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Po moste príde na rad kruhová križovatka

Výsledky potvrdzujú, že Popradčania na kúrení ušetrili

Popradská samospráva apeluje 
na vodičov, aby mali v prípade re-
konštrukcie mosta na Francisciho 
ulici strpenie. Stavenisko bolo odo-
vzdané minulú stredu. Do konca 
júna bude most uzavretý čiastočne, 
od začiatku prázdnin úplne. 

Primátor mesta Poprad Jozef Šva-
gerko uviedol: „Most na Francisciho 
ulici je v havarijnom stave, rekon-
štrukcia je nevyhnutná, ale chceme, 
aby čo najmenej blokovala premáv-
ku. Po 1. júli vyskúšame most kom-
pletne uzavrieť, čím by sa skrátila 
doba rekonštrukcie o jeden mesiac. 
Budeme to riešiť vhodnou obchádz-
kou a bezpečnosť cestnej premávky 
bude zabezpečená aj prenosným zvis-
lým dopravným značením.“ Chodci 
prechádzajúci popod most po Zdra-
votníckej ulici budú chránení deb-
nením s podperami. Rekonštrukcia 
je náročná i preto, že na okraji mosta 

je uložené plynové potrubie a ďalšie 
siete. Po rekonštrukcii, po ktorej by 
sa mala premávka obnoviť v polovici 
septembra tohto roka, sa jeho nos-
nosť zvýši z 22 na 40 ton.  

Radnica bude monitorovať situáciu 
počas prác na moste, aby bola zabez-
pečená plynulosť premávky. „Prosíme 
obyvateľov a návštevníkov o trpezli-
vosť. Máme trochu obavy, pretože v tu-
ristickej špičke do mesta prichádza až 
400 tisíc ľudí. Verím však, že dopravné 
obmedzenia budú dobre pripravené,“ 
konštatoval primátor. Viceprimátor 
Anton Andráš pripojil informácie, že 
dopravu by mali regulovať semafory 
a rýchlosť bude obmedzená na 20-30 
km: „Dnes ešte nevieme povedať, či 
dôjde k dopravným zápcham. Situáciu 
budeme sledovať a v prípade potreby 
riešiť. Most zostane šírkovo taký ako 
doteraz s dvoma pruhmi, ale uvažu-
jeme, aby bol zboku votknutý nosník 

a urobený chodník pre peších aj cyk-
listov.“ Celková cena rekonštrukcie 
mosta po verejnej súťaži dosiahla viac 
ako 195 tisíc eur, čo je o 105 tisíc me-
nej než poslanci pôvodne schválili na 
túto investíciu. 

Mesto mieni rekonštruovať aj most 
na Alžbetinej ulici. V súčasnosti sa 
spracováva prípravná a projektová 
dokumentácia, na ktorú poslanci v 
marci schválili 35 tisíc eur. 

Popradská energetická 
spoločnosť (PES) dosiahla za 
rok 2017 zisk po zdanení vo 
výške 311 tisíc eur. A to aj na-
priek tomu, že v uplynulom 
roku predala menšie množ-
stvo tepla  (108  266 MWh) 
ako bolo podľa dostupných 
zdrojov predaných v  roku 
2016 (109  900 MWh). Pa-
radoxom je pritom skutoč-
nosť, že rok 2017 bol mier-
ne chladnejší ako rok 2016. 
Všetok zisk ostane v meste a 
bude použitý na zveľadenie 
majetku mesta v  oblasti te-
pelného hospodárstva.

„Keď to porovnám s  minu-
lým obdobím, mesto malo zisk 
z  predchádzajúcej spoločnosti 
približne 100-tisíc každý rok. 
Teraz je to 300-tisíc,“ uviedol 

viceprimátor Igor Wzoš.  Pa-
vol Kubičko, konateľ PES 
spresnil: „Vplyv na menší pre-
daj tepla mali najmä dva zá-
kladné faktory - zatepľovanie 
objektov a  ekonomické sprá-
vanie odberateľov.“ Priemerná 

