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Tatranská galéria 
i  Podtatranské múzeum 
v  Poprade opäť otvorili 
svoje brány pre návštevní-
kov počas uplynulej sobo-
ty pri príležitosti 11. roč-
níka Noci múzeí a galérii 
na Slovensku. Kým v  ga-
lérii vsadili na maratón 
hier, tvorivosti a  zábavy, 
múzeum improvizovalo, 
kvôli rekonštrukcii hlav-
nej budovy, v  pobočke 
v  Spišskej Sobote, kde sa 
pracovníci zamerali na 
cechy a remeslá.

Sobotňajší program sa 
v  Tatranskej galérii (na 
menšej foto) začal už o de-
siatej hodine predpoludním 
a trval až do neskorej noci. 
„Nechýbali tvorivé dielne 
zamerané na aktuálnu inte-
raktívnu výstavu s  názvom 
Geometria je krásna, kde si 
deti i  dospelí mohli vyskú-
šať skladanie origami z  pa-
piera, maľovať i  zahrať sa 
v priestoroch galérie. K dis-

pozícii bola tiež výstava 
pod kuratelou holandského 
umelca Rolanda de Jong Or-
landa s názvom Reductive. 
V  popoludňajších hodinách 
bol program zameraný na 
divadlá a koncerty. Predsta-
vili sa dva súbory - Trma-
-vrma zo ZUŠ-ky pri Spo-
jenej škole na Letnej ulici 
v Poprade a tiež Čiarový kód 
zo ZUŠ-ky Júliusa Kowal-
ského z Bratislavy. Vo večer-
ných hodinách otvoril svoje 
brány aj Art klub. Návštev-
níkom sa predstavili známe 
popradské kapely Ostrov 
a  Rasdalman v  koncertoch 
spojených s  autorským čí-
taním,“ zhrnula podujatie 
pracovníčka galérie Eva Va-
ščurová.

Múzeum sa kvôli rekon-
štrukcii hlavnej budovy na 
námestí presťahovalo so 
svojimi aktivitami do po-
bočky v  Spišskej Sobote. 
Nosnou témou bola vôňa 
medu a  dreva. „Zamerali 

sme sa na cechy a  remeslá, 
nakoľko je táto téma nosnou 
v  expozícii v  Spišskej Sobote. 
Mali sme tu remeselníkov, ako 
napríklad včelára, keramikár-
ky, či rezbára. Expozícia bola 
obohatená o  odborný výklad 
pracovníkov v  dobových kos-
týmoch,“ zrekapituloval po-
poludnie v  múzeu kurátor 
Pavol Minarčák.  (mav)

Fanúšikovia skateboardingu v 
Poprade pomôžu samospráve 
s prípravou návrhu budúceho 
skateparku. Dohodli sa na tom 
počas stretnutia na pôde MsÚ v 
Poprade v stredu 13. mája.

Stretnutie zvolala samospráva s 
cieľom vypočuť si čo najviac pri-
pomienok a podnetov od tých, 

ktorí majú záujem podieľať sa na 
budúcej podobe tohto športovis-
ka. „Išlo o to, aby sme si povedali 
aj so skateboardistami, čo vlastne 
chceme vybudovať,“ uviedol pri-
mátor Popradu Jozef Švagerko. 
Samospráva navrhla ako naj-
vhodnejšiu lokalitu pre výstavbu 
skateparku vlastný pozemok, 

ktorý sa nachádza neďaleko cyk-
listického chodníka v blízkosti 
budúceho športoviska Active 
Zone pri ceste 1/18. „Mesto bude 
hľadať rôzne možnosti, ako finan-
covať tento projekt. Chceme objekt 
oplotiť a zabezpečiť, zvažujeme 
aj vyberanie vstupného. Dôležité 
bude, aby investícia bola prospeš-
ná a objekt sa využíval. Som rád, 
že lídrom prípravného tímu bude 
poslanec Milan Baran, ktorý sa 
touto otázkou zaoberal aj v minu-
losti a je v stavebnej oblasti odbor-
níkom,“ doplnil primátor.

Vedenie mesta vníma tento 
projekt ako ďalší z krokov na 
rozšírenie ponuky športovísk 
pre aktívne trávenie voľného 
času v Poprade. „Je načase niečo 
postaviť, pretože dvadsať rokov 
sa o to mnohí ľudia snažili a 
vždy to dopadlo zle.“

Všetkým priaznivcom gulá-
šu ulahodili minulú sobotu v 
Spišskej Sobote. Na miestnom 
hasičskom dvore varilo 26 súťa-
žiacich družstiev na X. ročníku 
súťaže vo varení gulášu o pu-
tovný Spišskosobotský kotlík. 
Dostáva ho družstvo, ktoré ho 
vydraží. Tentoraz poputovalo 
za 200 eur Bratislavčanom. Di-
vácku cenu za najviac získaných 
certifikátov za najlepší guláš si 
odnieslo družstvo z Prešova. 

„V prvom rade ide o zábavu, 
ani nie o kvalitu guláša, hoci 
všetky sú vždy veľmi kvalitné. Vý-
ťažok z dražby poslúži miestnym 
hasičom, aby mohli ísť každú ne-
deľu na súťaž,“ uviedol Viliam 
Kocún za organizátorov podu-
jatia - Dobrovoľný hasičský zbor 
a priateľov hasičov v Sp. Sobote.

Varili guláš
s dobrou náladou

(Pokračovanie na str. 6)(Pokračovanie na str. 5)
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Kosba zabraňuje šíreniu peľov

PP-39

•	V  NEDEĽU 17. mája odišli 
vybraní seniori z  denných centier 
mesta Poprad do Piešťan. Liečeb-
no-rehabilitačný pobyt, ktorý po-
trvá do 23. mája si užije 46 účast-
níkov, ktorých vyprevadil na cestu 
primátor Jozef Švagerko. •	UŽ siedmy ročník Senior párty 
organizujú v  Zariadení pre senio-
rov 21. mája popoludní pre zástup-
cov všetkých denných centier z Po-
pradu.•	8. ROČNÍK vedomostnej sú-
ťaže Medzníky 2. svetovej vojny, 
ktorú organizuje Oblastný výbor 
SZPB v  Poprade, MsÚ Poprad 
a Kežmarok, Školské úrady Poprad 
a Kežmarok a Múzeum Kežmarok. 
Súťaže sa zúčastní 21 družstiev zo 
základných škôl – 14 z okresu Po-
prad a 7 z okresu Kežmarok. •	V  PONDELOK 18. mája sa 
v  Tatranskej galérii uskutočnila 
diskusia s Mikulášom Dzurindom 
na tému Konflikt na Ukrajine 
a jeho dopady na Slovensko.  •	VÝJAZDOVÝ odber krvi Ná-
rodnej transfúznej služby z Popradu 
sa uskutoční v  pondelok 25.mája 
od 8.30 do 12. hod. v  Business 
Centre na Karpatskej ul. v Popra-
de a vo štvrtok 28. mája od 9. do 
12. hod. vo Whirlpoole.•	EŠTE do 24. mája si záujemco-
via môžu pozrieť v Tatranskej ga-
lérii v Poprade jednu z najvýznam-
nejších medzinárodných výstav 
v  histórii Tatranskej galérie, na 
ktorej sa predstavuje 32 súčasných 
holandských autorov.•	DO KONCA mája je v poprad-
skom MAX-e inštalovaná výstava 
fotografií cestovateľky a  učiteľky, 
ktorá učila deti v  nepálskej zák-
ladnej škole v  Kathmandu Dany 
Husárovej s názvom Nepál každo-
denný. •	ZÁKLADNÁ organizácia Jed-
noty dôchodcov na Slovensku Gá-
novce organizuje v sobotu 23. mája 
v  areáli tamojšej materskej školy 
súťaž vo varení seniorského guľášu. 
Do varenia sa okrem dôchodcov 
zapoja aj deti. •	SVIATOSŤ birmovania sa v na-
šej farnosti bude konať túto nedeľu 
24. mája o 10. hod. v Konkatedrále 
Sedembolestnej Panny Márie a prvé 
sväté prijímanie bude v sobotu 30. 
mája o 10. hod. a v nedeľu 31. mája 
o 8. a o 10. hod. tiež v konkatedrále.•	DEŇ Vysokých Tatier v  Pra-
he sa uskutoční 26. mája v  Slo-
venskom dome. Odprezentuje sa 
na ňom oblasť Vysokých Tatier a 
jeho súčasťou bude aj inaugurá-
cia knihy Česi v  Tatrách, výstava 
Tatry - akvarel, pohľadnica, foto-
grafia, ako aj minifestival Tatry 
kamerou Barabáša.  (ppš)

Vznikol odbor urbanizmu a priestorového plánovania
Mestský úrad v Poprade má od 1. mája 2015 

novú organizačnú zložku - ide o odbor urba-
nizmu a priestorového plánovania(OUPP). Ten 
vznikol rozdelením pôvodného odboru výstav-
by na dva odbory - odbor urbanizmu a priesto-
rového plánovania a odbor výstavby. 

Odbor urbanizmu a priestorového plánovania 
predstavuje strategicko - plánovací odbor, ktoré-
ho vedením bola dočasne poverená Edita Molná-
rová. Tá je zároveň dočasne poverená aj vedením 
oddelenia územného plánovania a oddelenia in-
vestičného rozvoja, ktoré sú spolu s oddelením 
dopravy súčasťou OUPP. Vedúcou oddelenia do-
pravy je Gabriela Záremská.

Odbor výstavby zostáva v novom definovaní 
výkonným odborom, do ktorého štruktúry sú za-
radené oddelenia stavebného poriadku a životného 
prostredia. Vedením odboru je dočasne poverený 
Martin Pitoňák, ktorý zároveň dočasne vedie aj od-
delenie stavebného poriadku. Vedúcim oddelenia 
životného prostredia je Marek Bystrý.

„Rozdelenie odboru výstavby na dva odbory je 
prirodzeným dôsledkom toho, že vedenie mesta si 
ako jednu zo svojich priorít stanovilo práve dôklad-
nú prípravu koncepčného rozvoja mesta. Všetky 
organizačné zmeny sme vykryli bez potreby prijí-
mania nových zamestnancov,“ uviedol prednosta 
MsÚ v Poprade Róbert Bujalka.  (mag)

Mesto Poprad v tomto 
týždni začalo prvú kosbu tráv-
natých plôch v správe mesta. 
Ako uviedla Daniela Polaštiková 
z oddelenia životného prostredia 
Mestského úradu v Poprade, me-
dzi prvú zónu kosenia patrí ná-

mestie a parkové plochy v centre 
mesta, najmä v predstaničnom 
parku, na Ul. 1. mája a ďalšie.

