• MÚZEUM Červený Kláštor zača-
lo minulý týždeň letnú turistickú se-
zónu. Program s názvom Kláštorné 
kultúrne leto bude aj tento rok pes-
trý. Ponúkne divadelné predstave-
nia, filmové premietania a koncerty, 
vystúpenia sokoliarov a folklórnych 
skupín. V tomto roku zároveň mú-
zeum vstúpi do druhej etapy kom-
plexnej obnovy a modernizácie kláš-
tora. Múzeum predĺžilo aj otváracie 
hodiny. Expozícia je návštevníkom 
prístupná od 1. mája do 31. augusta 
od 8. do 19. hod.
• V  PIATOK 19. mája sa uskutoč-
ní v  Šrobárovom ústave DTaRCH 
v Dolnom Smokovci slávnostné ude-
ľovanie ocenení Biele srdce v dvoch 
kategóriách a to sestra v praxi a ses-
tra manažérka. Nominované sú 
v  kategórii sestra v  praxi Zdenka 
Jasenčáková - ocenenie in memo-
riam, Jozefína Slobodníková, Viera 
Budzáková, Ľubomír Košíšek, Alena 
Brixiová, Alena Vilnerová - ocenenie 
in memoriam, Monika Gurecková 
a v kategórii sestra manažérka Mar-
tina Čopiaková. 
• SEDEMNÁSTY ročník projektu 
Detský čin roka sa začal v minulých 
dňoch výzvou zaslanou do škôl. 
Koná sa pod záštitou prezidenta 
SR Andreja Kisku. Pisatelia môžu 
zaradiť dobré skutky do kategórií: 
záchrana života, pomoc v  rodine, 
pomoc rovesníkom, pomoc ľuďom, 
pomoc prírode, dobrý nápad a cena 
Sašky Fischerovej - Malý Veľký čin. 
Správu o  dobrých skutkoch detí je 
možné zasielať do 30. júna 2017. Viac 
na www.detskycin.sk  (ppš)

V  priestoroch Spojenej školy D. 
Tatarku na Ul. mládeže sa vo štvr-
tok konal už šiesty ročník podu-
jatia Deň vedy. Žiaci predvádzali 
svojim spolužiakom rôzne pokusy 
a cieľom bola propagácia prírodo-
vedných predmetov.

„Žiaci si pokusy pripravujú sami 
v priestoroch školy a tí starší ich pre-
zentujú mladším. Daný jav vysvet-
ľujú a rozprávajú sa o tom,“ uviedla 
zástupkyňa riaditeľa pre bilingvál-
nu sekciu GPDT na Ul. mládeže 
Mária Vojtaššáková. „Žiaci pred-
viedli asi sto pokusov. Každý rok vy-
mýšľame aj nejaké nové. Tentokrát 
sme zvolili magdeburské pologule, 
čo je historický pokus. Dokazujeme 
ním atmosférický tlak, kde tlaková 
sila je veľmi veľká,“ povedala uči-
teľka a  organizátorka akcie Mária 
Goláňová (na foto).

V  tejto škole sa môžu pochváliť 
šikovnými žiakmi v  oblasti vedy. 
Jedným z  nich je Oliver Pitoňák, 
ktorého záujem o  prírodné vedy 
katapultoval do sveta. „Najviac ma 
baví biológia, konkrétne genetika 
a  molekulárna biológia. Školu som 
reprezentoval na celosvetových súťa-

žiach vo fyzike, chémii a biológii v In-
dii a Vietname. Tohto roku to vyzerá 
nádejne aj smerom k  Británii. Veda 
je stále komplexnejšia a  čím viac do 
toho človek preniká, tým viac má po-
cit, že o  tom vie menej. Chuť za po-
znaním je však väčšia,“ vysvetľoval 
nádejný vedec.

Žiaci sa ponorili do sveta vedy 
a vzduchom doslova lietali predme-
ty, či šľahali plamene. „Robili sme 
pokus horiacej ruky. Do vody so sa-
ponátom sme napustili plyn a ním sa 

naplnili bubliny. Takéto bubliny sme 
zobrali do ruky a zapálili. Na ruke je 
cítiť len trochu tepla, pretože všetko 
ostatné teplo sa sústredí na odparenie 
vody,“ vysvetľovala Zuzana Dvořáko-
vá. „Človek si ani neuvedomuje, s čím 
všetkým sa môže v  živote stretnúť,“ 
doplnila ju Adriana Pavlíková. „Vy-
skúšala som si viacero pokusov a  sú 
veľmi zaujímavé. Fyziku zatiaľ ne-
mám, ale teším sa na ňu. Verím, že aj 
ja raz budem takto pokusy prezento-
vať,“ dodala Ela Kulichová.  (mav)

Mladí rétori sa stretli v knižnici
V  Podtatranskej knižnici v  Po-

prade sa minulý týždeň v  stredu 
stretli mladí rétori z  okresu Po-
prad a  Kežmarok na regionálnom 
kole súťaže v rétorike pod názvom 
Štúrov Zvolen.

„Súťažili žiaci základných a  stred-
ných škôl v  troch kategóriách. Ich 
úlohou bolo prerozprávať príbehy 
a vymyslieť ich záver, ale aj pripraviť 
si úvahu, či výklad na aktuálne témy. 
Z  tohto regionálneho kola postupujú 
víťazi priamo do Zvolena na celoslo-
venské kolo,“ vysvetľoval za organi-
zátorov Emil Turčan zo Školského 
úradu Poprad. „Deti sa prirodzene 
zamýšľali nad  svojimi koníčkami 
a  pripravili si zaujímavé práce. Sú-
ťaž priniesla veľa tvorivých posto-
jov. Rétorika dnes nepatrí k  silným 
stránkam moderátorov, či rečníkov, 
ale kultivovanosť a čistota slovenčiny, 
s ktorou sa nám deti predstavili, bola 

perfektná,“ hodnotila členka poroty 
Luďa Sabová.

Žiaci a  študenti, ktorí sa súťaže 
zúčastnili uprednostňujú priamu 
komunikáciu pred vymoženosťami 
modernej doby. „Je to dôležité, lebo ak 
nebudeme vedieť komunikovať, tak sa 

nepresadíme v živote,“ povedal 
Andrej Koščák. „Všetci už ko-
munikujú cez mobily a ja mám 
iba pár kamarátov, s  ktorými 
sa rozprávam z očí do očí,“ pri-
znala Sofia Ďurbová (na foto 
hore). „Aj takáto súťaž nás 
naučí vystupovať pred ľuďmi 
a  komunikovať vo svete. Pri-
znávam, že som mala viac tré-
mu z  tohto rozhovoru, ako zo 
súťaže,“ vtipne poznamenala 

Natália Monika Dudáško (na foto 
vľavo). „Mám dobré kamarátky, ktoré 
majú rovnaké záľuby a preto sa vieme 
rozprávať. Knihy medzi nami nie sú 
zanedbané,“ uviedla Lenka Hradiská. 
„V dnešnej dobe je takáto súťaž pre deti 
naozaj ťažká. Musia s  textom vedieť 
pracovať a pochopiť ho. Najväčší prob-
lém im robí čítanie a  zapamätanie si 
textu,“ dodala učiteľka ZŠ Tajovského 
v Poprade Katarína Dutková.

Z  prvej kategórie do celoslo-
venského kola postúpila Andrea 
Kubáňová zo ZŠ s  MŠ Dostojev-
ského Poprad, v  druhej kategórii 
sa najviac darilo Zuzane Hudáčo-
vej a  tretiu kategóriu ovládla Ka-
rolína Hudžíková z  Cirkevného 
gymnázia v Poprade.  (mav)
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Na sneme Územného spolku Slo-
venského Červeného kríža v Poprade 
minulú stredu hodnotili činnosť za 
predchádzajúce štyri roky a zvolili 
nové spolkové orgány. Ako pred-
sedu ÚS SČK s pôsobnosťou pre 
okresy Poprad a Kežmarok dele-
gáti opäť potvrdili Ladislava Mo-
ravčíka, ktorý je členom SČK už 
tridsať rokov. Je známy aj svojím 
darcovstvom krvi, ktorú doteraz 
daroval už 94-krát. 

L. Moravčík (na foto za rečníckym 
pultom) v správe o činnosti vyzdvi-
hol, že sa územný spolok dostal za 
minulý rok po dlhšom čase do plu-
sových čísel, najmä vďaka tržbám 
za poskytovanie služieb v Domove 
sociálnych služieb - Dome SČK v Sp. 

Sobote, za poskytovanie stravy a jej 
rozvoz, školenia, zdravotnícky dozor, 
opatrovateľské kurzy a ďalšie. Stále 
patrí medzi najvýznamnejšie aktivity 
ÚS SČK bezpríspevkové darcovstvo 
krvi, kurzy a súťaže prvej pomoci, 
projekty pre deti materských škôl 
ako Evička nám ochorela či Dorotka 
a jej priatelia, zbierky najmä potra-
vín, ale aj šatstva, požičovňa zdravot-
níckych pomôcok a iné. L. Moravčík 
poďakoval všetkým profesionálnym 
i dobrovoľným pracovníkom SČK za 
doterajšiu prácu. Podotkol však, že 
počet miestnych spolkov SČK kle-
sol v roku 2016 na 21 a dve skupiny 
Mládeže SČK a konštatoval: „Miest-
ne spolky sú aktívne tam, kde majú 
podporu samosprávy.“

Hostka snemu - generálna sekre-
tárka SČK Zuzana Rosiarová Kese-
gová s predsedom územného spolku 
v Poprade L. Moravčíkom a riadi-
teľkou ÚS SČK v Poprade Denisou 
Kučkovskou odovzdali červenokríž-
ske ocenenia. Vyznamenanie SČK 
II. stupňa za obetavosť, humanitu a 
dobrovoľnú službu dostali Mariana 
Kopáčová z Hranovnice, Jozef Ko-
valčík, Oľga Erbnová a Mária Koren-
ková z Hozelca, Róbert Bulava a Ma-
rián Bohunčák z L. Tepličky a JUDr. 
Patrícia Šimonovičová zo Sp. Bystré-
ho. Poďakovanie SČK patrilo Irene 
Malatinovej z Hranovnice, Anne Va-
lušovej, Kataríne Krejčovej a Jánovi 
Škvarekovi z Popradu - Sp. Soboty, 
Žofii Ježovej z Veľkej Lomnice, Les-

nému pozemkovému spoločenstvu a 
obecnému úradu z L. Tepličky, Jola-
ne Kravcovej a Helene Chripkovej zo 
Sp. Teplice, Anne Roškovej a Štefánii 
Vagašovej z Popradu Stráží, Mirosla-
vovi Rišovi, MUDr. Kláre Matejkovej 
a Martinovi Petruščákovi z Popradu, 
Romanovi Majerníčkovi zo Sp. Bys-
trého a Eve Kocanovej a Alžbete La-
zarákovej z Ľubice. 