cena tepla v  Poprade klesla 
v roku 2017 v porovnaní s ro-
kom 2016 o 12,8 perc. Nižšiu 
cenu tepla pocítia Popradča-
nia vo vyúčtovacích faktú-
rach. To, do akej miery, závisí 
od individuálneho správania 

sa jednotlivých odberateľov 
- koľko tepla spotrebovali na 
vykurovanie a  teplú vodu, 
koľko spotrebovali studenej 
vody, ale aj od toho, či sa ich 
bytový dom zatepľoval a  ako 
majú nastavené zálohové 

platby od správcovských spo-
ločností alebo spoločenstiev 
vlastníkov bytov (SVB). Vy-
účtovanie zasielala PES všet-
kým odberateľom v  zmysle 
zmlúv už v marci tohto roku. 
Správcovské spoločnosti 
a SVB majú povinnosť rozúč-
tovať náklady za teplo do 31. 
mája. V prípade nejasností sa 
občania môžu obrátiť na svoj-
ho správcu.

PES v Poprade spravuje 47 
kotolní a dodáva teplo a tep-
lú úžitkovú vodu pre 14 tisíc 
domácností, pre školy a ďal-
ších odberateľov v  meste. 
Vznikla od 1. januára 2017 
ako spoločnosť so stoper-
centnou kapitálovou účas-
ťou mesta Poprad.

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 2)
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Po moste príde na rad kruhová križovatka

•  STAVEBNÝ úrad Poprad zria-
ďuje od 1. júna 2018 utorky a štvrt-
ky ako nestránkové dni pre verej-
nosť. Dôvodom tohto opatrenia 
je maximálne vyťaženie a snaha 
urýchliť vybavovanie prijatých po-
daní. Časový manažment zahŕňajú-
ci výjazdy do terénu i nevyhnutnosť 
preskúmavania zákonnosti jednot-
livých podaní bude upravený a pre 
verejnosť budú stránkové dni pon-
delok od 7.30 do 15.30 hod., streda 
od 7.30 do 17. hod. a piatok od 7.30 
do 14. hod.

• TRETIE plánované zasadnu-
tie  Mestského zastupiteľstva mesta 
Poprad sa bude konať vo štvrtok 14. 
júna 2018.

• V PIATOK 25. mája bude v Tat-
ranskej galérii v  Poprade sprístup-
nená výstava Miroslava Cipára 
s názvom Moja krajina je moja fan-
tázia. Pôjde o  interaktívnu výstavu 
v  rámci projektu Hry s  umením 
2018 v  spolupráci s  Bibianou Bra-
tislava. Vernisáž sa uskutoční o 17. 
hod. a jej súčasťou bude aj prednáš-
ka Ľubomíra Feldeka na tému Ilu-
stračná tvorba Miroslava Cipára. 

• PRVÉ sväté prijímanie sa v  po-
pradskej farnosti uskutoční v sobo-
tu a nedeľu 26. a 27. mája. K sviatos-
ti pristúpi viac ako 270 detí. 

• MIERA evidovanej nezamestna-
nosti na Slovensku ku koncu aprí-
la tohto roka oproti marcu klesla 
o 0,13 percentuálneho bodu na 
nové historické minimum 5,42 %. 
V  okrese Poprad je miera evido-
vanej nezamestnanosti ku koncu 
apríla 5,62 % a disponibilný počet 
uchádzačov o zamestnanie je 3 035.

• OKRESNÉ riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru v Po-
prade vyzýva vodičov na poprad-
ských sídliskách Juh a Západ, aby 
pri parkovaní vozidiel nezabúdali 
nechať priestor na prípadný pre-
jazd hasičskej techniky. Autá sú 
často zaparkované aj na prístupo-
vých a nástupných plochách, ktoré 
sú určené ako plochy pre záchran-
né zložky, nielen pre hasičov, ale aj 
pre zdravotníckych záchranárov so 
sanitkou, ktoré v  prípade potreby 
majú problém dostať sa na miesto 
určenia.

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

Dovtedy teplo spravovala zahranič-
ná spoločnosť, v ktorej mala popradská 
samospráva iba 25-percentný podiel. 
Výsledky PES za prvý rok fungovania 
dokazujú, že rozhodnutie spravovať 
teplo vlastnou mestskou spoločnos-
ťou, je úspešným projektom. 