Nasledujú lokality vnút-
roblokov v centre (na foto Ul. 
Popradskej brigády), sídliská a 
ďalšie časti mesta. Kosbu pre 

mesto realizujú 
pracovníci firmy 
Brantner. Ročne sa 
vykonávajú prie-
merne štyri kosby 
v závislosti od po-
časia a rastu tráv-
natých porastov.

„Úlohou mesta je 
vytvárať a chrániť 
zdravé podmienky 

pre občanov mesta. Kosenie tráv-
natých porastov je vykonávané z 
estetického, ale hlavne zo zdra-
votného hľadiska. Trávy a buriny 
sú najrozšírenejšími a najväčšími 
alergénmi v mestskom prostredí. 
Iba systematickým ošetrovaním - 
kosením verejných priestranstiev 
sa alergizujúce účinky peľu rastlín 
negujú, a to tým, že nikde nedo-
siahnu generatívnu fázu. Z uve-
dených dôvodov chceme požiadať 
vlastníkov trávnatých plôch na 
území mesta o súčinnosť pri tvor-
be zdravého životného prostredia 
pre občanov mesta, a to pokose-
ním plôch v ich vlastníctve,“ do-
dala D. Polaštiková.  (mar)

Práve v týchto dňoch môže 
potešiť občanov mesta Poprad 
jarná výsadba. V plnom 
rozkvete sú tulipány, ktoré 
boli vysadené v jesenných 
mesiacoch. Jarná výsadba 
bola ladená vo farbách žl-
tej, červenej, bielej, ružovej 
a cyklámenovej. Vysade-
ných bolo celkovo 21 600 
kusov cibúľ. Po odkvitnu-
tí tulipánov bude nasle-
dovať výsadba letničiek. 
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Jablko dostali poriadni, citrón nezodpovední vodiči

•	VČERA zasadalo na Mestskom 
úrade v  Poprade predstavenstvo 
Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry. Zú-
častnili sa ho členovia predstaven-
stva, ktorí diskutovali aj na tieto 
témy - letecké linky počas nastá-
vajúcej zimnej sezóny, spoluprácu 
OOCR a ZSSK, plánované investí-
cie TMR vo Vysokých Tatrách a 
podpora zo strany OOCR  a  tiež 
ako využiť možnosť čerpania rôz-
nych výziev z EÚ na podporu in-
fraštruktúry v našej destinácii.•	TRETÍ ročník kultúrno-du-
chovného festivalu Spišský Jeru-
zalem sa uskutoční od 22. do 24. 
mája v Spišskej Kapitule v  Spiš-
skom Podhradí. Pripravený bude 
bohatý program, v ktorom vystúpi 
aj Martin Babjak a Katka Koščová. •	FINANČNÁ správa spracova-
la začiatkom mája všetky daňové 
priznania, na ktorých boli pre-
platky na daniach. Išlo o 492 490 
daňový priznaní. Občanom či 
firmám príde na účty viac ako 292 
miliónov eur. •	MINISTER zdravotníctva SR 
Viliam Čislák navštívil minulý 
týždeň tri rómske lokality na vý-
chode Slovenska. Okrem  Jáno-
viec, kde polovicu obyvateľstva 
tvoria Rómovia, zavítal aj do no-
vovybudovanej osady Strelník v 
Letanovciach a do osady v Marku-
šovciach. Počas návštevy zhodno-
til prácu asistentov osvety zdravia, 
ktorí pracujú v rámci programu 
Zdravé komunity v jednotlivých 
osadách. Snažia sa o to, aby róm-
ski občania navštevovali lekárov a 
absolvovali očkovania.•	V  pondelok 19. mája letela 
posádka Vrtuľníkovej záchrannej 
zdravotnej služby ATE z  Popra-
du do Vysokých Tatier na pomoc 
37-ročnému  horolezcovi, ktorý 
sa nachádzal približne 30 m. pod 
Rumanovým štítom, bol vyčer-
paný a  nedokázal pokračovať 
v  túre. Lekár poskytol mužovi 
v  teréne neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť, následne ho vrtuľní-
kom previezli do Popradu. Vďaka 
rýchlemu zásahu bol horolezec 
evakuovaný z  Tatier v  priebe-
hu 45 minút.  (ppš)

Dopravných policajtov spolu 
s deťmi zo ZŠ s MŠ v Spišskej 
Sobote neodradil od dopravno-
-preventívnej akcie Jablko - cit-
rón ani hustý dážď. Do známe-
ho celoslovenského podujatia 
sa minulý štvrtok zapojil aj Po-
prad, a tak vodiči prechádzajúci 
Širokou ul. vo Veľkej tentoraz 
za menej závažné priestupky 
nedostali pokuty, ale ovocie.

„Bezpečnosť na cestách je dlho-
dobo jednou z priorít polície. Preto 
projekty, ktorú ju pomáhajú zvy-
šovať, a tým aj zachraňovať ľud-
ské životy, vždy vítame,“ uviedol 
viceprezident Policajného zboru 
SR Ľubomír Ábel. PZ SR akciu or-
ganizuje v spolupráci so známou 

poisťovňou. Jej pracovníci sa s ná-
sledkami dopravných nehôd stre-
távajú dennodenne a tvoria veľkú 
časť poisťovacích prípadov. Na ne-
zodpovedné správanie niektorých 
vodičov, najmä na rýchlu jazdu a 
precenenie vlastných schopností, 
doplácajú neraz aj deti. Žiaci zo 
spišskosobotskej školy mali príle-
žitosť na akcii Jablko - citrón zdô-
razniť previnilcom: Polepšite sa! 
Sebastián Nahálka, Matej Paško 
či Matúš Gríger rozdávali ovocie 
i namaľované obrázky: „Niektorí 
vodiči boli disciplinovaní, iní nie 
- nemali zapnuté pásy, jeden ne-
zastavil na pokyn policajta, ďalší 
nesprávne cúval. Vodičom sme do-
hovorili.“ Prezradili, že upozorňu-

jú aj rodičov, aby jazdili bezpečne 
a dávali pozor takisto na iných 
účastníkov cestnej premávky.

„Sme radi, že sme mohli s policajt-
mi absolvovať túto akciu na cestách. 
Žiaci sa takýmto zážitkovým uče-
ním viac naučia. Odnášajú si skúse-
nosti a veľkým prínosom sú situácie, 
ktoré môžu vidieť priamo v praxi. 
Hoci v škole nemáme vyučovací 
predmet dopravná výchova, s tou-
to problematikou sa môžu stretnúť 
na účelových cvičeniach alebo na 
didaktických hrách. Spolupráca s 
policajným zborom je pre nich veľ-
mi užitočná. Vždy sa veľmi tešia na 
túto akciu, pri ktorej sa „zahrajú“ 
na malých policajtov,“ doplnila uči-
teľka Sylvia Potocká.  (mar)

Spojená škola na Ul. Domini-
ka Tatarku (SŠUDT) v Poprade 
sa tohto roku dočkala rekon-
štrukcie budovy ZŠ na Ul. 
mládeže, ktorá je jej súčasťou. 
Táto štátna škola, ktorá patrí 
do zriaďovateľskej pôsobnosti 
Okresného úradu v Prešove, 
uspela v projekte Regionálne-
ho operačného programu a zís-
kala prostriedky z európskych 
fondov. Spoluúčasť štátu je iba 
5-percentná. Celkové náklady 
na rekonštrukciu dosiahnu 1,5 
mil. eur, ďalšieho štvrť milióna 
eur pôjde na samotné interié-
rové vybavenie.

Projekt rekonštrukcie pochá-
dza ešte spred štyroch rokov, 
ale v roku 2012 bol pozastavený, 
preto pokračuje až teraz ďalšou 
etapou.  V minulosti už bola rea-
lizovaná výmena okien, čiastoč-
né stavebné úpravy interiéru a 
zateplená strecha. „Prestavba ZŠ 
na Ul. mládeže, ktorá sa začala v 
máji, zahŕňa zateplenie budovy, 
bezbariérovosť interiéru, keďže 
naša škola má žiakov zarade-
ných v projekte integrácie telesne 
postihnutých detí a ráta sa aj s 

moderným vybavením školy. Po-
čítame so schodolezmi, ďalej kom-
pletnou výmenou tabúľ, lavíc, 
stoličiek, ktoré budú nastaviteľné, 
aby sa dali prispôsobiť veku a te-
lesnej konštrukcii žiakov. Budú 
sa rekonštruovať všetky podlahy, 
osvetlenie, budovať nové multi-
mediálne učebne, nové vybavenie 
dostane aj školské rehabilitačné 
centrum a ďalšie. Budeme tiež 
prvou školou so solárne vykuro-
vaným bazénom,“ zhrnul D. Ne-
bus. Verí, že práce budú hotové 
do začiatku nového školského 

roka v septembri 2015. Trápi ho 
i dosť zanedbaný areál školy na 
Ul. mládeže, preto má SŠUDT v 
pláne pustiť sa aj do jeho obnovy. 

Veľkým prínosom bude pre 
žiakov a pedagógov najmä úspora 
tepla. Po rekonštrukcii očakávajú 
okolo 40 percent, čo nie je zane-
dbateľná čiastka. Veď  len vlani 
vynaložili na teplo a elektrinu 
viac ako 80 tisíc eur. V súčasnos-
ti ZŠ na Ul. mládeže navštevuje 
približne 740 žiakov, z nich je 34 
integrovaných, celkovo študuje v 
SŠUDT  1 060.  (mar)

Pamätnú tabuľu, ktorá pripo-
menie návštevu pápeža Jána Pavla 
II. v Poprade spred 20 rokov, vy-
tvorí známy akademický sochár 
Štefan Hudzík. Rozhodla o tom 
odborná komisia, ktorá návrh lau-
reáta viacerých ocenení vybrala 
spomedzi štyroch autorov.  (ppp)

Tabuľu vytvorí
známy sochár
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Udelia
Biele srdce

Kde sa končí hra a začína závislosť

Na bicykli bezpečne

Závislosť na drogách, alkohole či hrách každá 
svojím spôsobom devastuje život človeka. Ekono-
micky najzničujúcejšie je však najviac gambler-
stvo. Závislý hráč dokáže za jeden večer prehrať 
celú výplatu, postupne narobiť astronomické dlhy 
a poznačiť tým dlhodobo celú rodinu. Podľa od-
borníkov až tri štvrtiny gamblerov je závislých na 
herných automatoch, ostatok na tipovaní, rulete 
alebo videohrách.  