Pri príležitosti Svetového dňa Čer-
veného kríža a Červeného polme-
siaca sa 10. mája v Bratislave usku-
toční slávnostné oceňovanie ľudí, 
ktorí nezištne pomáhajú a pracujú 
v prospech iných. Vyznamenanie za 
obetavosť, humanitu a dobrovoľnú 
službu SČK 1. stupňa si prevezme 
Lýdia Hozzová z Hozelca (na hor-
nej foto vľavo) a Zápis do knihy cti v 
Primaciálnom paláci čaká Máriu Fe-
dorekovú z miestneho spolku SČK 
Poprad (na foto vpravo).  (mar)

Červenokrížskou prácou robia svet lepším

V druhý májový deň sa v popradskej Aréne usku-
točnila súťaž družstiev mladých zdravotníkov 
(DMZ) a družstiev prvej pomoci (DPP) z okresu 
Poprad a Kežmarok, ktorú zorganizoval popradský 
Územný spolok SČK.  V DMZ 1. stupňa súťažilo 6 
družstiev. Prvé miesto obsadila ZŠ - Grundschu-
le z Kežmarku, 2. ZŠ J. M. Petzvala zo Sp. Belej a 
3. ZŠ s MŠ Sp. Teplica. V súťaži DMZ 2. stupňa 
si sily zmeralo 16 družstiev. Prvé miesto získala 
ZŠ s MŠ Komenského Poprad, 2. ZŠ s MŠ Vikar-
tovce a 3. ZŠ Lendak. V DPP súťažilo 7 družstiev 
a 1. miesto si odniesla Spojená škola D. Tatar-
ku Poprad, 2. Gymnázium zo Sp. St. Vsi B a 3. 
to isté gymnázium A družstvo. (Na foto súťažia-
ci zo Sp. Teplice).   FOTO - Katarína Plavčanová

Koncom mesiaca apríl sa v  našej  škole 
Life Academy uskutočnil  týždeň „Do-
spelí čítajú deťom.“ Každý deň prijali 
pozvanie dospelí a čítali žiakom. Pozva-
nie prijala aj pani spisovateľka Mirizmá 
Kirkov. Bol to veľmi zaujímavý a poučný 
týždeň, plný príbehov a  fantázie. Žiaci 
si uvedomili, že ak  čítajú, majú lepšie 
výsledky v škole. Ak si čítajú nahlas, po-
máha im to zvyšovať sebadôveru. Ak si 
píšu zápisky, príbehy alebo denník, po-
máha  im to k tomu, aby sa z nich sta-
li lepší pisatelia a aj čitatelia. Určite aj 
v budúcnosti budeme pokračovať v ak-
tivitách, ktoré rozvíjajú čitateľské zruč-
nosti.        Zuzana Maškulková

LETNÝ STREDOVEKÝ
A AIRSOFTOVÝ TÁBOR
pod Ľubovnianskym hradom

Ponúkame Vám detský letný stredoveky tábor v nád-
hernej prírode pri Starej Ľubovni. Je to tábor so všet-
kým, čo by ťa mohlo postretnúť v stredoveku.

1. turnus - Historický: 05.07. - 12.07. (8 dní): 152 € /147 €, 2. turnus - Historický: 13.07. 
- 21.07. (9 dní): 166 € /161 €, 3. turnus - Airsoftový: 31.07. - 06.08. (7 dní): 142 € /137 €.
Platenie AJ NA SPLÁTKY
Historické turnusy: Prejdeš výcvikmi šermu mečom, streľby z luku a kuše, jazdy na 
koni a iné. Dobývanie území - hry s mapou - Hľadanie templárskeho pokladu - tajné 
úlohy - bojovky. Terénne a nočné hry, diskotéky, karneval, zábavné programy a iné.
Airsoftový turnus: Airsoftové hry, celotáborové misie, stratégie, maskovanie, 
prieskum a pod. Môžeš získať vojenské hodnosti a funkcie, môžeš sa stať veliteľom plu-
ku / práporu ..., alebo veliteľom MP, riadenia misií a pod.                         PP-43

tabor@fortlandia.sk  –  0907 468 665
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Poprad sa radí k mestám budúcnosti

Pripravujú knihu o Veľkej,
pomôžte fotografiami a dokumentmi

Popradskí bilingvalisti sa lúčili so školou

V časopise Forbes o Popra-
de napísali:

Najväčším priekopníkom 
v zavádzaní smart riešení je 
Poprad. Už pred dvoma rokmi 
prijal koncepciu rozvoja mes-
ta s výhľadom do roku 2040. 
„Chceme sa zamerať na to, aby 
mesto začalo rásť a nabralo 
späť svoju dynamiku, a aby 
sme si tu udržali dostatok ši-
kovných ľudí, ktorí dnes odchá-
dzajú za hranice,“ vysvetľuje 
pre slovenské vydanie magazí-
nu Forbes popradský vicepri-
mátor mesta Igor Wzoš. 

Popradčania sa preto roz-
hodli vybudovať co-workin-
gový priestor, v ktorom má 
už čoskoro vzniknúť prvý 
startup inkubátor. „V súčas-
nosti prebiehajú stavebné 
práce a veríme, že ho budeme 
začiatkom júna otvárať,“ do-

pĺňa I. Wzoš s tým, že mesto 
musí ešte nájsť strategického 
investora, keďže samé nemá 
na prevádzku inkubátora 
dostatočné kapacity. Ďalšie 
smart riešenia chce zavádzať 
do pouličného osvetlenia. 
Počas najbližších týždňov 
bude testovať pilotný projekt, 

v rámci ktorého osadí do ulíc 
štyri pouličné lampy vybave-
né senzormi na automatické 
stmavovanie. Lampy budú 
navyše zaznamenávať voľné 
parkovacie miesta a údaje 
o nich zasielať do dátového 
centra. Šoféri, ktorí nebudú 
vedieť, kam zaparkovať, si 
tak iba pozrú mapu voľných 
miest na internete. Jednodu-
cho smart.

Pouličné osvetlenie však 

potenciálne ponúka aj ďal-
šie inovácie, ktoré mesto do 
budúcna zvažuje. Napríklad 
nainštalovanie špeciálneho 
tlačidla, ktoré by mohlo turis-
tom nahradiť sprievodcov a 
ponúknuť im v angličtine in-
formácie o okolitých pamiat-
kach. Nainštalovanie bezpeč-
nostného tlačidla môže zas 
zalarmovať políciu, pokiaľ sa 
budú okoloidúci cítiť v ohro-
zení. Poprad sa chce stať prvou 
slovenskou „success story“ pri 
prechode na smart cities. Ne-
váha preto aj popustiť uzdu 
fantázii. Pohráva sa napríklad 
aj s myšlienkou na vybudova-
nie rozsiahlej siete nabíjacích 
staníc pre elektromobily, ale-
bo napríklad na zavedenie lo-
kálnej kryptomeny na štýl bit-
coinu. To je však nateraz iba v 
rovine nápadov.  (ppp)

11. a 12. mája o 19. hod.
DENNÍK RUŠŇOVODIČA 
RS / HR, čierna komédia, 85 
min., titulky, MP12
Podľa štatistík každý rušňo-
vodič v  Srbsku za svoju ka-
riéru neúmyselne usmrtí 15 
až 20 ľudí. Čierna komédia 
o  živote nevinných „vrahov“ 
nominovaná za Srbsko na 
Oscara za najlepší cudzoja-
zyčný film.     Vstupné: 5 €

13. a 14. mája o 16. hod.
KRÁSKA A ZVIERA 

USA, rodinný / romantický / 
fantasy, 123 min., dabing, MP7
Emma Watson v novom veľ-
kolepom spracovaní klasickej 
Disneyho rozprávky.   Vstup-
né: 4 €; 3,50 € deti

13. a 14. mája o 19. hod.
KRÁĽ ARTUŠ:
LEGENDA O MEČI 
USA, akčný / fantasy / dráma, 
126 min., titulky, MP12
Originálne spracovanie klasic-
kej legendy o Artušovi a čarov-
nom meči Excalibur v podaní 
Guya Ritchieho.  Vstupné: 5 €

Kina tatran 15. mája o 19. hod.
MUŽ MENOM
OVE 
SE, dráma / komédia, 116 
min., titulky, MP12, FK
Ove je tvrdohlavý a  večne sa 
sťažujúci muž, ktorý pohŕda 
všetkými okolo neho a  dáva 
im to aj zreteľne najavo. Zvrat 
v  jeho životnej rutine nastáva 
s príchodom jeho nových su-
sedov. Film podľa knižného 
bestselleru.   Vstupné: 4 €, 2 € 
s preukazom FK

Napísali o Poprade

Piaty máj 2017 bol dňom oficiálnej rozlúč-
ky študentov piateho ročníka bilingválnej 
sekcie Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku 
v Poprade s ich alma mater.

Pred odchodom na akademický týždeň sa v 
priestoroch mestského úradu lúčili s učiteľmi 
i mladšími spolužiakmi.  Riaditeľ školy Dušan 
Nebus ocenil šiestich žiakov za vynikajúci pro-
spech a  reprezentáciu školy. Standing ovation 
patril Oliverovi Pitoňákovi z 5. E. Tento výni-
močný študent reprezentoval nielen školu, ale 

celé Slovensko na medzinárodných prírodo-
vedných súťažiach v Indii a vo Vietname. 