„Naše rozhodnutie ísť v  oblasti te-
pelného hospodárstva vlastnou cestou 
sa ukazuje ako správne. V nastúpenej 
ceste preto budeme pokračovať naďalej 
tak, aby sme zabezpečili energetickú 
bezpečnosť a  spokojnosť samotných 
obyvateľov i  samosprávy,“ povedal 
primátor Popradu Jozef Švagerko. 
Viceprimátor I. Wzoš dodal: „Pro-
jekt PES sa vlastne začal ešte v  roku 
2015, keď sme schválili Plán rozvoja 
mesta a bol v ňom zahrnutý aj základ 
pre energetickú koncepciu mesta. PES 
je v podstate naplnením tohto plánu, 
v  ktorom sme Poprad orientovali vo 
všetkých oblastiach ako smart mesto.“ 
Uviedol, že celkový finančný prínos 
PES predstavuje pre domácnosti a 
občanov 985 tisíc - o  toľko zaplatili 

menej za dodávku tepla oproti roku 
2016. A  usporené peniaze sa môžu 
použiť v  lokálnej ekonomike, kým 
predtým putovali do zahraničia. 

„Keď som sa pred rokom, rokom a pol 
prihováral za túto zmenu, bolo to z toho 
dôvodu, že cena tepla by mala ísť dole. 
A  toto sa naplnilo, čo ma osobne teší. 
Nehovoriac o skutočnosti, že zisky, ktoré 
šli predtým kdesi inde, ostanú v meste,“ 
doplnil Jozef Beck zo správcovskej 
spoločnosti SPOLBYT. Milan Jurčo, 
predseda SVB v  jednej z  bytoviek na 
Ul. Popradskej brigády sa vyjadril: 
„Môžem povedať, že sme veľmi spokoj-
ní, odkedy sme prešli pod PES. Vlani 
sme mali trošku vyššiu spotrebu, odha-
dujem o 4-5 perc., než v roku predtým 
a  napriek tomu máme nižšiu platbu 
o viac ako 15 percent. Naši vlastníci by-
tov budú mať preplatky, niekto väčšie, 
niekto menšie. Záleží od ich skutočnej 
spotreby, ale rozhodne budú oveľa väč-
šie ako v  minulosti.“ Vojtech Smutný, 
predseda SVB v  jednej z  bytoviek na 
sídlisku Západ takisto hodnotí spra-
vovanie tepla mestskou spoločnosťou 

PES ako pozitívny krok: „Sme spokojní. 
Pri ohreve TÚV máme úsporu približne 
10 perc. Tento ukazovateľ považujem za 
smerodajný, pretože úspora nie je závis-
lá od počasia, kým kúrenie závisí od 
toho, aká je zima. Ale aj na teple sme 
takisto dosiahli úsporu okolo 10 perc. 
Takže naozaj ide o  významné úspory, 
ktoré sa odzrkadlia v preplatkoch.“

V  investičnom pláne PES na rok 
2018 je dokončiť II. etapu rekon-
štrukcie a opravy rozvodov na okru-
hu kotolne v Matejovciach, na sídlis-
ku JUH III zrealizovať prepoj kotolní 
PK1/III a PK2/III v celkovej dĺžke 
180 metrov a na sídlisku JUH V  je 
naplánovaná inštalácia nových OST. 
Všetky tieto investície majú za cieľ 
znížiť energetickú náročnosť dodáv-
ky tepla a zamedziť tepelným stratám 
pri dodávke tepla a TÚV. Už v tomto 
týždni sa začali práce na plánovaných 
opravách. Novinkou je, že odberate-
lia si môžu na stránke www.poprad.
energy  nájsť informácie o všetkých 
odstávkach a  to, či sa týkajú aj ich 
bytových domov.     (mar, mag)