Európska únia sa snaží rôznymi opatreniami za-
bezpečiť ochranu pred patologickým hráčstvom naj-
mä u detí a mládeže. Na Slovensku navrhujú rôzne 
obmedzenia aj niektoré politické strany alebo mestá, 
aby zabránili vzniku závislosti na hrách. Už dva roky 
existuje v SR i bezplatná telefónna linka 0800 0800 
900 pre závislých hráčov a ich príbuzných. 

V meste Poprad bol počet udelených individuál-
nych licencií na prevádzkovanie hazardných hier 

prostredníctvom výherného prístroja v minulom 
roku 17, v roku 2013 to bolo 21 a rok predtým 29. 
Podľa údajov ekonomického odboru MsÚ v Popra-
de odvody prevádzkovateľov hazardných hier do 
rozpočtu mesta boli za rok 2014 takmer 356 tisíc eur, 
v roku 2013 to bolo bezmála 271 tisíc a rok predtým 
viac ako 251 tisíc eur. 

„Pozorne sledujeme vývoj situácie s hazardnými 
hrami v okolitých mestách, ale i krajinách. Tak, ako 
v meste evidujeme pokles počtu herní, tak registruje-
me aj stúpajúci počet technických zariadení a video-
hier. Ide o prirodzený dôsledok zmien na tomto trhu 
regulovanom príslušnou legislatívou. V trhovom pro-
stredí je veľmi problematické definovať adekvátnosť 
dopytu resp. ponuky. Na MsÚ v Poprade neevidujeme 
žiadnu konkrétnu sťažnosť na jednotlivé prevádz-
ky resp. ich pôsobenie v našom meste,“ uviedol pri-
mátor Jozef Švagerko.   (pmm)

Prezident SR Andrej Kiska 
prijal 11. mája ôsmich finalistov 
tohtoročnej ankety o najobľú-
benejšieho učiteľa a učiteľku na 
Slovensku. Bol medzi nimi aj Pa-
vol Leško - držiteľ ocenenia Zlatý 
Amos - zo Spojenej školy na Ulici 
Dominika Tatarku v Poprade. 
Hlava štátu sa poďakovala víťa-
zom jednotlivých kategórií i orga-
nizátorom súťaže, ktorá sa konala 
pod jej záštitou. A. Kiska vo svo-
jom príhovore vyzdvihol poslanie 
pedagógov a skonštatoval, že po-
volanie učiteľa je v súčasnosti ne-
docenené. Zdôraznil, že tento stav 
sa musí zvrátiť a učitelia sa musia 
dostať na také miesto v spoloč-
nosti, aké im patrí.  (zsu)

Ocenenie Sestra roka 2014
Pri príležitosti Medzinárod-

ného dňa sestier a pôrodných 
asistentiek udeľovala Nemoc-
nica Poprad už po ôsmykrát 

titul Sestra roka. Vo štvrtok 14. 
mája  ho získali tri sestry po-
pradskej nemocnice. Generál-
ny riaditeľ Nemocnice Poprad 

Jozef Naščák 
vo svojom 
p r í h o v o r e 
p o ď a k o v a l 
všetkým ses-
trám za ich 
n e n a h r a d i -
teľnú, odbor-
nú a obetavú 
prácu a zabla-
hoželal im  k 
s t ú p a j ú c e j 
kvalite ošetro-

vateľstva v  našej 
krajine. Vyjadril 
tiež presvedčenie, 
že táto úroveň 
bude i naďalej 
rásť k spokojnosti 
pacientov, sestier, 
ale i ostatných 
zdravotníckych 
pracovníkov.  Spolu s  riaditeľ-
kou úseku ošetrovateľstva Evou 
Muškovou odovzdali ocenenie 
týmto sestrám - Viere Vantru-
bovej (na foto vpravo), ktorá 
získala titul Sestra roka 2014 v 
chirurgických odboroch.  Mo-
nika Mazureková (na foto dole 

Na detskom dopravnom 
ihrisku na Komenského ul. 
v Poprade sa minulý piatok 
uskutočnilo okresné kolo 
súťaže vyhlásenej minister-
stvom školstva Na bicykli 
bezpečne. Súťažili štvorčlen-
né družstvá zo štyroch zák-
ladných škôl - Komenského, 
Dostojevského, Jarnej a Fran-
cisciho v Poprade. 

Koordinátorom bolo oddele-
nie školstva, mládeže a športu 
MsÚ. Organizátorom ZŠ s MŠ 

Komenského a Centrum Voľné-
ho času v Poprade. Jozef Šalma z 
CVČ uviedol: „Súťažiaci jazdili 
podľa dopravných predpisov, ab-
solvovali jazdu zručnosti a testy 
zo znalostí pravidiel cestnej pre-
mávky primerané ich veku, teda 
4. a 5. ročníku základnej školy. 
Víťazi postupujú na krajské kolo, 
ktoré bude tohto roku začiatkom 
júna takisto v Poprade.“ Najlep-
ší z krajského kola postúpia na 
celoslovenské a ďalej na medzi-
národné v roku 2015 do Vied-

ne. Popradčania 
sa zatiaľ za hra-
nice neprebojo-
vali, ale chcú to 
ďalej skúšať. 

V okresnom 
kole Na bicykli 
bezpečne zvíťa-
zilo družstvo zo 
ZŠ s MŠ Fran-
cisciho, iba o je-
diný bod menej 
mala ZŠ s MŠ 
Kom e ns ké h o, 

ktorá obsadila druhé miesto a 
tretie patrilo družstvu zo ZŠ s 
MŠ Jarná. Ocenení boli aj naj-
úspešnejší chlapec a dievča - tí, 
ktorí dostali najmenej trestných 
bodov. 

Na okresnom kole súťaže Na 
bicykli bezpečne boli využité 
bicykle, prilby a učebné pomôc-
ky, ktoré získalo mesto Poprad 
z dotácie Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR na 
praktický výcvik detí na do-
pravných ihriskách.  (mar)

vpravo) v interných odboroch 
a Beáta Lazaráková (na foto 
dole vľavo) v spoločných vy-
šetrovacích a liečebných zlož-
kách. Ocenené sestry získali 
okrem finančnej odmeny aj 
strieborný šperk v tvare srdca 
- „Biele srdce“.  (sga)

Seminár pri príležitosti Medzi-
národného dňa ošetrovateľstva 
s  názvom Tatry sestrám 2015 
sa uskutoční v  piatok 29. mája 
v  Šrobárovom ústave DTaRCH 
v Dolnom Smokovci. Jeho súčas-
ťou bude udeľovanie ocenení Biele 
srdce. Nominované sú za región 
Vysokých Tatier - v kategórii ses-
tra v  praxi: Darina Plačková (V. 
Hágy), Andrea Zavacká (D. Smo-
kovec), Jana Demčáková (N. Po-
lianka) a Anna Valigová (T. Kotli-
na). V kategórii sestra manažérka: 
Zuzana Hrabovská (D. Smokovec), 
Viera Plačková (Poprad) a  Anna 
Reinhardtová (T. Polianka).  (ppš)
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V škôlke bola dopravná nehodaMalý Jump
pre stredoškolákov

Jump Slovensko sú obľúbené 
konferencie o ľuďoch a pre ľudí, 
ktorí robia niečo pre druhých. 
Organizuje ich nezisková orga-
nizácia Voices, ktorá usporiada 
túto malú formu neformálnej 
konferencie okrem Banskej 
Bystrice a Trenčína aj v Popra-
de. Malý Jump pre študentov 
Strednej zdravotníckej školy 
v našom meste sa uskutoční v 
utorok 26. mája predpoludním 
v hoteli Satel. 

O svoj pohľad na svet a prístup 
k životu a práci sa podelia tvoriví 
a pozitívne naladení ľudia z po-
pradského regiónu a iných miest 
- Baška Klimek, Martin Vavrinčík, 
Ľudmila Kolesárová, Peter Lach-
ký, Jozef Maudry, Roman Marti-
novič a Martina Macejková. 

Z Popradu pochádza Ľ. Kole-
sárová a po dvadsiatich rokoch v 
Bratislave sa sem vrátila. Pracuje v 
neziskovej organizácii Dobrý an-
jel. Stará sa o reklamu, marketin-
govú komunikáciu a styk s média-
mi. Čím viac pomáha, tým viac sa 
teší. Je úspešnou blogerkou. Píše 
najmä o zážitkoch z pôsobenia 
v najväčšej charitatívnej organi-
zácii na Slovensku, ale ponúka aj 
svoje názory a úvahy okorenené o 
vtipné pointy.  (voi)

Už VI. ročník dopravnej súťa-
že detí materských škôl v rámci 
mesta Poprad Bezpečne do ško-
ly sa uskutočnil minulý štvrtok 
v priestoroch MŠ na Podtat-
ranskej ul. Deťom, ktoré prišli 
z jedenástich materských škôl, 
neprialo počasie a plánovaná 
praktická časť súťaže sa preto 
musela konať vo vnútri. 