Takmer päťdesiatka nádejných maturantov 
pripomenula tie NAJ chvíle svojho päťročné 
štúdia, štvrtákom odovzdala študentské žezlo 
a s Gaedeamom na perách sa vybrala do ulíc 
mesta, aby vo  výkladoch obchodov umiestnila  
svoje tablá. Všetci piataci veria, že o dva týždne 
si po úspešnej  skúške dospelosti prevezmú slo-
venské a nemecké maturitné vysvedčenie. 

TEXT A FOTO - Zuzana Suchá

Klub Veličanov v spolu-
práci s mestom Poprad pri-
pravujú vydanie reprezen-
tačnej knihy o Veľkej pri 
príležitosti osláv 740.  výro-
čia prvej písomnej zmienky 
o meste Veľká. 

Z tohto dôvodu sa obracia 
na obyvateľov Veľkej, ale aj 
ostatných Popradčanov, kto-
rí majú vo svojich rodinných 
archívoch rôzne staršie fo-
tografie, zachytávajúce život 
vo Veľkej a majú záujem po-
deliť sa o ne. 

Fotografie môžu zachy-
távať verejný priestor, či už 
staršie stavby alebo neexis-
tujúce miesta, zachytené his-
torické udalosti, ale aj bež-
ný život, rôzne spoločenské 
akcie a pod. (futbal, hasiči, 

škola, spevokol, divadelné 
predstavenia, stará električ-
ka…).  

Tiež to môžu byť rôzne 
staršie dokumenty, ktoré 
môžu poskytnúť svedectvo o 
dobe, v ktorej vznikali.

Občania ich môžu nosiť do 
Scherfelovho domu č. 36 vo 
Veľkej v rámci úradných ho-
dín. Vybrané fotografie budú 
oskenované a vrátené majite-
ľom späť. Kontakt: Mgr. Emí-
lia Ferková, č. t.: 0910 890 
303, e-mail: emilia.ferkova@
msupoprad.sk

Dúfame, že sa nám spoloč-
ne podarí vytvoriť hodnotnú 
publikáciu, ktorá bude sved-
čiť o predošlom, ale aj súčas-
nom živote Veľčanov.

Klub Veličanov

Posledný aprílový týždeň 
tohto roku sa 46 členná sku-
pina seniorov z popradských 
denných centier záčastnila 
relaxačno-rehabilitačného 
pobytu v Bardejovských kú-
peľoch, ktorý zorganizovalo 
mesto Poprad.

Počas siedmich dní strá-
vených v týchto kúpeľoch 
sme cez liečebné kúry a 
procedúry aj vychádzkami 
v kúpeľnom areáli načerpali 

nové sily a zároveň sme sa 
stretávali a zabávali.

Mesto Poprad aj takto pri-
spieva k tomu, že  Poprad-
čania vo vyššom veku môžu 
viesť aktívny a pohodlný život.

Na záver chceme za tento 
pekný týždeň vyjadriť po-
ďakovanie mestu Poprad a 
primátorovi Jozefovi Šva-
gerkovi.

Za všetkých seniorov ďa-
kujú manželia Žilkovci.

Mesto Poprad dbá o svojich seniorov

V dvoch celoslovenských denníkoch boli 4. mája uverejnené 
informácie o odpredaji nájomného bytu hokejistovi a poslanco-
vi MsZ mesta Poprad Arnemu Krotákovi. Vzhľadom na spôsob 
spracovania poskytnutých informácií uverejnilo mesto Poprad 
fakty a stanovisko k medializovaným informáciám. Podrob-
nosti sú v plnom znení publikované na www.poprad.sk.   (ppp)

Stanovisko mesta je na webe

V  sobotu 20. mája sa na 
Hasičskom dvore v Spišskej 
Sobote uskutoční už 12. 
ročník tradičnej súťaže vo 
varení kotlíkového gulášu 
pod názvom Spišskoso-
botský kotlík. V  programe 

vystúpi ako hosť speváčka 
Jadranka. Bližšie informá-
cie a možnosť prihlásenia 
súťažiacich: 0905 745  773. 
Organizátor DHZ Spišská 
Sobota pozýva širokú verej-
nosť.

Chystajú Spišskosobotský kotlík

Klub Popradčanov na zasadnutí svojej rady 25. 
apríla 2017 prerokoval spoluprácu v roku 2017 
s mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v Poprade, zastúpenou predsedom Fabiánom 
Gordiakom. Ďalej sa zaoberal priestormi pre klubovú čin-
nosť členov a sympatizantov KP v meste a zameral sa na 
činnosť, ktorú si vytýčil v tomto roku.   (jwd)

Z Klubu Popradčanov
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Týždeň mestskej polície Deň tanca bol tentokrát v Poprade

Mestá a regióny Európ-
sku úniu mimoriadne zau-
jímajú. Prečo? Lebo ako sa 
hovorí, tím je taký silný ako 
jeho najslabší článok. Ak sa 
teda systematicky a rozum-
ne sústreďuje pozornosť 
aj na tých slabších, posilní 
to aj celok. Pre EÚ je preto 
veľmi dôležité pomáhať roz-
voju miest a regiónov v celej 
EÚ, vyrovnávať regionálne 
rozdiely a podporovať spo-
luprácu medzi európskymi 
regiónmi. Prinesie to lep-
šie služby, viac pracovných 
miest, a tým aj lepšiu kva-
litu života pre ľudí. Aj pre 
vaše mesto či obec.

Na Slovensku síce regionál-
ne rozdiely stále sú, no niet 
pochýb, že Slovensko zazna-
menalo najväčší hospodársky 
rozmach práve po vstupe do 
EÚ. Kým pred ním, v roku 
2003, bol HDP na obyvate-
ľa na úrovni 55% priemeru 
EÚ, vlani už dosiahol 77% 
európskeho priemeru. Toto 
sa podarilo dosiahnuť aj 

vďaka európskym fondom, 
z ktorých Slovensko spolu-
financuje prevažnú väčšinu 
svojich verejných investícií. 
Znamená to, že tieto peniaze, 
ktoré by mali byť len dopln-
kovým zdrojom financovania 

potrieb jednotlivých štátov, 
sú tak v súčasnosti tie, ktoré 
financujú rozvojové aktivity v 
slovenských regiónoch. Len v 
období 2014-2020 pôjde na-
príklad na rozšírenie doprav-
ných sietí na Slovensku vyše 3 
miliárd eur, čo je viac ako 100 
km nových diaľnic a 125 km 
zrekonštruovaných železnič-
ných tratí. 

Najmä v roku 2015 európ-
ske fondy významne potiahli 
slovenskú ekonomiku. Slo-
vensko vtedy v čistom získalo 
570 eur na jedného obyvateľa, 
a tak sa v prepočte na obyva-
teľa stalo najväčším prijíma-
teľom z rozpočtu EÚ v roku 
2015. Na regionálnu politiku 

EÚ je tiež vyčlenená najväč-
šia časť rozpočtu EÚ na roky 
2014 - 2020. V tomto čase má 
Slovensko celkovo k dispozí-
cii až 18,3 miliárd eur z eu-
rópskych prostriedkov, čo je 
výrazne viac ako plánované 

príjmy slovenského štátneho 
rozpočtu na rok 2017. Verím, 
že slovenským regiónom 
výrazne pomôže aj Integro-
vaný regionálny operačný 
program (IROP). Je naň pri-
pravených 1,75 miliárd eur. 
Peniaze pôjdu na bezpečnú 
a ekologickú dopravu v re-
giónoch, ľahší prístup k efek-
tívnym a kvalitným verejným 
službám, mobilizáciu krea-
tívneho potenciálu v regió-
noch a na zlepšenie kvality 
života v regiónoch s prihliad-
nutím na životné prostredie. 
Vďaka IROP bude zrekon-
štruovaných viac než 150 km 
ciest, vytvorí sa 134 nových 
stredísk zdravotnej starost-

livosti, zvýši sa počet detí v 
materských školách v me-
nej rozvinutých regiónoch, 
vytvoria sa nové pracovné 
miesta a zlepší sa energe-
tická hospodárnosť v byto-
vých domoch o takmer 50%.  

Treba však podčiarknuť, že 
nie je všetko len o peniazoch. 

Vstup do EÚ nám prinie-
sol aj ďalšiu identitu. Okrem 
toho, že sme Slováci, sme aj 
Európania. To nám garantu-
je nové práva a dáva aj nové 
možnosti. Európska únia je 
založená na hodnotách úcty 
k ľudskej dôstojnosti, slo-
body, demokracie, rovnosti, 
právneho štátu a rešpektova-
nia ľudských práv. V posled-
nom čase je mnohokrát sklo-
ňovaným slovom v súvislosti 
s EÚ aj solidarita. Málokto si 
však uvedomuje, ako veľmi 
toto slovo vystihuje jednu z 
hodnôt európskeho zosku-
penia a európskej identity. 

Podpora menej rozvinutých 
regiónov a vyrovnávanie re-
gionálnych rozdielov je tiež 
prejavom solidarity s cieľom 
zlepšiť kvalitu života ľudí. 

EÚ je o spolupráci medzi 
členskými krajinami a ich 
regiónmi. Je aj o spoločnej 
histórii, kultúre a hodno-
tách. Je dobré, že Európania 
sa vzájomne lepšie spozná-
vajú, vymieňajú si skúsenosti 
a uskutočňujú spoločné pro-
jekty. Teší ma, že slovenské 
mestá a obce sa do takejto 
spolupráce úspešne zapája-
jú a veľmi dobre využívajú 
program Európa pre obča-
nov. Vďaka programu bolo 
u nás podporených viac ako 
200 projektov, ktoré umožni-
li realizáciu desiatok stretnu-
tí občanov partnerských 
miest, poznávacích návštev 
v zahraničných mestách, ako 
aj množstvo spomienkovo-
-informačných podujatí.

Dušan Chrenek
vedúci Zastúpenia

Európskej únie na Slovensku

Európa pre slovenské mestá a regióny

V  popradskom Dome kultúry sa 
v posledný aprílový štvrtok usku-
točnila krajská súťažná prehliadka 
nefolklórneho tanca pod názvom 
Deň tanca 2017 s postupom na 
celoštátnu súťaž, ktorá bude ešte 
v máji v Žiari nad Hronom.   