Po rekonštrukcii mosta na Fran-
cisciho ul. plánuje samospráva pri-
stúpiť k rekonštrukcii križovatky 
Ul. Curie a Baníckej pri nemocnici. 
Viceprimátor Igor Wzoš podotkol: 
„Kruhová križovatka pri Bille sa 
osvedčila. Zvýšila sa plynulosť dopra-
vy a bezpečnosť.  Aj chodci si zvykli na 
osadené zábradlie. Som presvedčený, 
že i kruhová križovatka pri nemocnici, 
keďže toto miesto je silným doprav-
ným uzlom, bude veľkým prínosom. 
Dnes sme v projekčnej fáze. Hneď ako 
dokončíme most na Francisciho ul., 
pustíme sa do tejto stavby.“ V pláne 
je tiež ako združená investícia sú-
stava dvoch kruhových križovatiek 
medzi starým a novým Juhom oproti 
Kauflandu, ktorá by dokázala vyriešiť 
kritickú dopravu v tejto časti mesta. 

Dôležitá je takisto plánovaná investí-
cia do cesty od Novej ul. k areálu 
spoločnosti Brantner vo Veľkej. Ob-
nova tejto ulice je nutná, pretože je 
vo veľmi zlom stave. Obyvateľov ruší 
i tamojšia kamiónová doprava, preto 
mesto zároveň zvažuje dopravné ob-
medzenia v tomto smere.  (mar)

Tradičný zvyk stavania májov opäť zažíva návrat. Máje sa vztyčujú po dedinách a tiež v centrách miest. Aj v Poprade sa 
v sobotu 19. mája konal dopoludnia kultúrny program, ktorého súčasťou bolo postavenie mája. Krášli Nám. sv. Egídia pri 
fontáne. V programe vystúpili folklórne súbory Popradčan, Batizovčan a Letnička.         FOTO - Silvia Šifrová

Výsledky potvrdzujú, že Popradčania na kúrení ušetrili
(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)
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• NEDÁVNY požiar vo Vysokých 
Tatrách, pri ktorom zhorelo vyše šty-
ridsať hektárov lesa v štvrtom a pia-
tom stupni ochrany, aj napriek okam-
žitej reakcii hasičov spôsobil škody za 
viac ako 1,3 milióna eur. Envirorezort 
preto pre potreby Štátnej ochrany prí-
rody SR uvoľnil z rozpočtu 20-tisíc 
eur na zakúpenie takzvaného bambi 
vaku na hasenie zo vzduchu. • NA území Prešovského samo-
správneho kraja (PSK) sa v rámci 
cezhraničnej spolupráce s Poľskom 
zrealizuje ďalších 33 mikroprojektov 
v hodnote 1,3 milióna eur na slo-
venskej strane. Trinásť z nich sa týka 
spolupráce s Malopoľským vojvod-
stvom. Zmluvy o poskytnutí finanč-
ného príspevku týmto projektom 
minulý týždeň za účasti poľských 
partnerov podpísali úspešní žiadate-
lia v Prešove. Ich zoznam je uverej-
nený na webovej stránke PSK.• BESEDA s  lesníkom a  stráž-
com Jurajom Ksiažekom na tému 
Stretnutia s medveďom sa uskutoční 
v piatok 25. mája o 18. hod. v Galérii 
Tatranský šperk v Starom Smokovci. • PLAVÁREŇ vo Svite je z dôvodu 
technických problémov uzatvorená 
až do odvolania.• UŽ len približne týždeň zostáva 
občanom aj podnikateľom, ktorí si 
odložili podanie daňového prizna-
nia k dani z príjmu na koniec mája. 
Týka sa to 2 932 daňovníkov. Najviac 
daňovníkov si ale podanie daňového 
priznania odložilo až na koniec júna. 
V tomto prípade by však mali zbys-
triť pozornosť najmä fyzické osoby 
- podnikatelia. Týka sa ich totiž aj 
elektronická komunikácia.• PREŠOVSKÝ samosprávny kraj 
podpísal s  Košickou arcidiecézou, 
Gréckokatolíckym arcibiskupstvom 
Prešov a  Biskupstvom Spišské Pod-
hradie Memorandum o  spolupráci, 
ktoré deklaruje spoločné úsilie za za-
chovanie kultúrneho a  duchovného 
dedičstva a  podporu náboženského 
cestovného ruchu. Dokument pod-
písali spolu s  predsedom PSK Mila-
nom Majerským košický arcibiskup 
- metropolita Mons. Bernard Bober, 
prešovský arcibiskup - metropolita 
Mons. Ján Babjak a spišský diecézny 
biskup Mons. Štefan Sečka. Stalo sa 
tak v rámci odborného fóra k projek-
tu Svetlo z východu 17. mája v Spiš-
skej Kapitule, ktorého hlavnou témou 
bol práve pútnický turizmus. • MLADÍ ľudia troch európskych 
krajín si minulý týždeň zmerali sily 
vo viacerých športových disciplínach 
v Starej Ľubovni. Podujatia s názvom 
Partnerstvo sa zúčastnili účastníci 
z  českého mesta Vsetín, ukrajinskej 
Svaljava, poľského Nowy Saçz a Poła-
niec a Starej Ľubovne.  (ppš)