Najprv im dopravný a mest-
ský policajt povedali, ako sa 
majú správať na ceste a aké 
dopravné predpisy musia do-
držiavať. Škôlkari potom v pí-
somnom teste dokázali, že sú 
šikovní a poznajú farby sema-
foru, označenie hlavnej cesty, 
či ktoré dopravné prostriedky 
jazdia po cestách, a ktoré nie. 
„Boli to ľahké úlohy, učili sme sa 
o tom,“ povedala Laura Sitiari-
ková z MŠ na Okružnej ulici. 
O bezpečnosti na cestách vie 
svoje i Paťko z MŠ Ul. Mládeže 
II.: „Keď idem cez cestu, poobze-
rám sa vpravo aj vľavo. Musíme 

vedieť, ako sa správať. Keď je se-
mafor, na červenú stojíme a ísť 
môžeme, až keď zasvieti zelená. 
Keď jazdím na bicykli musím 
mať prilbu a reflexnú vestu.“ 
Leo z MŠ Dostojevského dobre 
pozná  dopravné značky: „Viem, 
akú značku má hlavná cesta, 
priechod pre chodcov aj chodník 
pre cyklistov.“ 

Martin Jakub z popradskej 
mestskej polície deti pochvá-

lil: „Úlohou súťaže bolo preveriť 
znalosti detí z dopravnej výcho-
vy, hlavne čo sa týka chodcov a 
cyklistov v cestnej premávke. Na-
priek tomu, že sú také malé, veľ-
mi dobre zvládali všetky zadané 
úlohy a riešili ich s prehľadom. 
Deti sú na cestách ohrozenou 
skupinou, preto chcem apelovať 
na rodičov, aby ich učili, aké 
zásady majú chodci dodržiavať. 
Neraz vidno, ako idú rodičia aj s 
dieťaťom cez priechod pre chod-
cov na červenú. Deti si to ľahko 
zapamätajú a zlé návyky apliku-
jú aj v ďalšom živote.“ Hlavne v 
letných mesiacoch deti jazdia 
na bicykloch a býva zvýšený po-
čet nehôd. Preto bolo súčasťou 
súťaže i poučenie pre malých 
cyklistov.

Škôlkarom sa na podujatí 
páčil aj zásah hasičov, polície 
a zdravotníkov pri fingovanej 
dopravnej nehode. Všetky deti 
za svoju účasť na súťaži dostali 
diplom Správny cyklista, detský 
vodičský preukaz a malé darče-
ky od policajtov.  (mar)

„Pred 15 rokmi existoval klub, 
ktorý zastrešoval asi 200 ľudí. Park 
bol vtedy prisľúbený, ale nevyšlo to 
a klub sa rozpadol,“ povedal bý-
valý člen popradskej komunity 
skaterov Dušan Jarošík a  dodal: 
„Park by mal mať „jazditeľné“ pre-
kážky, nemusí byť obrovský. Hlav-
ne, aby sa tam dalo jazdiť, pretože 
pri MAX-e sme to skateparkom 
ani nazvať nemohli.“

Mladí ľudia vyzdvihli prístup 
samosprávy a na spoločnom 
stretnutí vyjadrili presvedčenie, 
že skatepark sa podarí postaviť. 
„Sám neverím vlastným očiam, 
bol som za tých dvadsať rokov dosť 
skeptický,“ uviedol Daniel Turcer, 
ktorý v minulosti už konzultoval 

výstavbu skateparkov na Sloven-
sku i v zahraničí. Dodal: „Verím, 
že sa skatepark v Poprade naozaj 
postaví. Budeme sa oň starať ako 
o naše dieťa.“

Mladí ľudia majú aktuálne dva 
týždne na to, aby sústredili svoje 
pripomienky, podnety a požia-
davky týkajúce sa projektu budú-
ceho skateparku. „Dohodli sme sa 
s chlapcami, že 28. mája, t. j. vo 
štvrtok o 15. hodine sa stretneme 
na pôde mestského úradu s vybra-
nou skupinou a „učešeme“ celý ná-
vrh, ako by mal skatepark reálne 
vyzerať,“ uzavrel poslanec MsZ v 
Poprade Milan Baran.

Pôvodný skatepark, ktorý vy-
budoval investor obchodného 
centra v lokalite Dlhé hony v roku 

2006, bol odstránený v roku 2014 
kvôli výstavbe ďalších obchod-
ných prevádzok. Samospráva 
začala ešte v tom istom roku hľa-
dať lokalitu pre výstavbu nového 
skateparku. Ako najvhodnejší 
priestor s vlastným pozemkom 
bol vybratý areál ZŠ na Tajovské-
ho ulici. Po vypracovaní projek-
tovej  dokumentácie  bolo všetko 
pripravené na začatie verejného 
obstarávania na zhotoviteľa stav-
by. Po petícii  od obyvateľov 
bytových domov z okolia  areá-
lu  však  vedenie mesta rozhodlo 
od realizácie skateparku na tom-
to mieste upustiť.  V roku 2015 
schválilo MsZ prostriedky na vy-
pracovanie štúdie skateparku na 
novom mieste.  (ppp)

Skateri pomôžu mestu vybudovať ...
(Dokončenie zo str. 1)

Vo štvrtok 14. mája sa 
v  Poprade konalo okresné 
kolo biologickej olympiády 
v kategórii D. Organizátorom 
súťaže bolo CVČ Poprad.

Súťaže sa zúčastnilo 10 zák-
ladných škôl a 8 roč. gymnázií 
z  okresov Poprad a  Kežmarok. 
V teoreticko-praktickej časti sa, 
v konkurencii 22 žiakov, najviac 
darilo Viktórii Smrekovej z  8 
roč. gymnázia na Kukučíno-
vej ulici v  Poprade. Projektová 
časť vyšla, v konkurencii 7 žia-
kov, najlepšie Dáši Vlčkovej zo 
ZŠ s  MŠ na Tajovského ulici 
v Poprade.  (ppv)

Biologická
olympiáda

V Podtatranskej knižnici na 
sídlisku Západ v Poprade sa 
vo štvrtok 21. mája o 16.30 
hod. uskutoční prednáška 
Cyrila A. Hromníka, histo-
rika žijúceho v zahraničí, na 
tému Sloveni a Slovensko.

Pozvánka
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Varili guláš s dobrou náladou
„Gulášovú“ súťaž usporiadali 

už celkovo 14-krát - spočiatku 
bývala dvakrát ročne.

Variť guláš prišli nováčikovia 
i „skalní“ účastníci.  Členovia 
Podtatranského mykologic-
kého klubu (na foto dole) sú 
už ostrieľaní borci. Predseda 
Andrej Akurátny podotkol, 
že hubársky guláš je vždy iný: 
„Každý rok sú totiž iné huby, 
príroda dá jeden rok menej, 
druhý  viac. Sem-tam sa tiež 
doma niečo zabudne, naprí-
klad dáka korenina a už je gu-
láš iný. Hovorí sa síce, že huby 
sú mäsom lesa, ale pridali sme 
aj hovädzinu, lebo sú s ňou 
najlepšie kompatibilné.“ Podľa 
hubárov je do guláša najlepší 
suchohríb hnedý. Ešte lepší je 
však hríb zrnitohlúbikový - 
modrák či hríb siný - siniak, 
ktoré intenzívne modrejú na 
reze. Je to ich charakteristická 
vlastnosť, podľa ktorej sa po-
znajú. Netreba sa ich báť, len 
ich treba dobre uvariť. Sušené 
huby treba aspoň na polhodi-
nu  namočiť do vody, čerstvé 
sa môžu hneď variť. Laikom sa 
môže zdať, že huby ešte veľmi 
nerastú, ale mykológovia tvr-
dia, že hubárska sezóna trvá 
od decembra do decembra. 
A. Akurátny doložil: „V tomto 
čase rastú smrčky - kužeľovitý a 
obyčajný a už rastú i májovky, 
teda čírovnica májová, veľmi 
dobrá aromatická polievková 
huba. Smrčky a májovky teraz 
začínajú vo veľkom rásť na lúke 
za Veľkou smerom na Smokov-
ce, okolo kraja lesa v Spišskej 
Teplici a na Hôrke. Je ich hodne 
aj na Kvetnici, takisto sú v okolí 
Spišského Bystrého.“ 

Svoj osvedčený guláš varili 
i spišskosobotskí hasiči. Ján 
Žabka (na menšej foto), pred-
seda DHZ prezradil: „Použí-
vame 60 percent hovädziny, 40 

percent bravčoviny, v tom sa 
vyvára bôčik a iné chuťovky.“ 
Hasičov  je možné považovať 
za najlepších znalcov gulášu. 
Ako dodal J. Žabka v priebehu 
sezóny súťažia počas 20-25 ne-
dieľ a z toho v 90 percentách sa 
varí práve toto jedlo.  

Nováčikmi bolo družstvo 
„Sieťarov“. Miroslav Trembáč a 
Zuzana Alexová s ďalšími po-
vedali: „Guláš je z hovädziny a 
bravčoviny a z tajného receptu. 
Osobitne sme dodali chuť a dob-
rú náladu a verím, že ten náš 
bude najlepší.“

Prvýkrát prišlo variť aj druž-
stvo z mestského úradu pod 
názvom Poprad si ty (na foto 
hore). Viceprimátor Pavol Gaš-
per ocenil príjemnú atmosféru 
podujatia: „Je to určite dobrá 
spoločenská akcia, a to je to 
podstatné. Myslím si, že kde ta-
kúto súťaž nemajú, prichádza-
jú o veľa.“ Hoci sám vie doma 
uvariť čaj, občas kávu, ryžovú 
kašu a krupicu, spoľahol sa na 
ďalších členov tímu. Šéfkuchár 
- prednosta MsÚ Róbert Bujal-
ka nechcel prezradiť recept, ale 
predsa len povedal: „Hlavnou 
ingredienciou bola láska. Začali 
sme s láskou pri mäse, potom nás 
s cibuľou dojala až k slzám a vý-
sledok musí byť na konci poznať.“ 

Viceprimátor Igor Wzoš sa vo 
varení vyzná: „Doma varím veľa 
a rád. Je to pre mňa relax, je to 
veľmi príjemné, mám pokoj, kľud 
a varím. Do nášho gulášu sme 
dali 60 percent hovädzej kližky, 
40 percent bravčového pleca, aby 
to bolo trochu šťavnaté, cibuľu, 
zemiaky, papriku, paradajky - 
všetko čerstvú zeleninu a ďalšie 

suroviny.“ Stihli sme si všimnúť, 
že pridali pivo, ktoré pokrmu 
dodalo ďalší šmrnc. Všetko na-
kúpili za vlastné a guláš rozdá-
vali. Primátora Jozefa Švagerka, 
ktorého v družstve označili za 
nevariaceho kapitána, odviali 
povinnosti ešte aj do Svitu na 
unikátny festival Svit.kom. Aj 
tam došlo na varenie. Opásali 
mu zásteru a musel uvariť šú-
ľance s bryndzou. S úsmevom 
poznamenal: „Vyrastal som s 
troma sestrami a tým pádom 
som  nevaril. Skôr som sa staral 
o iné práce, lebo sme mali gaz-
dovstvo a venoval som sa tomu. 
Ani teraz pri manželke nevarím, 
ale zase mám pozitívny vzťah k 
jedlu. Chutí mi skoro všetko.“ Vo 
Svite si pozrel i mnohé dobré 
nápady a zaujímavosti na festi-
vale s environmentálnym zame-
raním. Medziiným ho zaujalo 
zametacie auto, ktoré by sa zišlo 
aj v Poprade.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)•	NA TATRANSKOM novi-
nárskom dni predstavili minulý 
týždeň zámery rekonštrukcie 
objektov Vila Flóra a Vila Ilona 
v  Starom Smokovci, novinky 
Tatranského kultúrneho leta 
a  pretekársku cyklistiku v  Tat-
rách a podhorí.