Prišli výberové tanečné skupiny z ce-
lého východu, hlavne z  Prešovského 
kraja - 17 súborov a približne 530 účin-
kujúcich. Podtatranské 
osvetové stredisko pravi-
delne organizuje podu-
jatia nefolklórneho tanca 
(breakdance, hip-hop 
a  všetky ostatné druhy 
moderného tanca), ale 
takýto typ súťaže bol v na-
šom meste prvýkrát. 

Juraj Švedlár, meto-
dik  POS pre tradičnú 
kultúru a tanec pove-
dal: „Postúpiť na celoslovenské finále 
môžu deti zo školských klubov, ZUŠ-
-iek, ktoré radi tancujú a  inak by sa 
nemali kde prezentovať. Sú to vekové 
kategórie od 6 do 8, od 9 do 12, od 13 
do 18 rokov. Súťažia v  kategóriách 
sólo, duo, malá choreografia od 3 do 
10 účinkujúcich a veľká choreografia 
od 11 do 25 účinkujúcich.“ 

Porotu zaujali aj deti z  Popradu 
v  kategórii J sólo-duo 12-14 rokov, 
získali Strieborné pásmo - tanečný 
súbor 24 Magic, ŠK ŠG GY-TA ZŠ 
a MŠ Dostojevského.

V kategórii J 12 -14 rokov, malá 

choreografia, strieborné pásmo - Nie 
som sama sebou, TS BOW, Spojená 
škola Letná Poprad, Can´t Stop The 
Feeling, ŠK ŠG GY-TA  ZŠ a MŠ Do-
stojevského Poprad.

V kategórii  M  15 -18 rokov, malá 
choreografia Zlaté pásmo - Stratená, 
Love Movement ZUŠ Štefanikova Po-
prad. V kategórii  M  15 -18 rokov, veľká 
choreografia Zlaté pásmo - Prebudenie, 

TS BOW Spojená škola Letná Poprad.
Hip hop vznikol v New Yorku v 

70. rokoch 20. storočia v prostredí 
štvrtí obývaných černošským obyva-
teľstvom. Počas rokov sa vyvinul do 
svojej dnešnej podoby - celosveto-
vej mestskej subkultúry mládeže. V 
počiatkoch boli hlavnými zložkami 
tohto štýlu tzv. „4 elementy“ - rap, 
DJing, Break-dance a graffiti.  Pia-
tym je beatbox. V priebehu rokov 
sa tieto štýly viac špecifikovali a 
pribudli ďalšie. Dnes hip-hop zahŕ-
ňa špecifický štýl produkcie hud-
by, slang, módu atď.  (kpa)

Mažoretky Svitanky zo Svidníka.

• MINULÝ týždeň v  utorok popo-
ludní bola MsP Poprad požiadaná o 
spoluprácu pri zistení podozrivých 
osôb, ktoré v čínskom obchode na 
ulici Murgašovej v Poprade ukradli 
oblečenie. Pri úteku z predajne jedna 
z podozrivých osôb stratila tašku s do-
kladmi a tak sa ich podarilo vypátrať. 
23-ročnú ženu z Liptovskej Tepličky 
a 18-ročného muža z Telgártu mestskí 
policajti odovzdali hliadke PZ SR.• VO ŠTVRTOK 4. mája ráno ozná-
mila mladá žena, že jej psa napadol 
a pohrýzol iný pes na Ul. mládeže v 
Poprade. Majiteľka útočiaceho psa 
z miesta odišla, pričom poškodenej 
neposkytla o sebe informácie, ktoré 
je v takýchto prípadoch povinná po-
skytnúť. Mestským policajtom sa po-
darilo 59-ročnú majiteľku psa nájsť a 
za spáchaný priestupok v zmysle uve-
deného právneho predpisu jej bola 
uložená bloková pokuta.

• V TEN istý deň popoludní bolo na 
mestskú políciu oznámené pracovníč-
kou prevádzky potravín na Námestí 
svätého Egídia, že sa tam nachádza ag-
resívny muž, ktorý sa dopustil krádeže 
tovaru, predavačkám sa vyhrážal a fy-
zicky ich napádal. Mestskí policajti ag-
resívneho muža zadržali. Keďže kládol 
aktívny odpor boli voči nemu použité 
donucovacie prostriedky. Podozrivým 
bol 61-ročný Popradčan pod vplyvom 
alkoholu, ktorý bol odovzdaný na OO 
PZ Poprad.• DO TRETICE vo štvrtok večer 
oznámil na MsP Poprad pracovník 
SBS nákupného centra na sídlisku 
Juh, že im z prevádzky bola odcudze-
ná fľaša alkoholu, s ktorou podozri-
vý muž ušiel. Hliadka MsP Poprad 
podozrivého 19-ročného Poprad-
čana zadržala v priestoroch autobu-
sovej stanice v  Poprade a  odovzdala 
na OO PZ v Poprade.  (msp)

Botanická záhrada už otvorená
Minulú sobotu otvorili po zime opäť otvorili Expozíciu tatranskej prírody v 

Tatranskej Lomnici. Na ploche 3,2 hektára návštevníci nájdu vyše tristo dru-
hov bylín a drevín počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný podrast až 
po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa. Môžu sa pristaviť i pri tabuľ-
ke venovanej známemu geografovi, profesorovi Michalovi Luknišovi, prvému 
predsedovi Slovenskej zemepisnej spoločnosti. Pribudla len vlani v októbri pri 
príležitosti storočnice jeho narodenia. Práve za svoje dielo o Vysokých Tatrách 
získal rodák zo Zlatna v roku 1977 Národnú cenu SSR - práca Reliéf Vysokých 
Tatier a ich predpolia sa spoločne s podrobnou geomorfologickou mapou V. 
Tatier považuje za vrchol svetovej geografickej literatúry.

Expozícia bude otvorená do 17. septembra denne od 9. do 15. hod., od 1. 
júna do 31. augusta až do 17. hod.      (mpe)
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Krádež nafty na družstve

Dnes 10. mája - Adus, štvrtok 11. mája - Me-
dovka - Poliklinika Alexandra, v piatok 12. mája 
- Adus, v sobotu 13. mája - Victoria, v nede-
ľu 14. mája - Aduscentrum, v pondelok 15. 
mája - Zlatý had a v utorok 16. mája - Me-
dovka - Poliklinika Alexandra.
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Medovka: 

Poliklinika Alexandra, Tatranské nám., Victo-
ria: Drevárska ul., Aduscentrum: Nám. sv. Egí-

dia 22/49, Zlatý had: Novomeského ul. 
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-
rené od pondelka do piatka od 18. hod. do 

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

Ten, kto vás 
b a l a m u t í 

sladkými rečičkami, to s vami 
nemusí myslieť dobre. Dajte si 
pozor.

Postretne 
vás nečaka-

ná udalosť. Budete musieť riešiť 
nečakané veci.

Budete mať 
plné ruky 

práce, čo vás bude znervózňovať, 
lebo máte chuť na zábavu.

T ý ž d e ň 
bude plný 

pohody a množstva príležitostí 
na príjemné stretnutia.

Počas tohto 
týždňa na-

čerpáte nové sily na nové projek-
ty, ktoré sú už „na spadnutie“.

Niekto ocení 
vašu prácu, 

ktorá bude oproti iným výnimoč-
ne dobrá. Čakajte peniaze navyše.

Na vašich 
pleciach je 

starosť o mnohých členov rodi-
ny. Mali by ste ich nechať, nech si 
svoje problémy riešia sami.

Budete mať z 
niečoho veľ-

kú radosť. Vôbec celý týždeň bude 
naplnený peknými udalosťami.

Venujte sa 
viac rodine 

a priateľom, lebo ich v posled-
nom čase zanedbávate.

P r í j e m n é 
dni budú 

plné rôznych pozvaní a ciest. 
Budete sa tešiť z rôznych priazni-
vých okolností.

Na dvoch 
stoličkách 

naraz sa sedieť nedá. Mali by ste sa 
z dvoch vecí pre jednu rozhodnúť.

Niekto vám 
bude dvoriť, 

čo vás veľmi prekvapí. Budete nad 
tým človekom vážne uvažovať.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

Od 1. mája colné konanie už len elektronicky

V Tatrách nabíjačky na elektromobily

SpoločenSká kronika

Vo štvrtok 4. mája 2017
vo Veľkej s

V utorok 9. mája 2017
vo Veľkej s

Vo štvrtok 11. mája 2017
o 11. hod. vo Veľkej so

V piatok 12. mája 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

Jánom Kuchárom,
79-ročným

Viktorom Chladoňom,
67-ročným

Slavomírom Petickým,
60-ročným

Klementom Čechom,
93-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Neúspech je len šanca začať znova, tentokrát o niečo rozumnejšie.“
HENRY FORD

povedali Slávni

Dnes 10. mája má meniny Viktória, zajtra 11. mája Blažena, v pia-
tok 12. mája Pankrác, v sobotu 13. mája Servác, v nedeľu 14. mája 
Bonifác, Deň matiek, v pondelok 15. mája je Žofia, Sofia, a v uto-
rok 16. mája Svetozár.

BlaHoŽeláme k meninám

navŽdy Sa roZlÚčime

Grand Hotel Kempinski High Tatras sa zaradil do siete zariadení, ktoré poskytu-
jú nabíjanie pre elektrické a plug-in vozidlá v rámci programu Destination Charging 
spoločnosti Tesla. Majitelia elektromobilov budú môcť vďaka nej cestovať o niekoľko 
stoviek kilometrov ďalej.

K dispozícii sú dve elektronabíjačky - jedna univerzálna pre vozidlá s konektorom Type 
2 a druhá špeciálna pre elektromobily značky Tesla. Tatranský hotel zaradí poskytnutie 
možnosti nabitia si elektromobilu medzi svoje aktivity, ktorými sa snaží prispieť k ochra-
ne životného prostredia. Aj vďaka nabíjačke v  Grand Hoteli Kempinski High Tatras sa 
budú môcť majitelia elektromobilov pohodlne presúvať vo Vysokých Tatrách bez toho, 
aby emisiami zaťažovali životné prostredie.     (ppp)

Colný úrad Prešov pripo-
mína širokej verejnosti, že 
už len pár dní zostáva do 
spustenia povinnej elektro-
nickej formy komunikácie 
pri podávaní colných vy-
hlásení pri dovoze tovaru 
z tretích krajín. 