Krátke správy

V utorok 5. júna sa v priestoroch 
Podtatranskej knižnice na sídlisku 
Západ v Poprade uskutoční medzi-
národná konferencia na tému Vznik 
Československa - vplyv na rozvoj 
Popradu a  okolia. Organizátorom 
podujatia je Podtatranská knižnica 
na podnet miestneho publicistu Mi-
kuláša Argalácsa.

Hlavným cieľom organizátorov je 
pomôcť zorientovať sa v  dianí a  vý-
voji predovšetkým v Poprade a  jeho 
okolí, preto sú adresátom konferen-
cie predovšetkým učitelia základných 
a stredných škôl. Tvorcovia projektu 
Anna Balejová a  Monika Naštická 
z Podtatranskej knižnice v spolupráci 
s Mikulášom Argalácsom začali s prí-

pravou konferencie už na sklonku 
leta 2017. „Veľmi radi sme prijali myš-
lienku organizácie takéhoto podujatia, 
pretože sa nám páčila. Ukazuje sa tu 
aj spolupráca s  inými kultúrnymi za-
riadeniami. Aj v našom fonde sa nájde 
veľa dokumentov, ktoré sa týkajú tejto 
témy a máme veľa čitateľov, ktorí majú 
záujem o takýto druh histórie,“ uvied-
la M. Naštická.

„Čakali sme, čo sa v  tomto meste 
k 100. výročiu vzniku Československa 
udeje. Nezaregistrovali sme žiadne pri-
pravované dianie. Spoločne s  knižni-
cou sme preto vytvorili projekt, v kto-
rom sme sa zamerali na to, ako to bolo 
so vznikom Československa v Poprade 
a  okolí. Chceli sme vytvoriť ucelený 

súbor informácií o  tom, aký to malo 
vplyv na rozvoj Popradu. Neorgani-
zujeme konferenciu v októbri, ale júni 
a  to preto, že od septembra v  školách 
prepukne celonárodné šialenstvo na 
túto tému. Naši učitelia však už vtedy 
budú mať v  rukách ucelený materiál 
a  nebudú musieť nič zháňať. K  tejto 
konferencii totiž vyšiel zborník pre ten-
to účel a sú tam veci, ktoré si doteraz 
nevedeli ľudia ani predstaviť. Počas 
konferencie budú veci so zborníka oko-
mentované odborníkmi na túto tému,“ 
doplnil autor myšlienky M. Argalács.

Súčasťou akcie bude aj výstavka 
v  priestoroch knižnice, kde budú 
všetky dostupné dobové dokumenty 
týkajúce sa danej témy.  (ppv)

K výročiu storočnice vzniku Československa
bude v Poprade konferencia

V novom logu je ukrytý i symbol kniežacej hrobky
Podtatranské múzeum má od jari 

nové logo. Prvýkrát ho použilo, keď 
ohlasovalo otvorenie novej expozí-
cie a znovusprístupnenie múzea po 
rekonštrukcii. Logo podrobne pre-
stavili verejnosti i počas Noci múzeí 
a galérií minulú sobotu. 