•	V SOBOTU 23. mája o 18.30 
hod. sa bude v kaviarni Zlatá brá-
na v Starom Smokovci premietať 
príbeh nevidiaceho chlapca, kto-
rý sa v horách a živote snaží pre-
konávať svoje vlastné vrcholy. Po 
filme s  názvom Slepá dôvera sa 
uskutoční beseda s kamerama-
nom a režisérom Rasťom Hatia-
rom. Vstup je voľný.

•	REGIÓN Vysokých Tatier 
ponúkne svojim hosťom počas 
letnej sezóny vylepšenú zľavovú 
kartu s názvom Tatry Card. Pro-
stredníctvom nej návštevníci Ta-
tier ušetria napríklad na lístkoch 
na lanovky a získajú aj bezplatné 
horské poistenie. Zvýhodnenia 
potešia aj nadšencov vysoko-
horskej turistiky, milovníkov 
dobrého jedla či wellnessu. Kar-
ta okrem toho ponúka aj lekcie 
nordic walkingu, zvýhodnené 
vstupy do múzeí či  ponuku na 
požičanie si bicyklov i  kolobe-
žiek. Jedinou podmienkou k zís-
kaniu karty je ubytovať sa aspoň 
na jednu noc v regióne. Karta 
sa bude dať získať od 30. mája 
priamo na recepcii ubytovacieho 
zariadenia spolu s informačnou 
brožúrou, v ktorej bude zoznam 
všetkých atrakcií a benefitov.

•	V  PONDELOK 18. mája 
odštartoval na Štrbskom Plese 
prvý ročník projektu Od Tatier 
k  Dunaju, ktorý organizuje OZ 
sclerosis multiplex – Nádej. Pa-
cienti a dobrovoľníci prejdú viac 
ako 300 km trasu. Touto akciou 
chcú pacienti poukázať na to, že 
aj so sklerózou multiplex sa dá 
žiť a  prekonávať výzvy. Zastavia 
sa v  siedmich slovenských mes-
tách a sprievodným programom 
upozornia na problematiku toh-
to ochorenia. 

•	V STREDU 13. mája požia-
dali prostredníctvom tiesňo-
vej linky HZS náhodní turisti 
o  pomoc pre staršiu pani, kto-
rú počas túry zo Smokovca na 
Sliezsky dom, postihla náhla 
nevoľnosť. Vyčerpanú, 70-roč-
nú slovenskú turistku, po ošet-
rení transportovali záchranári 
za pomoci nosidiel do Tatran-
ských Zrubov, kde ju prevzala 
posádka RZP.  (ppš)

SPrÁVY Z tAtIer
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Riešili veľa podnetov a požiadaviek občanov

Témou bolo aj vypínanie archívov

Týždeň modrého
gombíka 2015

Jo Nesbø liezol na Tomášovský výhľad

Účastníci medzinárodnej 
konferencie lokálnych teleko-
munikačných operátorov Slo-
vanet Metro On Line, ktorá sa 
konala minulý týždeň v Popra-
de, opäť otvorili verejnú disku-
siu na tému Budúcnosť IPTV 
na Slovensku. Diskutovali aj o 
legálnosti vysielania českých 
TV kanálov v slovenských 
káblových televíziách, spoplat-
ňovaní nelineárneho obsahu 
(archívu živého vysielania) či 
kanálov vo vysokom rozlíšení 
slovenskými plnoformátovými 
televíziami. 

Zástupcovia vysielateľov, te-
lekomunikačných operátorov a 
káblových televízií prezentova-

li, čo sa z ich pohľadu za ostatný 
rok zmenilo v oblasti spoplat-
ňovania nelineárnych služieb 
a obsahu vo vysokej kvalite. „S 
touto vysoko aktuálnou témou 
sme začali už minulý rok, kedy 
sa v médiách objavili prvé infor-
mácie o hromadnom vypínaní 
archívov,“ povedal Ján Michlík, 
riaditeľ úseku podpory predaja 
spoločnosti Slovanet. Na zák-
lade exkluzívneho prieskumu 
realizovaného touto spoloč-
nosťou, považujú zákazníci 
tieto služby za veľkú pridanú 
hodnotu, ale len máloktorí sú 
ochotní si za takúto službu pri-
platiť. Väčšina zákazníkov síce 
tieto služby začína vnímať ako 

rozhodujúci faktor pri výbere 
telekomunikačného operátora, 
avšak nesúhlasí s postupom te-
levízií. Situácia sa začala meniť 
nedávnym spoplatnením ob-
sahu vo vysokej kvalite (HD) 
a presunom týchto kanálov do 
balíka so spoplatneným archí-
vom. „Záujem o tieto služby síce 
vzrástol, ale dovolíme si tvrdiť, že 
stále pre značnú časť klientov nie 
sú podobné vymoženosti moder-
nej IPTV až tak veľmi podstatné. 
Vnímanie výhody dostupnosti 
českých kanálov však začína byť 
zo strany zákazníkov kritické, 
keďže sú prevažne dostupné prá-
ve na satelitných platformách,“ 
uviedol J. Michlík.  (grp)

V miestnosti na pôde mestského úradu, urče-
nej na stretávanie sa poslancov volebného obvo-
du č. 1 s občanmi mesta, sa 12. mája uskutočni-
lo ďalšie pracovné stretnutie poslancov. 

Na návrh predsedníčky Anny Schlosserovej 
schválili konkrétny termín pravidelných stretnu-
tí poslancov volebného obvodu, ktorým bude 
každý druhý utorok v mesiaci. Stretávanie sa 
poslancov s občanmi mesta v jednotlivých mest-
ských častiach ostáva nezmenený: vo Veľkej prvý 
pondelok v mesiaci od 18. hod., v centre a síd-
lisku Západ prvý utorok v mesiaci od 15. hod, 
v Strážach prvú stredu v mesiaci od 18. hod., v 
Matejovciach prvý štvrtok v mesiaci od 15. hod. a v 
Spišskej Sobote prvú stredu v mesiaci od 15. hod.

Na stretnutí poslancov spoločne riešili podnety 
a požiadavky občanov podané v priebehu apríla a 
mája 2015. Ide o stabilizáciu brehu Hozeleckého 

potoka v Strážach, opravu chodníka priľahlého k 
bytovému domu č. 258 na Ul. Dominika Tatar-
ku, osadenie parkovej lavičky v časti chodníka 
zo Spišskej Soboty k podchodu pri Slávii sme-
rom do centra mesta, dobudovanie chodníka na 
Ul. vagonárska v Spišskej Sobote, rekonštrukciu 
vnútrobloku na Murgašovej ul. v centre mesta, 
dobudovanie chodníka medzi ulicami Košická 
a Budovateľská v Sp. Sobote. Ďalej sa podnety 
týkali riešenia dopravnej situácie na Ul. Boženy 
Němcovej pod oporným múrom v Sp. Sobote, 
riešenia možnosti vytvorenia parkovacích miest 
vo vnútrobloku na Francisciho ul. v centre mesta, 
zabezpečenia zábradlia pri autobusovej zastávke 
a úprava parčíka na Vagonárskej ul. v Sp. Sobote. 
Odznela tiež informácia o stave a priebehu vyba-
vovania parkov pre psov na území mesta a staveb-
ných úprav útulku pre psov vo Veľkej.  (sch)

V tomto roku si pripomí-
name 180. výročie narodenia 
a 120. výročie úmrtia Aurela 
Viliama Scherfela. Bol význam-
nou osobnosťou nášho mesta 
- lekárnikom, chemikom, bota-
nikom, jedným zo zakladateľov 
Tatranského múzea vo Veľkej a 
zaslúžil sa o rozvoj Popradu aj 
ako starosta, v práci pre evanje-
lickú cirkev, v mužskom Velic-
kom spevokole i v školstve. 

Ako uviedla na otvorení výsta-
vy o živote a diele A. V. Scherfela 
Daniela Mlynárčiková z Podtat-
ranského múzea v Poprade, po-
čas svojho života venoval najviac 
času výskumu flóry Vysokých 
Tatier a Spiša. Jeho prioritou boli 
najmä liečivé rastliny a geobota-
nika. O liečivých rastlinách napí-
sal monografiu Liečivé rastliny 
Spiša, ako aj ďalšie diela s bota-
nickou tematikou. Zostavil tiež 
veľký herbár Herbarium Car-
paticum. Pri svojom dome vo 
Veľkej a neskôr v Starom Smo-
kovci založil botanickú záhradu. 
Využívala sa aj ako súčasť príro-
dovednej expozície Tatranského 
múzea. Po jeho smrti bola v are-
áli Veľčianskej botanickej záhra-
dy postavená detská škôlka. 

Na počesť jubileí tejto vý-
znamnej osobnosti mesta bude 
v piatok 22. mája o 12. hod. 
slávnostne otvorený malý bo-
tanický chodník v areáli ZŠ s 
MŠ vo Veľkej.  (pmm)

Otvoria botanický
chodník

Jeden z  najslávnejších žijú-
cich spisovateľov sveta Jo Ne-
sbø navštívil začiatkom mája 
Slovensko.