Od 1. mája zavádza finanč-
ná správa povinnú elektro-
nickú komunikáciu, čím sa 
menia podmienky pre colné 
konanie pri  dovoze tovaru 
v  štandardnom postupe pre 
firmy, ako aj pre občanov. 
Ak si občan objedná tovar 
pre vlastnú potrebu: • z tretej krajiny,• v hodnote nad 22 eur, • prostredníctvom súkrom-
nej kuriérskej spoločnosti,
colné konanie bude možné 
vykonať už len elektronicky. 
V praxi to znamená, že Col-

ný úrad Prešov po tomto ter-
míne prijme vo svojich po-
bočkách v Prešove a Poprade 
dovozné colné vyhlásenie 
v listinnej podobe len v prí-
pade nefunkčnosti systému 
v tzv. havarijnom postupe. 

Elektronické colné kona-
nie sa nebude v  prechod-
nom období týkať pošto-
vých zásielok dovážaných 
z tretích krajín, ak si fyzická 
osoba objedná tovar pros-
tredníctvom internetu pre 
vlastnú potrebu, ktoré ná-
sledne budú na Slovensko 
doručené prostredníctvom 
Slovenskej pošty, a. s. v hod-
note nepresahujúcej 1000 
eur a  taktiež nebudú pod-
liehať žiadnym zákazom a 
obmedzeniam.

Základnou podmienkou 
elektronickej komuniká-

cie je registrácia do Cen-
trálneho elektronického 
priečinku, ktorý slúži sub-
jektom na podávanie tých-
to colných vyhlásení. Tie 
subjekty, ktoré už využívajú 
elektronické colné konanie 
vo vývoze a  tranzite a  pri 
predkladaní predbežných 
colných vyhlásení, nemusia 
prechádzať opätovnou re-
gistráciou. 

Prechod na elektronickú 
formu komunikácie pri po-
dávaní colných vyhlásení, 
ako aj všetky potrebné in-
formácie sú uvedené na por-
táli finančnej správy https://
www.cep.financnasprava.
sk/cep/portw/cep.ui.cms/ 
a  taktiež je možné kontak-
tovať call centrum finančnej 
správy na celoslovenskej lin-
ke 048/43 17 222.  (vha)

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
v Poprade vedie trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže, 
ku ktorej došlo 1. mája v nočných hodinách v objekte poľ-
nohospodárskeho družstva v Spišskom Bystrom.

Doposiaľ neznámy páchateľ prekonal oplotenie areá-
lu, poškodil riadne uzamknuté veko nádrže odstavené-
ho nákladného motorového vozidla a z nádrže odčerpal 
asi  400 litrov motorovej nafty. Majiteľovi vznikla škoda 
vo výške 430 eur. Páchateľovi takéhoto trestného činu zá-
kon stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody na tri až de-
sať rokov.     (krp)

21. apríla 2017 - Jana Mertenová a Patrik Kapalko.
manŽelStvo uZavreli

Tajomník Oblastného 
výboru Slovenského zväzu 
protifašistických bojovní-
kov v Poprade Ján Pavlovčin 
dodal, že v nej prišlo o život 
60 miliónov ľudí a  zúčast-
nilo sa na nej 61 krajín. 
Vtedajší Sovietsky zväz vy-
bojoval najväčšie, rozho-
dujúce bitky, ktoré viedli 
ku konečnému víťazstvu. 
Najkrvavejšou a  najkrutej-
šou bola bitka o Stalingrad 
(dnešný Volgograd), ktorá 
trvala od 17. júla 1942 do 
2. februára 1943 a  Červe-
ná armáda v  nej stratila 
takmer 409 tisíc vojakov. 
Samotné mesto bolo to-
tálne zničené. Výstava Od 
Stalingradu po Bratislavu je 

otvorená vo vestibule Mest-
ského úradu v  Poprade do 
26. mája 2017. V tento deň 
tiež pripínali členovia Ob-
čianskeho združenia Kalin-
ka a  Nesmrteľný pluk čier-
no-oranžové georgijevské 
stužky, ktoré pripomínajú 
pamiatku ruských vojno-
vých veteránov.

V  nedeľu 7. mája pokra-
čovala pietna spomienka  na 
cintoríne v  Poprade-Veľkej, 
na ktorej sa zúčastnil aj pri-
mátor Popradu Jozef Švager-
ko. Vzdal hold padlým, ktorí 
priniesli tú najväčšiu obeť - 
svoj vlastný život. Boli rôzne-
ho veku, ale najdojímavejšie 
sú mená na náhrobkoch, kto-
rí mali podľa dátumu narode-
nia iba 20 rokov...  (mar)

Spomínali na tých, ktorí ...
(Dokončenie zo str. 1)
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• Predám tatranský obklad 2,9 
€/m2, leštený, zrubový - polo-
guľatý profil, hranoly a  dlážko-
vicu - dyle na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.   3/17-P
• Predám 4 ks stoličiek - kom-
binácia koženky maslovej farby 
a  chrómu, vo veľmi dobrom stave, 
15 €/ks, takisto predám konferenč-
ný stolík zo skla a chrómu za 15 €, 
v  dobrom stave, nepoškodený. Inf. 
č. t.: 0907 418 226.  15/17-P
• Predám zachovalú, málo po-
užívanú chladničku, jednodve-
rová, 1 zásuvka na mrazenie, 
biela, cena 70 €. Inf.: č. t. 0908 
254 433.   16/17-P
• Predám novú chatu v Telgárte na 
krásnom pozemku. Cena 29 000 €. 
Inf.: č. t. 0907 362  248.   17/17-P
• Predám plastovú nádrž na 
vodu za 35 €. Inf.: č. t. 0908 
254 433.   18/17-P
• Predám romantické romány 
Duo desiré, Love story, historické 
a  iné. Cena 0,50 €/1 ks. Inf.: č. t. 
0907 923 781.  19/17-P

• Kúpim pozemok v  Popra-
de - vo Veľkej, v Spišskej Sobote 
alebo v Strážach vhodný na vý-

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

• Náter striech za 3 €/m2. V  cene 
je farba + práca. Inf.: č. t. 0915 
423 705.   36/17-R
• Aj v  roku 2017 ponúka muzi-
kantské služby učiteľ na dôchodku 
JÁN PLAČEK z  Popradu (flauta, 
klarinet, trúbka, husle, spev, hu-
mor) na svadbách, narodeninách, 
firemných akciách vo dvojici s har-
monikárom alebo gitaristom. Do-
prava vlastná. Inf.: č. t. 052/776 76 
33, 0902 519 954.  39/17-R
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POPRAD

inZercia Biografický slovník osobností mesta Poprad (1.)

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
pozemku časť parc. č. KN-C 433/14, druh pozemku ostatné plochy o výmere 

44 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste 
vlastníctva č. 1 na dobu určitú do 30. 4. 2044, za účelom osadenia konštruk-
cie trvalého vonkajšieho sedenia, letnej terasy, podľa záväznej architektonic-

kej štúdie.

Minimálna výška ročného nájomného je stanovená v súlade s § 9a ods. 9 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zása-
dami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad schválenými uznesením 
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012, a to vo výš-
ke 16,- €/m2/rok za ostatné pozemky v zóne A, ktoré slúžia na účely podnikania, 
alebo s ním súvisia, teda spolu 704,- €/rok za celý predmet nájmu.

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. 5. 2017 do 12.00 hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť sú-
ťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo 
súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie in-
formácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81, 052/716 72 93.  PP-40

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

90 rokov od narodenia lekára, or-
ganizátora zdravotníctva MUDr. Mi-
lana TUDÍKA (*26. 5. 1927 Turzovka 
- †23. 7. 1978 Poprad)

V  roku 1951 absolvoval Lekársku 
fakultu Univerzity Komenského v Bra-
tislave a  v  roku 1952   začal pracovať 
ako sekundárny lekár v  Odbornom 
liečebnom ústave tuberkulózy a  res-
piračných chorôb (OÚL TaRCH) vo 
Vyšných Hágoch. Získal atestáciu 
z odboru tuberkulóza a pľúcne choro-
by (1955) a  interné lekárstvo I. stup-
ňa (1963). V  rokoch 1956 - 1965 bol 
riaditeľom OLÚ TaRCH v  Tatranskej 
Kotline. V rokoch 1965 - 1978 praco-
val ako vedúci zdravotného odboru 
ONV a okresný lekár. Zaslúžil sa o vy-
budovanie novej nemocnice. Pracoval 
ako dlhoročný predseda ČSČK.

170 rokov od narodenia rímskoka-
tolíckeho kňaza Juraja ANDREIDE-
SA (*2. 5. 1847 Spišská Teplica - †1915 
Poprad).

Ordinovaný bol 3. 9. 1871. Pôsobil 
ako duchovný v Hornej Zubrici, v Jab-
lonke (1872), Ružomberku (1874), na 
Spiši (1875), v  Štiavniku a Vydrníku 
(1879), v Spišskej Teplici (1882 - 1897), 
kde obnovil kostol a faru, ako vicede-
kan a  školský inšpektor Štiavnického 
okresu (1887 - 1898).

Bol farárom v Porade v rokoch 1898 
- 1914. V  roku 1903 pôsobil aj ako 
školský inšpektor pre základné školy 
Velického dekanátu. Stal sa dekanom 
a  titulárnym prepoštom. Bol priate-
ľom bulharského kráľa, ktorý ho oce-
nil vysokým bulharským rádom. 15. 
12. 1926 na mimoriadnom zasadnutí 
obecné zastupiteľstvo v  Poprade po-
menovalo po ňom ulicu na „ktorej sa 
postavil robotnícky dom...“ „za veľké 
zásluhy okolo vyvinutia mesta.“ 

260 rokov od narodenia nábožen-
ského spisovateľa a evanjelického kňa-
za Jána Jakuba WERNERA (*1. 5. 1757 
Spišská Sobota - †3. 4. 1790 Bratislava)

Študoval na stredných školách v 
Banskej Štiavnici, v Kežmarku, v Žita-
ve, na univerzitách v Halle a od roku 
1780 v Lipsku. Po skončení štúdií 
pracoval ako vychovávateľ u ríšskeho 
radcu Gärtnera, 1783 – 1788 bol sub-
rektorom evanjelického lýcea a neskôr 
kňazom evanjelického nemeckého cir-
kevného zboru v Bratislave. 