Vytvoril ho Marek Ružinský (na 
foto hore), výtvarník a kurátor zbie-
rok umenia v Podtatranskom múzeu. 
Objasnil: „Nové logo v prvom rade vy-
chádza z pôsobnosti a miesta, kde sa 
múzeum nachádza - teda pod Tatra-
mi. Vo vyobrazení loga sú v najvrch-
nejšej vrstve vyobrazené štíty Tatier, 
v druhej línii symbol štítu fasády bu-
dovy múzea s dvoma špicatými cípmi 

a v tretej celkom naspodku je rovné a 
sedlové prestrešenie hrobky kniežaťa 
nájdenej v Matejovciach. Celé logo je 
ešte orámované ďalšími malými šípka-
mi smerujúcimi na jednotlivé svetové 
strany a vo vertikálnej a horizontálnej 
línii tiež na odkaz histórie.“ 

Logo ako novú grafickú značku 
múzea budú používať v čiernej a bielej 
verzii na svetlom či tmavom podkla-
de. Existuje i farebná verzia, kde jed-
notlivé farby prislúchajú zbierkovým 
fondom - hnedá archeológii, žltá pro-
duktom kultúry, produktom človeka 
ako sú umenie, numizmatika, história 
a pod., modrá prírode a prírodnému 
prostrediu podtatranského regiónu. 

Podtatranské múzeum vystriedalo 
počas 142 rokov svojho jestvovania  
niekoľko emblémov - od vyobraze-
nia  Uhorského karpatského spolku, 
zakladateľa tohto múzea, cez rôzne 
pečate, až po známe logo zo 70-tych 
rokov, kedy sa takisto uskutočnila 
veľká rekonštrukcia múzea. Posledné 
logo z 80-90-tych rokov predstavova-
lo kruh s grafikou budovy a vyobra-
zením Athény Alkis. „Najnovšie logo 
je koncepčne prepojené so vznikom 

nových expozícií, odkazuje na vzácnu 
hrobku. Jednotlivé časti loga sú použité 
aj v expozíciách, kde napr. trojcíp štítov 
Tatier značí prírodné prostredie atď.,“ 
prezradil autor. Nová nápaditá grafic-
ká značka Podtatranského múzea sa 
stretáva s pozornosťou a záujmom. 

Počas Noci múzeí a galérií si mohli 
návštevníci vytvoriť herbár, pre-
hliadnuť múzeum a pozrieť výstavu 
Spoločenské hry a logické hlavolamy 
(na foto). Pestrý program pripravila 
aj Tatranská galéria.  (mar)

Už od minulého mesiaca prebiehajú práce na cel-
kovej rekonštrukcii výpustného objektu a obnove 
vodnej nádrže Veľký Grébpark. Predseda miest-
nej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 
v Poprade Štefan Kolcún uviedol, že výpustný 
objekt bol v havarijnom stave. Rybári museli k 
prácam pristúpiť, aby sa zabránilo únikom vody 
cez presakovanie. Pokles hladiny by ohrozil ryby 
a iné živočíchy v nádrži. Zároveň po viac ako 
15 rokoch dôjde k údržbe rybníka, odstráneniu 
sedimentov, spevneniu brehov, vytvoreniu po-
chôdzieho chodníka pre bezpečný športový a re-
kreačný rybolov. Vyše 350 kg rýb bolo dočasne 
premiestnených do malého rybníka v Sp. Sobote. 
(Viac v budúcom čísle).   FOTO - Marta Marová
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Upratovanie 
Kvetnice

Fotografie premien Popradu vyvolávajú nostalgiu
Na začiatku bola náhoda. Po-

pradčanovi, novinárovi Rasťovi 
Ovšonkovi (na foto) poslal pred 
mesiacom jeden z jeho priateľov na 
facebooku zopár starých fotogra-
fií. Vedel, že ho zaujíma minulosť 
Popradu, hlavne ako sa zmenili 
ulice a zákutia mesta v posledných 
desiatkach rokov. Pôvodný majiteľ 
starých záberov mu prezradil, že 
mali skončiť v smetiach, ale rozho-
dol sa ich venovať niekomu, komu 
urobia radosť. Tak sa zachránili.