Autor svetových knižných 
bestsellerov s kriminálnou tema-
tikou predal v  rodnom Nórsku 
viac ako 2 milióny kníh a  jeho 
diela boli preložené do vyše 40 

jazykov. Je držiteľom mnohých 
ocenení. Jeho prvý detektívny 
román  Flaggermusmannen  (v 
slovenskom preklade  Netopie-
rí muž, vydalo vydavateľstvo 
IKAR) získal v  roku 1998  lite-
rárne ocenenie  Glasnyckeln  za 
najlepšiu severskú  detektívku. 
Ústrednou postavou väčšiny ro-
mánov je detektív  Harry Hole. 
Z Bratislavy, kde sa stretol s fa-
núšikmi, odletel na popradské 
letisko, odkiaľ pokračoval do 
Tatier, kde strávil dva dní leze-
ním s  horským vodcom. „Prvý 
deň sme boli liezť v skalnej oblas-
ti Machnaté v Nízkych Tatrách 
a  druhý deň na Tomášovskom 
výhľade v Slovenskom raji. Pod-
mienky boli výborné, počasie 
nám vyšlo. Jo Nesbø sa lezeniu 
venuje šesť rokov, je veľmi dob-
rým lezcom. Liezli sme viacero 
ciest rôznej obtiažnosti, bolo vi-
dieť, že ho lezenie baví a rozumie 

mu“, povedal pre naše noviny 
Dušan Leskovjanský, náčelník 
HZS Slovenský raj. Spisovateľ 
bol ubytovaný na Štrbskom Ple-
se. Na fotografii s generálnou 
manažérkou hotela Kempinski 
High Tatras Kathrin Noll a hor-
ským vodcom Dušanom Lesko-
vjanským.  (ppš)

Od pondelka prebieha v uli-
ciach slovenských miest 11. 
ročník Týždňa modrého gom-
bíka, ktorý potrvá do piatka 
22. mája. Pôvodným cieľom 
zbierky bolo poslať vyzbierané 
finančné prostriedky deťom, 
ktoré čelia humanitárnym 
krízam (Ukrajina, Sýria, Je-
men...).  Z dôvodu nepredví-
daných tragických udalostí 
v Nepále sa však rozhodol 
organizátor UNICEF Sloven-
sko okamžite zareagovať na 
situáciu, ktorá tam vznikla po 
katastrofálnom zemetrasení, 
a preto prevažnú  časť výťaž-
ku zo zbierky pošle práve na 
pomoc nepálskym deťom. 
Za príspevok sa vám dobro-
voľníci poďakujú modrým 
gombíkom, prípadne nálep-
kou gombíka.  (ppš)
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SPoločenSkÁ kronIkA

PoVeDAlI SlÁVnI

nAVŽDY SMe SA roZlÚčIlI

nAVŽDY SA roZlÚčIMe

Láska je ako mesiac - keď nerastie, zmenšuje sa.        P. Valéry

Vo štvrtok 14. mája 2015
vo Veľkej s

V piatok 15. mája 2015
vo Veľkej s

V piatok 15. mája 2015
vo Veľkej s

V piatok 15. mája 2015
vo Veľkej s

V sobotu 16. mája 2015
v Novom Smokovci s

V sobotu 16. mája 2015
v Gánovciach s

V pondelok 18. mája 2015
vo Veľkej s

V pondelok 18. mája 2015
vo Veľkej s

V utorok 19. mája 2015
vo Veľkej s

V utorok 19. mája 2015
vo Veľkej s

V stredu 20. mája 2015
o 14. hod. vo Veľkej so

V stredu 20. mája 2015
o 14. hod. v Novom Smokovci s

V sobotu 23. mája 2015
o 11. hod. vo Veľkej s

V sobotu 23. mája 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

Annou Harmanovou,
54-ročnou

Boženou Šašurovou,
87-ročnou

Jánom Tencerom,
53-ročným

Igorom Petrišom,
47-ročným

Jakubom Kačmarákom,
71-ročným

Petrom Juhom,
28-ročným

MUDr. Annou Bezecnou,
74-ročnou

Ján Kondrtom,
68-ročným

Ľudovítom Šmelkom,
70-ročným

Annou Sadvárovou,
76-ročnou

Štefániou Danielčákovou,
86-ročnou

Ondrejom Kukoľom,
88-ročným

Alžbetou Holubovou,
96-ročnou

Teréziou Rackovskou,
85-ročnou

BlAHoŽelÁMe k MenInÁM
Dnes 20. mája má meniny - Bernard, zajtra 21. mája - Zina, v piatok 
22. mája - Júlia, Juliána, v sobotu 23. mája - Želmíra, v nedeľu 24. 
mája - Ela, v pondelok 25. mája - Urban a v utorok 26. mája - Dušan.

HoroSkoP oD StreDY Do StreDY
Budete ma-
ximálne pra-

covne vyťažení, ale niekto vám 
pomôže. Vďaka tomu urobíte viac 
práce a získate i viac peňazí.

Nadriadení 
vás pochvália 

a budete mať pocit z dobre vyko-
nanej práce.

Potrebujete 
nejakú zmenu, 

lebo v poslednom čase vás iní tlačia 
do niečoho, čo vám nie je po chuti.

Nejaká si-
tuácia sa 

bude prudkým tempom vyvíjať 
vo váš prospech. Skončí sa tak 
dobre, ako ste ani nečakali.

Buďte oboz-
retní v podni-

kaní, lebo vás niekto môže nechať v šti-
chu. Svojich spoločníkov si preverte.

Z niekoľkých 
možností si 

vyberte tú, ktorá vás osloví na prvý-
krát. Ukáže sa ako najsprávnejšia.

Budete mu-
sieť niekomu 

pomáhať, ale vďaku nečakajte. Dá-
vajte si väčší pozor na zdravie.

Budete nie-
komu závi-

dieť, až zistíte, že nie je všetko tak, 
ako si myslíte a ten druhý je skôr 
na poľutovanie.

Šťastné dni 
vás naplnia 

novou energiou a optimizmom. 
Na obzore je nová láska.

V práci alebo 
štúdiu sa všet-

ko vyvíja vo váš prospech. Tešte sa 
z úspechov.

Čaká vás ces-
ta, ktorá vám 

prinesie veľa nových známostí a 
kontaktov.

Zdá sa vám, 
že čas letí ako 

víchor a rýchlemu tempu nestačí-
te. Presvedčíte sa však, že všetko 
zvládate.

PoHotoVoSť V lekÁrňAcH
Dnes 20. mája - Včela, zajtra 21. 

mája - Medovka, v piatok 22. mája 
- Lekáreň Nemocnice Poprad, 
v sobotu 23. mája - Sunphar-
ma - Kaufland, v nedeľu 24. 
mája - Limba, v pondelok 25. 
mája - Zlatý had a v utorok 26. 
mája - Sunpharma - Tesco.

Včela: Tatranské nám. 1, č. t. 
772 36 67, Medovka: Tatranské 
nám., Lekáreň Nemocnice 

Poprad: Banícka ul. 28, Sun-
pharma: Kaufland, Moyzesova 

3, č. t. 788 03 36, Limba: 
Podtatranská 5, č. t. 772 26 
57, Zlatý had: Novomeské-
ho 19, č. t. 773 10 26, Sun-

pharma: Tesco, Teplická cesta 3.
Lekárne s  pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piat-
ka od 18. do 22. hod., počas sobôt, 
nedieľ a  sviatkov od 8. do 22. hod.

Program kina cIneMAX Poprad
Od 21. mája do 27. mája

Krajina zajtrajška - o 14.20 hod. 
(hrá sa len cez víkend), o  15.20 
hod. (hrá sa len 26.5.), o  15.40 
hod. (nehrá sa 26.5.), o 17.40 hod. 
(hrá sa len 26.5.), o  18.20 hod. 
(nehrá sa 26.5.) Avengers 2: Vek 
Ultrona 2D - o 17.10 hod., Život 
je život - o 20.20 hod., Predpre-

miéra - Sedem zhavranelých 
bratov - o 13.30 hod., Poltergeist 
3D - o 21. hod., Adrenalin film 
fest - Letná edícia - o  18. hod. 
(hrá sa len 26.5.), Ovečka Shaun 
- bez dialógov - o 13.50 hod.(hrá 
sa len cez víkend), Ladíme 2 - 
o 15.50 hod., Mad Max - Zbesilá 
cesta 3D - o 18.10 hod., Mad Max 
- Zbesilá cesta 2D - o 20.40 hod.. 
Viac na www.cine-max.sk    (ppš)

MAnŽelStVo uZAVrelI
2. mája 2015 - Jana Čudejková a Ján Jasenčák.

Štvrtok 21. máj o 19. hod. / Aréna Poprad
HANA ZAGOROVÁ / GALAKONCERT
Info a predpredaj: Ticketpotal a MIK 052/7721 394

Sobota 23. máj o 10. hod./Námestie sv. Egídia Poprad
STAVANIE MÁJA
Folklórny sprievod mestom a predstavenie ľudovej tradície stavanie 
mája na Turíce v podaní domácich folklórnych súborov.   Vstup: voľný

Nedeľa 24. máj o 10. hod. / Dom kultúry Poprad - divadelná sála
PRÍBEH VÍLY A ŠKRIATKA
Tamariky - Banská Bystrica
Príbeh plný prekvapení a nezbedného chichotania, v ktorom malým 
divákom škriatok s vílou prezradia tajomstvá prírody.
Vstupné: 1,50 €

Utorok 26. máj o 19. hod. / Dom kultúry Poprad - divadelná sála
39°C / Divadlo Actores
Divadelná premiéra broadwayského hitu 39 Steps v podaní Mestské-
ho divadla Actores z Rožňavy.

Piatok 29. - nedeľa 31. máj 
MDD 2015
Podrobný program je uverejnený na plagáte na 12. str.
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VSE City Run

  Z V R P   S  B

1.  Skalica 17 13 2 2 27:9 41

2.  Michalovce 17 12 4 1 29:8 40

3.  Prešov 17 8 4 5 24:20 28

4.  Zvolen 18 6 6 6 17:14 24

5.  L. Mikuláš 17 6 5 6 22:17 23

6.  Bardejov 17 5 7 5 19:18 22

7.  Nitra 17 5 6 6 21:22 21

8.  Sereď 17 6 3 8 24:26 21

9.  Žilina B 18 6 2 10 18:25 20

10. Šaľa 17 4 6 7 21:28 18

11. Senec 17 4 6 7 13:23 18

12. Poprad 17 2 1 14 17:42  7

Tabuľka nadstavbovej časti
DOXXbet ligy

V  siedmom kole nadstav-
bovej časti DOXXbet ligy 
prehrali futbalisti FK Poprad 
v  Skalici miestnemu lídrovi 
tabuľky najtesnejším rozdie-
lom 0:1, rovnako ako v domá-
com prostredí. Aj naďalej tak 
ťahajú neúspešnú sériu jari. 
Zlomiť to mohli vo večernej 
predohrávke 9. kola doma 
proti FK Slovan Duslo Šaľa. 
Zápas sa odohral v utorok 19. 
mája po uzávierke vydania 
novín Poprad.

Výsledok: 7. kolo v  sobotu 
16. mája MFK Skalica - FK 
Poprad 1:0 (0:0).