Bol prívržencom racionalizmu, kto-
rý presadzoval na bratislavskom lýceu 
i v živote cirkevného zboru. Zaslúžil 
sa o zavedenie výučby teológie a fi-
lozofie vo dvoch najvyšších triedach 
bratislavského lýcea. Tlačou vydal ká-
zeň pri uvedení do kňazského úradu a 
ďakovnú kázeň pri kapitulácií Turkov 
pri Belehrade, posmrtne vyšiel výber z 
jeho kázní. Spolupracoval s K.G. Win-
dischom pri zostavovaní spevníkov.

20 rokov od úmrtia archeológa 
a  historika Mgr. Richarda KOVAL-
ČÍK (*27. 1. 1932 Spišská Belá - †17. 5. 
1997 Kvetnica, pochovaný vo Veľkej). 

Narodil sa v rodine robotníka v Spiš-
skej Belej. Základné vzdelanie nado-
budol vo svojom rodisku. Po skončení 
sa išiel učiť za strojného zámočníka a 
zlievača k firme A. Kinzler. Pre cho-
robu však učenie nedokončil. V roku 
1950 začal študovať na Gymnáziu v 
Kežmarku. Po jeho ukončení pracoval 
v Dedinskom spotrebnom družstve v 
Slovenskej Vsi, v predajni Slovenskej 
knihy v Poprade a na Okresnom vý-
bore Československého zväzu mláde-
že, kde vykonával funkciu tajomníka 
a neskôr aj predsedu. Vysokoškolské 
vzdelanie ukončil v roku 1974 na Fi-
lozofickej fakulte UK v Bratislave - od-
bor archeológia. 

Od 1. januára 1962 prešiel pracovať 
do Podtatranského múzea v Poprade 
ako odborný pracovník. Funkciou ria-
diteľa  múzea bol poverený 1. augusta 
1964 a vykonával ju  až do 1. januára 
1974. Odvtedy pracoval v múzeu ako 
samostatný historik - archeológ. Vy-
budoval v tom čase modernú expozí-
ciu o náleze neandertálskeho človeka 
v Gánovciach pri Poprade a novú 
archeologickú expozíciu. Pravidelne 
sa zúčastňoval na archeologickom 
výskume, ktorý bol organizovaný 
Podtatranským múzeom v spolupráci 
s Katedrou archeológie FFUK v Brati-
slave. Výskum realizoval v  lokalitách 
- zaniknutá sklárska huta Veľká Lesná 
(Richvald), Batizovce, Spišský Štvrtok 
(Barimberg), Haligovce, Švábovce, 
Veľká Lomnica (Burchbrich), Poprad - 
Matejovce, Veľký Slavkov, Dolný Smo-
kovec, Pod lesom a Gánovce. 

Svoje príspevky uverejňoval v rôz-
nych odborných časopisoch a zborní-
koch. Bol spoluautorom dvoch kataló-
gov archeologických pamiatok Spiša,  
členom komisie regionálnych dejín 
pri OV KSS a sedem rokov výkonným 
redaktorom vlastivednej prílohy Pod-
tatranských novín Ozveny histórie, 
ktorej vydavateľom bolo Podtatranské 
múzeum v Poprade.

140 rokov od úmrtia podnikateľa 
a  mlynára Eduarda KROMPECHE-
RA (*1818 Veľká - 1877 Veľká).

Dlhší čas bol na cestách. Po návra-
te domov prevzal mlyn a vyrábal po-
traviny. Založil „Továreň na výrobu 
ovsených vločiek, detskej krupice a 
na spracovanie hrachu“. Najznámejšie 
výrobky: Zamako a Caphosein. Po-
stavil murovanú budovu, v roku 1845 
- 1860 vyrábal ručným spôsobom pa-
pier. (Ručnú výrobu papiera zaviedol 
roku 1829 Juraj Krompecher). Papie-
reň v sedemdesiatych rokoch zanikla, 
nestačila konkurovať strojovej výrobe.

Zuzana Kollárová

V máji si pripomíname:
predaj

kÚpa

rôZne

Pension - Restaurant
SABATO 

v Poprade-Spišskej Sobote 
na Sobotskom nám. 1730/6 

p r i j m e    i h n e ď

UPRATOVAČKU
- CHYŽNÚ. 

Kontakt: 0905 634 727.

PP
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Streda 10. máj od 18. hod./
video klub v kine Tatran, 
kníhkupectvo Christiania a 
reštaurácia Lahodnosti
NOC LITERATÚRY
Info: www.pplitklub.sk

Štvrtok 11. máj o 19. hod./di-
vadelná sála Domu kultúry v 
Poprade
KOVÁČI
Duchnovičovo divadlo Prešov
Hra srbského autora M. Ni-
količa Kováči je absurdnou, 
miestami trpkou komédiou, 
ktorá diváka zavedie do kováč-
skej dielne kdesi v Nemecku. 
Vstupné: 6 € /vstupenky on-li-
ne: www.popradske-mestske-
-divadlo.sk, kaviareň Groteska.

Sobota 13. máj o 15. hod./Ná-

mestie sv. Egídia v Poprade
MÍĽA PRE MAMU

Nedeľa 14. máj o 10. hod./ di-
vadelná sála DK v Poprade
SLNCOVÝ KOŇ
Divadlo Bum bác Bratislava
Vstupné: 1,50 €

Utorok 16. máj o 18. hod./di-
vadelná sála DK v Poprade
XXXXI. ročník Popradskej 
hudobnej jari
JUBILEJNÝ KONCERT K 65. 
VÝROČIU ZUŠ NA ŠTEFÁ-
NIKOVEJ ULICI V POPRA-
DE
Záverečný koncertný program, 
v ktorom účinkujú školské hu-
dobné a tanečné súbory, sólisti, 
pedagógovia školy a hostia.
Vstupné: 1 €

Popradský literárny klub 
v spolupráci s Českým kul-
túrnym centrom usporadú-
va v Poprade prvýkrát číta-
nie úryvkov svetovej prózy, 
a to naraz na troch stano-
vištiach: v kníhkupectve 
Christiania, v kinosále nad 
kinom Tatran a v reštaurá-
cii Lahodnosti na Námestí 
sv. Egídia.

Noc literatúry je celoeu-
rópsky projekt, na ktorom 
sa zúčastňujú mnohé mestá 
z Európy. Podujatie sa koná 
v ten istý deň, teda dnes 10. 
mája 2017 a má za cieľ pri-

tiahnuť pozornosť ku kvalit-
nej literatúre a novým vyda-
ným knihám renomovaných 
zahraničných i domácich 
autorov. Okrem čítania no-
vých zaujímavých úryvkov 
z kníh bude na Námestí sv. 
Egídia uvedený sprievodný 
kultúrny program. Začne sa 
dnes približne o 17.30 hod. 
tanečným vystúpením TK 
Trend a tiež členov Art Aca-
demy. Od 18. hod. bude už 
začiatok čítania na stanovis-
kách po pätnásť minút. Na 
posledné stanovisko sa diváci 
presunú o 19. hod.  (plk)

Kultúrny program mesta Poprad

Noc literatúry v meste Poprad

V apríli sa v Nitre 
konalo tretie dejstvo 
Majstrovstiev Slo-
venska v tanečnom 
športe pre rok 2017. 
Po februárovej bys-
trickej latine a mar-
covom popradskom 
štandarde sa viac ako 
stovka najlepších slo-
venských tanečníkov 
stretla v kráľovskej 
disciplíne - v kombi-
nácii desiatich tancov. 
Popradský medziná-
rodný rozhodca Peter 
Pastorek bol jedným 
z jedenástich rozhodcov, 
ktorí mali tú česť majstrov-
stvá rozhodovať. A jeho 
zverenci opäť bojovali v 
šiestich vekových kategó-
riách o medaily, tak ako 
sme na to pod Tatrami už 
roky zvyknutí.

V kategórii Juniori II (14-
15 roční) Bruno Schweitzer 
s Ninou Ratkovskou obsa-
dili sedemnáste miesto. A 
potom sa už začal skutočný 
fortuňácky medailový huri-
kán. Medzi Seniormi (nad 
35 rokov) najprv manželia 
Jozef a Andrea Cvanigo-
ví skončili na 7. mieste. Vo 
finále si potom manželia 
Pavol a Blažena Zalomoví 
vybojovali strieborné me-
daily. V kategórii Mládež 
(16-18 roční) Dávid Pikora 
s Dominikou Gajdošovou 
získali deviatu semifinálo-
vú priečku. V strhujúcom a 

vyrovnanom mládežníckom 
finále si bravúrne počínali 
Daniel Václav s Petrou Bačo-
vou (na foto s prezidentom 
TC Fortuna Poprad Petrom 
Pastorekom uprostred), kto-
rí si vybojovali strieborné 
medaily. Okrem skvelého 
umiestnenia potešili divá-
kov aj rozhodcov svojím 
úžasným tanečným preja-
vom.

Vrcholom galavečera boli 
súboje v kategórii Dospe-
lí (nad 18 rokov). Presnú 
polovicu finále tvorili prá-
ve zástupcovia Tanečného 
centra FORTUNA Poprad, 
keď všetky tri štartujúce 
páry sa prebojovali až do 
finále. Šieste miesto na-
koniec obsadili Slavomír 
Nálepka s Kristínou Baju-
sovou. Pri ich prvom štar-
te medzi dospelými ide o 
mimoriadny úspech tohto 

mladého perspektívne-
ho páru. V tesnom súboji 
si Dušan Gruľa s Giadou 
Cragnolini odniesli štvr-
té miesto. K finálovému 
umiestneniu v štandar-
de tak pridali ďalšie svoje 
tohtoročné finále. Daniel 
Jurča s Emíliou Scherfe-
lovou si po skvelom a vy-
rovnanom výkone v oboch 
skupinách tancov vybojo-
vali svoju prvú - bronzovú 
medailu medzi dospelými. 
Pár spolu tvoria iba niečo 
vyše roka, výborne im to 
spolu ladí a dosiahli zatiaľ 
svoj najvýraznejší úspech. 

Tanečníci TC Fortuna si 
tohto roku budú merať sily 
s absolútnou svetovou špič-
kou aj na niekoľkých mimo-
riadnych reprezentačných 
výjazdoch na majstrovstvá 
Európy, majstrovstvá sveta 
či World Games.  (ppa)

Fortuňácka medailová žatva

Tému násilia páchaného 
na ženách je potrebné dá-
vať stále viac  do povedomia 
verejnosti. Donedávna bola 
táto téma, týkajúca sa všet-
kých nás, tabu. Dnešná doba 
umožňuje triezvejšie naze-
ranie na práva žien, na ich 
život a na možnosti riešenia 
ich nepriaznivej situácie.

Od roku 2012 funguje v 
Poprade poradenské cen-
trum Progresfem, pre ženy 
zažívajúce násilie zo strany 
ich intímneho partnera. Ide 
o  občianske združenie, kto-
rého cieľom je poskytovanie 
špecializovanej pomoci vo 
forme sociálneho, psycholo-

gického a právneho poraden-
stva. V  organizácii pracujú 
vyškolené odborníčky (so-
ciálne pracovníčky, psycho-
logička a  advokát), ktorých 
úlohou je okrem osobného 
kontaktu a  telefonickej krí-
zovej intervencie pomôcť 
pri riešení situácie násilia. 
Svojím citlivým prístupom 
dokážu pomôcť ženám za-
žívajúcim násilie, elimino-
vať ich problémy, prípadne 
sprevádzať a posilňovať ženy, 
ktoré sa rozhodnú využiť túto 
pomoc. Doprevádzanie, asis-
tencia, vybavovanie za kliet-
ku, komunikácia s  inými in-
štitúciami, pomoc pri písaní 

písomností, to všetko pomá-
ha ženám, ktoré si často mys-
lia, že z  ich problému už vý-
chodisko nie je. Mnohé ženy 
nedokážu rozoznať formy 
násilia, či už psychické, fyzic-
ké, sexualizované alebo soci-
álne. Aj toto je úlohou pra-
covníčok, aby žene pomohli 
pochopiť a vysvetliť formy 
násilia, ktoré ich sprevádzajú, 
a zároveň dali nádej, posilnili 
ich sebadôveru, pretože nik 
nemá právo ženám ubližovať 
a  akýmkoľvek spôsobom za-
sahovať do ich ľudských práv. 

Kontakty, na ktoré sa môže-
te obracať v prípade, že zaží-
vate násilie od svojho intím-
neho partnera sú:

0919 235 820, progresfem@
progresfem.sk, www.prog-
resfem.sk   PP-44

Povedzme nie násiliu na ženách!
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Kamzíci odštartovali letnú prípravu

   Z V R P S B

1. FK Poprad 24 12 8 4 47:21  44

2. Lipany 24 5 4 15 22:48  19

3. R. Sobota 24 4 5 15 19:43  17

4. Haniska 24 2 6 16 26:65  12

Tabuľka II. ligy - sk. o záchranu

FK Poprad povedie do konca sezóny Stanislav Šesták
Futbalisti FK Poprad 
odohrali v  nedeľu zá-
pas 6. kola skupiny 
o  udržanie v  II. lige 
Východ na domácom 

ihrisku proti Rimavskej Sobote. 
V zápise ako hlavný tréner už ofi-
ciálne figuroval Stanislav Šesták, 
ktorý sa takto rozhodol pomôcť 
riešiť trénerskú otázku v klube.

„Stanislav Šesták bude v tejto funkcii 
pôsobiť do konca aktuálnej sezóny. Jeho 
asistentom zostáva Mikuláš Dvorož-
ňák spoločne s Martinom Lipčákom. 

Do realizačného tímu sa však po šies-
tich mesiacoch vrátil Jaroslav Belejčák 
v úlohe prvého asistenta. Ďalšie otázky 
trénera budeme riešiť až po skončení 
súťaže, keď budeme vedieť, aká bude 
budúcnosť FK Poprad,“ informoval 
prezident FK Poprad Roman Dvor-
čák po víkendovom zápase. „Mám 
A-čkovú licenciu a snažím sa s celým 
realizačným tímom, aby sme veci z 
tréningu dostali do zápasu. Som rád, 
že to takto mužstvo prijalo a verím, že 
budeme ďalej napredovať. Na lavičke 
to bola moja premiéra, každý musí ne-

jako začať,“ povedal novopečený tré-
ner a stále aktívny hráč FK Poprad S. 
Šesták, ktorý vysoké víťazstvo 6:1 nad 
R. Sobotou okomentoval takto: „Sme 
maximálne spokojní, dali sme šesť gó-
lov. Škoda inkasovaného gólu v závere. 
Myslím, že ľudia na tribúne boli spo-
kojní a na hráčoch bolo vidieť, že majú 
chuť behať a hrať futbal.“

Výsledok: 6. kolo sk. o  udržanie 
II. ligy Východ v nedeľu 7. mája FK 
Poprad - MŠK Rimavská Sobota 
6:1 (3:0), góly Popradu: 8. Dejan 
Lačarak (vl.), 42. Jozef Kapláň, 45. 

Rudolf Bilas, 59. Miroslav Daško, 61. 
a 88. Jakub Šašinka.

Program: 7. kolo sk. o  udržanie 
II. ligy Východ v  sobotu 13. mája 
o  17. hod. FK Poprad - ŠK Odeva 
Lipany.    (ppv)

Obľúbené motoristické poduja-
tie Rallye Tatry sa uskutoční v no-
vom termíne. Už 44. ročník odštar-
tuje v piatok 26. mája a potrvá do 
soboty 27. mája. Novinkou bude 
Valašsko-Tatranský pohár.

Jazdiť sa bude v okresoch Poprad, 
Spišská Nová Ves a  Rožňava, kde 
organizátori oprášia staré rýchlost-
né skúšky. Májový termín by mo-
hol pod Tatry prilákať aj množstvo 
zahraničných posádok, nakoľko 
sa v  Českej republike, Maďarsku 
a  Poľsku nekonajú významnejšie 
podujatia. Tento rok bude mať Ral-
lye Tatry deväť rýchlostných skú-
šok s dĺžkou 100 kilometrov a opäť 
nebude chýbať atraktívny mestský 
nočný okruh, ktorý sa bude jazdiť 
v  piatok večer. Pomocnú ruku po-
dalo organizátorom opäť aj mesto 
Poprad. Záštitu nad 44. ročníkom 
najznámejšej slovenskej rely prevzal 
minister školstva, vedy, výskumu a 
športu Peter Plavčan.

Azda najväčšou no-
vinkou 44. pokračovania 
legendárnej rely bude 
Valašsko-Tatranský po-
hár, spoločné podujatie s 
Valašskou rally, ktorá sa 
konala v marci. Podsta-

tou a cieľom usporiadať súťaž o Va-
lašsko-Tatranský pohár je pritiahnuť 
pod Tatry viac českých posádok a na 
druhej strane dostať na populárnu 
„Valašku“ väčší počet slovenských 
pretekárov.

Hlavný organizátor 44. ročníka au-
tomobilovej súťaže Rallye Tatry AOS 
klub Poprad v spolupráci s mestom 
Poprad a s odborom školstva, mlá-
deže a športu MsÚ Poprad vyhlásili 
v rámci sprievodných podujatí aj 2. 
ročník súťaže o najkrajšiu výtvarnú 
prácu pre žiakov základných umelec-
kých škôl na území mesta Poprad na 
tému „Nakresli RALLYE“. Úspešné 
práce budú vystavené na vernisáži 
vo vestibule Domu kultúry v  pon-
delok 22. mája. V ten istý deň o 
druhej popoludní budú najlepším 
mladým výtvarníkom odovzdané 
víťazné poháre. Na slávnostnej ver-
nisáži v Dome kultúry budú vysta-
vené aj najlepšie práce podobnej vý-
tvarnej súťaže v Česku.  (ppp)

Rallye Tatry 2017 v novom termíne
Vedenie a  realizačný 
tím HK Poprad sa už 
pripravuje na nový 
ročník Tipsport Ligy. 
O dianí v klube svedčia 
viaceré aktivity či prví 

zazmluvnení hráči. Informovala 
o  tom oficiálna stránka hokejové-
ho klubu.

Vedenie klubu aktuálne oslovu-
je kandidátov na popradský dres 
a skladá tím na novú sezónu. V štá-
diu príprav je aj cenotvorba vstup-
ného. Ešte pred letom plánuje klub 
spustiť predaj permanentných vstu-
peniek.

K trojici skôr dohodnutých hrá-
čov Štrauch, Svitana a  Lichanec 
začali pribúdať ďalší hráči. Kon-
com minulého týždňa klubový 
web informoval o  podpise zmluvy 
s  odchovancom Nitry Erikom Ča-
ládim, ktorý posledné sezóny strá-
vil v  Nových Zámkoch. Následne 
sa aj pre nasledujúcu sezónu upí-
sali tímu Ľubomír Dinda a  Matúš 
Paločko. Spoločná príprava zača-
la o  čosi neskôr oproti pôvodným 
plánom, čo spôsobilo nepriaznivé 
počasie. Kamzíci totiž v  prvom 
májovom týždni plánovali túry na 
vysokohorské chaty. Generálkou 

bol charitatívny beh Wings for Life 
World Run v Bratislave, naostro sa 
začali Popradčania pripravovať od 
pondelka. S  tímom budú trénovať 
všetci juniori s  ročníkom narode-
nia 1996 vrátane zazmluvnených 
hráčov v juniorskom veku - Vašaš, 
Václav, Krempaský a  Bjalončík. 
Cieľom letnej prípravy bude podľa 
trénera Marcela Ozimáka zlepšovať 
všetky zložky športovej prípravy 
jednotlivcov, budovanie tímového 
ducha a  hlavne začatie niečo no-
vého spočívajúceho v  celoročnej 
príprave hokejistu. Tá bude pre-
biehať s  ohľadom na všetky obdo-
bia sezóny, ktorým sa prispôsobí aj 
tréningový proces. „Tréningy budú 
pozostávať zo špecializovaných vecí, 
ktoré si hokej vyžaduje, vrátane 
regenerácie a  kompenzácie jed-
nostranného zaťaženia. Krátkymi, 
intenzívnymi a  dynamickými tré-
ningami budeme sledovať dosaho-
vanie dobrých ukazovateľov najmä 
v sile a rýchlosti,“ povedal pre web 
HK Poprad M. Ozimák. Spoločná 
príprava bude prebiehať od pondel-
ka do piatka v dopoludňajších ho-
dinách a potrvá až do 30. júna. Na 
prvom tréningu sa stretlo 25 hráčov 
vrátane dvoch brankárov.  (ppp)
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Štartuje bežecká séria

Posledná aprílová sobota patri-
la karatistom v  Kežmarku, kde sa 
uskutočnili Majstrovstvá Tatran-
skej únie karate detí a  žiakov a  2. 
kolo pohára Tatranskej únie karate 
ml. dorastencov, kadetov, juniorov 
a st. juniorov. Central karate klub 
Poprad si na tejto súťaži vybojo-
val 28 medailí, z toho 16 zlatých, 6 
strieborných a 6 bronzových.