Program: 8. kolo v sobotu 23. 
mája o  19.30 hod. FK Poprad 
- ŠK Senec.  (ppv)

FK Poprad

V  utorok 12. mája v  telocvič-
ni ZŠ Komenského vyvrcholi-
la 4. kolom celoročná Žiacka 
liga mesta Poprad v  minibas-
ketbale zmiešaných družstiev 
najmladších žiakov a  žiačok, 
ktorú organizuje mesto Poprad 
v  spolupráci s  BAM Poprad 
a  BKM Svit. Víťazom 6. roč-
níka sa stala ZŠ Komenského 
(na foto) pred ZŠ Dostojev-
ského, ZŠ Jarná a  ZŠ Fran-
cisciho.     FOTO - Jozef Pavlík

V piatok 15. mája sa na ihrisku 
ZŠ Tajovského stretli futbalistky 
zo základných škôl na okresnom 
kole v malom futbale mladších 
žiačok. Prvenstvo si odniesli 
dievčatá ZŠ Veľká pred domácou 
ZŠ Tajovského a ZŠ Dostojev-
ského. Víťaz nás bude reprezen-
tovať na krajskom kole 22. mája 
v Prešove.   FOTO - Jozef Pavlík

Už po štvrtýkrát zavíta do 
mesta pod Tatrami celodenný 
charitatívny projekt VSE CITY 
RUN. V stredu 10. júna sa po 
osemhodinovom nonstop úsi-
lí na bežeckom páse, v snahe 
zdolať čo najviac kilometrov, 
postavia na štart 4 kilometro-
vého nesúťažného behu v centre 
Popradu malí i veľkí športovci 
stotožňujúci sa s jeho  hlavnou 
myšlienkou. Tá je obsiahnutá v 
samotnom motte podujatia „Vy-
hráva jeden, pomáha každý“.

Podujatie je v tomto roku 
zamerané na pomoc Pediatric-
kému oddeleniu Nemocnice 
Poprad, ktoré by z výťažku rado 
zakúpilo novorodenecký a det-
ský transportný ventilátor Baby-
PAC. Pomôcť a zapojiť sa môže 
naozaj každý, stačí sa zaregis-
trovať na www.cityrun.sk alebo 
v deň podujatia už od 14. hod. na 
Námestí sv. Egídia.  (ppp)

BAM Poprad
Finálový turnaj Majstrovstiev 

Slovenska žiačok v basketbale sa 
uskutoční tento víkend v Popra-
de v  telocvični ZŠ Komenského 
a v Aréne Poprad.

V  piatok 22. mája sa v  telo-
cvični ZŠ Komenského o  9. 
hod. stretne BAM Poprad s  BK 
Klokani Ivanka pri Dunaji 
a  o  18. hod. s  MBK Ružombe-
rok. V  sobotu 23. mája nastúpi 
BAM Poprad v  Aréne Poprad 
od 12.30 hod. proti Young An-
gels 2001 Košice a o 18.30 hod. 
proti BO Spartak Myjava. V ne-
deľu 24. mája turnaj vyvrcholí 
v  Aréne Poprad od 12.30 hod. 
súbojom BAM Poprad - BK 
ŠKP 08 Banská Bystrica.   (ppv)

Po aprílovom medailovom úspechu v 3. kole Olympiády Sever zve-
renci Judo klubu Poprad opäť zbierali cenné kovy.

V 2. kole Olympiády Východ začiatkom mája v Prešove si judisti z Popra-
du vybojovali päť zlatých a dve strieborné medaily (na foto hore). V sobotu 
16. mája sa v Rimavskej Sobote zúčastnili Majstrovstiev Slovenska mladších 
a starších žiakov dvaja reprezentanti Judo klubu Poprad. Tibor Šimko sa v ka-
tegórii ml. žiakov do 42 kg umiestnil na konečnom 5. mieste. Nikola Štefá-
niková (na foto dole vľavo) sa v kategórii st. žiačok do 57 kg prebojovala do 
finále, kde podľahla domácej pretekárke a obsadila striebornú priečku.  (jkp)

Judo klub Poprad

V stredu 13. mája sa vo 
Veľkej konalo finále okres-
ného kola v malom futbale 
mladších žiakov, do ktorého 
postúpilo 8 družstiev, víťa-
zov skupín tejto obľúbenej 
súťaže. Zvíťazili mladší 
žiaci ZŠ Veľká (na foto) 
pred ZŠ Mierová Svit a ZŠ 
Dostojevského Poprad. Malí 
futbalisti z Veľkej budú 
mesto Poprad ako víťazi 
okresného kola reprezento-
vať už vo štvrtok 21. mája 
na krajskom kole v Pre-
šove. FOTO - Jozef Pavlík
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Majáles Rallye

Športová olympiáda detí 
a mládeže mesta poprad 20. ročník

letná časť
26. máj 2015 otvorenie o 8,30 h. atletický štadión 

v areáli ZŠ s MŠ Jarná Poprad

Športy: 

Atletika ml. žiakov - ZŠ s MŠ Jarná Atletická dráha ZŠ  
Jarná 26. máj 2015.

• Štart prvej disciplíny o 9,30 h.

Malý futbal st. žiakov - ZŠ s MŠ Spišská Sobota v spolu- 
práci s ďalšími základnými školami mesta.

• 29. máj 2015 skupiny I. na ZŠ Jarná, II. na ZŠ Veľká a III. na ZŠ 
Tajovského

• 2. jún 2015 Finále: Ihrisko ZŠ Spišská Sobota
• Začiatok prvých zápasov v skupinách i finále o 8,30 h.

Mixvolejbal st. žiakov a žiačok - ZŠ s MŠ Tajovského 
Telocvične ZŠ Mládeže, Dostojevského a Tajovského

• Začiatok prvých zápasov v skupinách 27. máj 2015  o 8,30 h.
• Začiatok finálových zápasov 28. máj 2015 o 8,30 h.

Tenis družstiev ml. žiakov - ZŠ s MŠ Poprad Veľká  
27. - 28. máj 2015 Skupiny a finálové zápasy 

• tenisové kurty pri ZŠ F. Kráľa Poprad - Veľká. 
• 27. máj 2015 chlapci a 28. máj 2015 dievčatá 

•Začiatok prvých zápasov o 9,00 h.

Olympiáda detí materských škôl: ZŠ s MŠ Jarná a CVČ 
Poprad Športový areál ZŠ s MŠ Jarná

• Otvorenie 28. máj 2015 o 9,30 h. 

Atletika najml. žiakov : ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
• 29. máj 2015 športový areál ZŠ s MŠ Dostojevského 

Otvorenie: o 8,30 h.
Organizátori: 

Základné školy mesta Poprad, Oddelenie školstva,  
mládeže a športu MsÚ Poprad, Slovenská asociácia športu na školách OR 

Poprad, Centrum voľného času Poprad 

27. máj 2015   13,00 - 15,00 h.
Námestie sv. Egídia v medzikostolí a pred Redutou

• Turnaj v minivolejbale
• Súťaž v hokejových zručnostiach + hokejové prekvapenie 

• Cyklistické jazdy zručnosti a slalom na bicykli
     • Ukážka pretekárskeho sánkovania a možnosť spustiť sa 

na kolieskových saniach
Organizátori:

  HK Poprad, VK Junior 2012 Poprad, CK-UNI TREK Bike Team 
Poprad, AOS Poprad, Sánkarský klub Matejovce 

27. máj 2015   14,00 - 18,00 h.
Basketbalová akadémia mládeže Poprad - pred 

šp. halou Aréna Poprad
Hádzanie šestiek s basketbalovou loptou na kôš 

pre účastníkov bez rozdielu veku. 

 Vstup: zdarma               27. máj 2015   14,00 - 20,00 h.

Tenisové kurty mesta Poprad
Dva tenisové kurty.

Vstup: zdarma                27. máj 2015 13,00 – 17,00 h.
SKVELETELO.SK– fitness v hoteli Satel

Vstup: zdarma               27. máj 2015 14,00  – 20,00 h.

Kulturistický klub STAR Poprad  
- fitness v hoteli Poprad 

27. máj 2015                            Vstup: výrazné zľavy                          

AQUACITY POPRAD
AquaCity poskytne od 16,00 h. 
do 20,00 h. kryoterapiu za 5,- €/osobu 
(kapacita obmedzená), a pre deti 
do 15 rokov Thermal packet na 3 hodiny za cenu 5,- €
a celodenný za cenu 6,50 € počas celého dňa.

27. máj 2015   11,00 - 17,00 h.       Vstup: zdarma

CITY BOWLING v OC MAX
Jedna hra bowlingu zdarma,  
vrátane zapožičania bowlingovej obuvi.

27. máj 2015   15,00 - 16,30 h.       

ŠŠS GY-TA - ZŠ Dostojevského
Gymnastické cvičenia – skoky z trampolínky  
pod vedením inštruktorky.

27. máj 2015   18,00 - 19,30 h.      

Central Karate Klub - 
telocvičňa ZŠ Letná 
Možnosť zacvičiť si karate pod vedením inštruktora.

27. máj 2015   15,30 - 17,30 h.       

Športové stredisko detí a mládeže  
Poprad -Tatry - telocvičňa ZŠ Letná
od 15,30 otvorený tréning pre deti do 6 r.,
od 16,30 pre deti od 6 do 9 rokov.

27. máj 2015   17,30 - 19,00 h.       

AK Steeple Poprad - 
atletický štadión ZŠ Jarná Poprad
Atletický tréning pre verejnosť pod dohľadom trénera.

27. máj 2015   18,00 - 19,45 h.       

ŠK Veterán Poprad - telocvičňa ZŠ  
Matejovce
Možnosť zahrať stolný tenis pod vedením trénera.

27. máj 2015   17,00 - 18,00 h.       Vstup: zdarma

Sport Club For All - telocvičňa Gymnázia 
Kukučínova Poprad
Bedminton na kurtoch v športovej hale školy.

27. máj 2015 14,00 – 17,00 h.        Vstup: zdarma

Tenisové kurty Základnej školy   
Poprad - Veľká
Dva tenisové kurty.

Príďte na uvedené športoviská  
v rámci Challenge Day  
a potom pravidelne!

Bližšie informácie na oddelení školstva, mládeže a športu 
 MSÚ Poprad 7167 234.