V otvorenej disciplíne karate agili-
ty v najmladšej kategórii dievčat su-
verénne zvíťazila Laura Klempová. 
Tá sa stretla vo finále disciplíny kata 
6 až 7 ročných dievčat so svojou ses-
trou Lindou a  porazila ju. O  ďalšie 
zlato sa postarala Daniela Hocková 
v kategórii kata ml. žiačky. V kategó-
rii kata kadetky nedala súperkám 
šancu Zuzana Nedoroščíková, rov-
nako ako Jana Kromková v kategórii 
kata st. juniorky. Ani chlapci neza-
ostávali a v kategórii kata chalpci 6-7 

rokov si zlato odniesol Marek Tropp. 
Ďalší víťaz svojej kategórie bol Da-
niel Nedoroščík a Matej Šuna v ka-
tegórii kata st. žiaci. Posledné finále 
Centralistov bolo v  kategórii kata 
juniorov, kde Peter Lacko zdolal Fer-
dinanda Hudačka.

V športovom zápase kumite si 
zlaté medaily vybojovali Laura 
Klempová v  kat. kumite dievčatá 
do 20kg, Linda Klempová v  ka-
tegórii kumite dievčatá do 24kg 
a  Daniela Hocková v  kategórii ku-
mite mladšie žiačky +37kg. V po-
slednej ženskej kategórii kumite st. 
juniorky do 55kg si aj Jana Krom-
ková vybojovala zlatú medailu. 
Prvé miesto v  kategórii kumite st. 
žiakov do 30kg si odniesol Matej 
Šuna, z  kategórie kumite st. junio-
ri do 76kg aj Peter Lacko a z kate-
gorie kumite st. juniori +76kg tiež 
Ferdinand Hudaček.  (ppv)

Central karate klub Poprad

CITY TRAIL v Starom Smokovci odštartoval v sobotu 3. ročník série Tat-
ry v pohybe PRESTIGE TOUR. Bežalo sa aj cez tatranský mestský úrad. 
Takmer štyri stovky bežcov a nordic walkerov zo Slovenska, Poľska, ČR, 
Lotyšska a dokonca i ďalekej Austrálie vyrazilo na trate dlhé 4 km, 8 km 
a 16 km. Celkovými víťazmi najdlhšieho 16 km behu sa stali Pavol Oro-
lín z BK Poprad a domáca pretekárka Patrícia Puklová. Na 8 km trase 
dominovali Jozef Dubašák a Kristína Špitková, nordic walking ovlád-
li Jozef Šoltés a Jiřina Šerfelová. Milan Lacko a Lýdia Hodalová zví-
ťazili na najkratšej trati 4 km.       FOTO - archív organizátora

Shihan na GP karate Čadca
O posledné body do Stredo-

slovenského pohára klubov a 
posledné postupové miesta na 
májové Majstrovstvá republiky 
detí a žiakov v karate prišli prete-
kári Karate klubu Shihan Poprad 
zabojovať poslednú aprílovú so-
botu do Čadce. Popradčania vy-
bojovali sedem zlatých, sedem 
strieborných a  sedem bronzo-
vých medailí.

V športovom zápase kumite me-
dzi 6-7 ročnými dievčatami do 
24kg prekvapila tohtoročná debu-
tantka Nelly Martonová (na foto), 

ktorá kategóriu suverénne vyhrala. 
Ďalšie zlato pre popradské farby 
vybojovala Karin Kleinová medzi 
ml. žiačkami, začiatočníčkami nad 
37kg. Výborne si počínal medzi 
staršími žiakmi, začiatočníkmi do 
40kg Martin Stříž, ktorý kategóriu 
s prehľadom vyhral. Ďalšie zlato 
vybojovala medzi st. žiačkami do 
30kg Veronika Jalowiczorová. Zlatý 
skončil aj Marko Jalowiczor medzi 
ml. kadetmi do 55kg, Igor Hau-
ser v kategórii kadetov do 52kg, 
či Monika Pekarčíková medzi ka-
detkami nad 54kg.  (jgz)

Atléti AK Steeple Poprad majú 
za sebou ďalšie preteky, tentokrát 
na Liptove.

Víťazstvá zaknihovali - Jozef 
Dubašák v  kat. muži A  na 12 km 
trati, Viktória Jordánová medzi 
ml. žiačkami, Martin Janček v kat. 
ml. žiaci a Pavol Brejčák medzi st. 
žiakmi.

„Na preteky sme sa tešili, ale 
odrádzalo nás počasie pred pre-
tekmi, pretože predošlé dva dni mali 
na Liptove povodne.  Moji zverenci 
sa snažili a dokonca aj noví členovia 

klubu získali medailové umiestne-
nie. Mňa potešil fakt,  že sa mi po-
darilo obhájiť prvenstvo z minulého 
roku,“ skonštatoval šéf klubu Jozef 
Dubašák.

AK Steeple Poprad prichádza 
v  tejto sezóne s  novinkou. Organi-
zuje spoločné bežecké tréningy pre 
všetkých bežcov a  nebežcov,  ktorí 
chcú začať behať a naučiť sa správne 
behať.  Spoločné tréningy sú každý 
utorok a štvrtok o 17. hod. pred ZŠ 
Jarná pod vedením trénera a pre-
tekára J. Dubašáka.  (ppp)

• FUTBALISTKY FK Poprad dnes 
10. mája o 17. hodine predohrávajú 
18. kolo II. ligy sk. C na domácom 
ihrisku s  lídrom tabuľky 1. FC Tat-
ran Prešov.• V SOBOTU 13. mája sa od 9.45 
hod v  telocvični ZŠ Dostojevského 
uskutoční XXXIX. ročník súťaže 
v športovej gymnastike o Pohár pri-
mátora Popradu.• PREDMINULÝ víkend sa turnaja 
v Bardejove zúčastnili trinásti judisti 
JK Poprad. V konkurencii 140 mla-
dých judistov zo Slovenska a Poľska 
vybojovali Popradčania 3 zlaté, 7 
strieborných a 3 bronzové medaily.• V SP. TEPLICI sa cez víkend ko-
nali dve hasičské súťaže. V  sobotu 

súťažili mladí hasiči o Poháre miest-
neho DHZ. Medzi chlapcami zvíťa-
zila Šuňava II, medzi dievčatami sa 
najviac darilo Šuňave V. V nedeľu po-
kračovala Podtatranská hasičská liga. 
V  kat. mužov do 35 rokov zvíťazil 
Gerlachov, u žien bola prvá Hranov-
nica. Medzi dorastencami triumfova-
li Gánovce, medzi dorastenkami bola 
najlepšia Sp. Sobota. V súťaži mužov 
nad 35 rokov zvíťazili Batizovce, me-
dzi ženami nad 35 rokov nenašlo pre-
možiteľa Sp. Bystré.• NÁRODNÝ deň golfu môžu záu-
jemcovia osláviť v  sobotu 13. mája 
od 14. hodiny v golfovom rezorte vo 
Veľkej Lomnici v rámci Dňa otvore-
ných dverí zdarma.  (ppv)

Krátko zo športu
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HOSTIA KONCERTU

HELENA VONDRÁČKOVÁ

KANDRÁČOVCI
a

HELENA VONDRÁČKOVÁHELENA VONDRÁČKOVÁ

www.alexandrovcinaslovensku.sk • www.mejdanroku.sk • tel. 0948 381 146 •

19:00 ALEXANDROVCI
18:25 KANDRÁČOVCI

Koncert sa koná pod záštitou primátora mesta Poprad Ing. Jozefa Švagerka 
a za podpory mesta Poprad. 

EUROPEAN TOUR 2017

31. 5. POPRAD 
ZIMNÝ ŠTADIÓN

V  réžii Tatiany Husárovej, 
pod producentským a  dra-
maturgickým vedením ko-
nateľa TV Poprad Roberta 
Mervu, v  ňom vystupovalo 
približne 50 účinkujúcich. 
Program profesionálne a s 
vtipom moderovali Dušan 
Kubáň a Michal Novák. Oso-
bitne upútala pieseň o Popra-
de, ktorej text zložila T. Hu-
sárová na skladbu Leonarda 
Cohena Hallelujah a  tiež 
záverečná spoločná pesnička 

… príbeh
pokračuje

Redakcia novín Poprad v spolupráci s organizátormi koncertu Alexan-
drovcov v Poprade 31. mája pripravila pre čitateľov súťaž o vstupenky. 
Uverejníme ju v budúcom čísle!

PP-45

na hudbu Petra Nagya s tex-
tom Mareka Vaščuru, nášho 
kolegu z novín Poprad, ktorý 
pretextoval Aj tak sme stá-
le frajeri na Aj tak sme stá-
le v  éteri... Nech je teda TV 

Poprad stále v  éteri a  zosta-
ne obľúbeným popradským 
audiovizuálnym médiom aj 
v ďalších desaťročiach.

Na foto: 1. TV Poprad pri 
záverečnej piesni. 2. Mirka 

Trembáčová s Radoslavom 
Ivanom. 3. Anton Danko 
ml., Radoslav Ivan a Mário 
Karas. 4. La Speranza, Ja-
mes Evans a TŠ Jozefa So-
lusa, 5. Natália Hůlková so 

(Dokončenie zo str. 1)

1 2 3

4 5

zborom zostaveným Petrom 
Čapóom zaspievala pieseň 
venovanú Popradu. 

Na 1. str. záver galaprogra-
mu a moderátori D. Kubáň a 
M. Novák.   (mar)