V stredu 27. mája 2015 sa môžete zapojiť do súťaže miest v pohybovej aktivite občanov. Partnerom 
nášho mesta bude Nitra. Pozývame Vás urobiť niečo pre svoje zdravie a naše mesto. Navštíviť môžete 

športoviská uvedené na tomto plagáte, ktoré sú otvorené 27. mája 2015 v uvedených časoch  
pre všetkých športuchtivých bez rozdielu veku a schopností.

Vážení Popradčania
27. 5. 2015

XI. ročník Majáles Rallye sa 
uskutoční v sobotu 23. mája 
v Štrbe. Súťaž je usporiadaná 
ako celoštátna dopravno-vý-
chovná automobilová orien-
tačná súťaž Rodičia, jazdite 
opatrne! Jej cieľom je zvýšiť 
znalosť, orientáciu a zruč-
nosti súťažiacich, prispieť k 
zvýšeniu bezpečnosti cestnej 
premávky, zblížiť priaznivcov 
motoristického športu a tiež 
propagácii podtatranského 
regiónu. Je určená širokej 
verejnosti.  (ppp)

ZÁKLADNÁ
UMELECKÁ ŠKOLA,

Ul. Štefánikova v  Poprade
o z n a m u j e,   že

PRIJÍMACIE
TALENTOVÉ SKÚŠKY

pre školský rok 2015/2016
pre odbory:

výtvarný, - hudobný, - taneč-
ný, - literárno-dramatický

sa uskutočnia
25. - 27. mája 2015
od 14. do 17. hod.

v priestoroch ZUŠ v Dome 
kultúry Poprad.

Záujemcovia, ktorý sa v tých-
to dňoch nemôžu zúčastniť ta-
lentových skúšok sa môžu in-
formovať na riaditeľstve školy.

Kontakty: tel.:
052/78 95 111, 0910 890 448,
e-mail: kocisova@zuspoprad.sk
www.zuspoprad.sk  PP-53

Reštaurácia
S A B A T O
v Poprade - Spišskej Sobote
na Sobotskom nám. 1730/6

pr i j m e     ihneď
KUCHÁRA - KUCHÁRKU

do TPP
Kontakt: 0905 350 920.    PP-54

InZercIA
PreDAj

rôZne

kÚPA

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám Kia Sorento v  dob-
rom stave, garážovaná. Inf.: č. t. 
0905 307 148.  27/15-P• Predám zachovalý béžovo-
-hnedý koberec rozmer 4 m 
x 4,20 m, cena 40 €. Inf.: č. t. 
0907 282 097.  27/15-R

• Kúpim 3-4-izb. byt v  lo-

kalite sídl. Západ v Popra-
de. Aspoň čiastočná re-
konštrukcia (min. plastové 
okná), pivnica, balkón, 
nie vysoké poschodie, ani 
prízemie. Inf.: č. t. 0944 
156 308.   9/15-K

• Dáme  do prenájmu kan-
celárske priestory na Hra-
ničnej ul. v Poprade. Inf. č. t.: 
0903 905 070.  31/15-R

• Prijmeme do zamestnania 
pomocnú silu do kuchyne. Inf.: 
č. t. 0902 305 001.  39/15-R

• Pizzéria Utopia za Výkri-
kom v  Poprade prijme vy-
učeného kuchára. Inf.: č. t. 
052/773 22 22.  44/15-R

• Dáme do prenájmu 
1-izb. byt na Okružnej ul. 
v  Poprade, v  pôvodnom 
stave, konečná cena 180 
€, veľký balkón, zateple-
ná bytovka, nové plasto-
vé okná. Inf.: č. t. 0918 
466 534.   45/15-R• Dám do prenájmu neza-
riadený 1-izb. byt s  balkónom 
v  Poprade na starom Juhu. 
voľný od 1.6.2015. Inf.: č. t. 
0915 903 759.  46/15-R

GRAND HOTEL
BELLEVUE ****

Aj vy ste tvorili jeho históriu
Milí bývalí a súčasní
zamestnanci hotela, 

srdečne si Vás dovoľujeme 
pozvať 

na priateľské posedenie
pri príležitosti 

50. výročia otvorenia hotela 
dňa 30. mája 2015 o 18. hod. 

v Grand Hoteli Bellevue.
RSVP: info@hotelbellevue.

sk, tel. 052/4762 111.
Tešíme sa na Vás. PP-51
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sprievodný program

Marcel FORGÁČ & Marcel MERČIAK
The Pastels

KALI

Hlavný reklamný partner
partneri

FOOTBALL

reklamní 
partneri

vstupenky v predaji cez ticketportal        Info - www.aquacity.sk/futbalovelegendy

PP-52
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PoPrAD

1. jún / 12.00 / pondelok / priestor pri Dome kultúry v Poprade 
FAREBNÝ SVET DETÍ
V exteriéroch domu kultúry sa v čase od 12.00 hod. do 16.00 hod. uskutočnia pod vedením
skúsených pedagógov zo  ZUŠ na Štefánikovej ulici tvorivé dielne.
Vstup voľný
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Zábavné hry, súťaže, atrakcie...stánky plné sladkostí a radosti...

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v Aréne Poprad, Uherova 4680/2

MDD 2015

29. máj / 10.00 / piatok / Dom kultúry Poprad – divadelná sála

DOBRODRUŽSTVO MYDLINKY
A BUBLIKA V BUBLILANDE
PRVÉ DIVADLO MYDLOVÝCH BUBLÍN. 

Jedinečné a unikátne divadlo obrovských mydlových bublín!
Veľkolepý začiatok osláv MDD určený deťom a žiakom MŠ a ZŠ.

Vstup: voľný na objednávky, info: 052/77 222 55

30. máj / 10.00 / sobota /  Námestie sv. Egídia
DEŇ PLNÝ RADOSTI
10.00     OTVORENIE
11.00     SHOW popradských tanečných skupín
12.00     O ZLATEJ RYBKE / Clipperton - BB
13.00     MELIES / KÚZELNÍK - Topoľčany
14.00     PYŠNÁ PRINCEZNÁ / Portál – Prešov
15.00     FEARLESS a HANDS UP CREW
16.00     KRAJINA ZÁZRAKOV - Košice
17.00     TANCOVAČKA s maskotmi
18.00     MARTIN MADEJ

31. máj / 10.00 / nedeľa / Dom kultúry Poprad - divadelná sála
POPOLUŠKA

Rockový muzikál spracovaný  na motívy známej rozprávky,
ktorý je  určený predovšetkým deťom. Vstup: voľný

31. máj / 15.00 / nedeľa
Školský dvor na ZŠ na Ulici mládeže v Poprade 

JA A MÔJ PSÍK
Príď a zapoj sa  so svojím štvornohým kamarátom

do pohybovej aktivity v rámci agility prekážok,
v ktorej si môžeš zasúťažiť a získať sladkú odmenu!

21.00    GNOMEO A JÚLIA
Animovaná komediálna rozprávka, ktorá pobaví deti aj dospelých.

www.poprad.sk

Keď Agentúra Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a  športu Slo-
venskej republiky pre štrukturálne 
fondy vyhlásila v  rámci operačné-
ho programu Premena tradičnej 
školy na modernú výzvu pre školy, 
zapojilo sa do nej aj Gymnázium 
na Kukučínovej ulici v  Poprade. 
Úspešne! V roku 2014 získalo nená-
vratný finančný príspevok zo štruk-
turálnych fondov Európskej únie 
a  realizácia náročného projektu sa 
mohla začať. 

Jeho primárnym cieľom bolo 
novými metódami modernizovať 
vyučovací proces vedúci k  rozši-
rovaniu kompetencií potrebných 
pre nadväzujúce vzdelávanie 
v  systéme vysokých škôl. Učitelia 
popradského Gymnázia na Kuku-
čínovej ulici sa pustili do  tvorby 
nových učebných textov a  mate-

riálov zameraných na inováciu 
obsahu vzdelávania vo vybraných 
predmetoch. Zároveň sa v  tomto 
najstaršom gymnáziu okresu Po-
prad s  vyše 60-ročnou tradíciou 
kvalitného vzdelávania začalo 
s  modernizáciou už existujúcich 
a  budovaním nových prírodo-
vedných laboratórií a  odborných 
učební. 

To všetko sa dialo s  jasnou ví-
ziou - vytvárať optimálne pod-
mienky pre všestranný rozvoj 
nadania a  talentu žiakov, pre for-
movanie ich občianskych, mrav-
ných a  hodnotových postojov 
v súlade s európskou a zároveň aj 
národnou tradíciou. Študenti budú 
mať vďaka realizácii tohto projektu 
možnosť modernými vyučovacími 
technológiami efektívnejšie získa-
vať nielen vedomosti, ale aj návy-

ky a zručnosti, ktoré im v budúc-
nosti zabezpečia bezproblémové 
zvládnutie vysokoškolského štúdia 
doma či v zahraničí. Zároveň si bu-
dujú pevný základ pre celoživotné 
vzdelávanie a sebazdokonaľovanie. 

Až 95 percent z celkových nákla-
dov na realizáciu celého komplexu 
inovácií predstavujúcich sumu 
250  406 € poskytol Európsky so-
ciálny fond, zvyšných päť percent 
- 12 520,30 € doplnilo Gymnázium 
na Kukučínovej ulici v Poprade 
z  vlastných zdrojov financovania. 
Výsledkom tohto náročného pro-
jektu s názvom Vzdelávame mo-
derne, ktorý je už tesne pred svojím 
zavŕšením, bude skvalitnenie vyu-
čovacieho procesu, lepšia a  kom-
plexnejšia príprava žiakov na ďalšie 
štúdium na vysokých školách.  

Moderné vzdelávanie pre ve-
domostnú spoloč-
nosť / Projekt je 
spolufinancovaný 
zo zdrojov EÚ  PP-50www.noviny-poprad.sk

Dvanásť tanečných choreografií s rekvi-
zitami, dvadsaťdva účinkujúcich v rozma-
nitých dobových a fantazijných kostýmoch 
- to všetko mohli diváci vidieť v divadelnom 
predstavení s názvom Posledné kúzlo v po-
daní divadla Alimah Fusion & Alchýmie 
v  popradskom dome kultúry v  piatok 15. 
mája. Divákom priblížili legendu o  mocnej 
Brunhilde a statočnom Siegfriedovi, ktorý ju 
oslobodil, zamiloval sa do nej a dal jej prsteň.

Priblížili legendu
o Siegfriedovi a Brunhilde