„Fotky som pekne usporiadal a snažil 

som sa určiť obdobie, kedy boli urobe-
né. Rok som stanovil na základe dvoch 
fotografií. Na jednej je nedokončená 
Sasanka (dnes Eterna), ktorá sa otvá-
rala v roku 1977 a na druhej na jed-
nom dome transparent Splníme závery 
XV. zjazdu KSČ, čo sa dalo nájsť, kedy 
bol. Neskôr mi dátum potvrdil jeden 
Popradčan, ktorý sa spoznal na tých 
snímkach. Je zaujímavé, že autor foto-
grafií šiel dom za domom a fotil. Za-
znamenával jednotlivé objekty, ľudia 
sú tam len tak akoby mimochodom. 
Nie sú umelecky, ale skôr dokumen-

tačne pozoruhod-
né. Ukazujú, ako 
jednotlivé miesta 
Popradu kedysi vy-
zerali. To ma oslo-
vilo. Keď sa teda ten 
fotograf pred vyše 40 
rokmi vybral a fotil 
rad za radom, tak 
som to vyskúšal aj 
ja,“ zaumienil si R. 
Ovšonka. Rozhodol 
sa porovnávať starý 
a najnovší pohľad 
na daný dom, ulicu, 

miesto... A dať to na svoju faceboo-
kovú stránku. Ak nemal starý, dal len 
nový záber. Ozývali sa mu Popradča-
nia so spomienkami a komentármi - 
Veď tam sme bývali, tam bolo to a to, 
tam som chodil po mlieko, tam som 
sa sánkoval... Začali mu posielať fotky. 
„Reakcia bola pozitívna. Možno mlad-
ším ako 45 rokov tie fotky nič nepove-
dia, v tých do 50 rokov sa možno ozve 
záblesk z detstva, ale 50 a starší si pa-
mätajú, ako Poprad voľakedy vyzeral. 
Niektoré zábery ľudia nevideli desiatky 
rokov a vyvolali v nich ducha zašlých 
čias,“ poznamenal R. Ovšonka. 

Porovnanie minulosti a súčasnosti 
je zároveň poučné. Ukáže sa totiž, či 
zmena bola šťastná a mestu prospela, 
alebo premena architektúry nebo-
la práve tým pravým „orechovým“. 
Zdieľaní bolo veľa. Vzhľadom na re-
akcie stojí za úvahu výstava, možno aj 
kniha s metamorfózami Popradu. Au-
tor dodal: „Keby sa toho chopilo mesto, 
možno áno, mohlo by z toho niečo byť.“

Primátor Popradu Jozef Švagerko 
povedal: „Veľmi ma to zaujalo. Žijem 
v Poprade vyše 50 rokov, pamätám si 
niektoré miesta ako vyzerali, niekto-

ré nie. Dnes, keď si pustím dokument 
od Jána Simkaniča Poprad známy 
neznámy, vidím, ako úplne inak vy-
zeralo naše mesto pred 25 rokmi, či 
tie urbanistické riešenia boli dobré, 
či je vývoj mesta dobrý.“ Niekedy ho 
udivuje, že architektonické riešenie 
budov bolo neraz historicky krajšie 
ako dnešná podoba. Je mu ľúto na-
príklad za pivovarom, bývalým Do-
mom pionierov a mládeže, kde bolo 
plánované vytvorenie historickej 
radnice a dnes sú tam byty. Primátor 
si uvedomuje, že história by sa mala 
zachovávať, a preto považuje za po-
trebné okrem iného zriadenie múzea 
vo Veľkej či inštalovanie busty M. R. 
Štefánika na Štefánikovej ul.  (mar)

Fotografia časti hornej tzv. zimušnej strany námes-
tia.         FOTO - archív R.O.

Najneuveriteľnejšie príbehy 
píše život sám. Málokto by ti-
poval, že vo veku 55 rokov si 
urobí žena „vodičák“ na ka-
mióny a bude na nich jazdiť. 
Jarmila Zacher Pajpachová z 
Popradu je však toho živým 
dôkazom. Dokonca pred pia-
timi rokmi, ako 60-ročná, zís-
kala certifikát o slovenskom 
ustanovujúcom rekorde ako 
najstaršej aktívnej vodičky 
kamióna - rekordmanke. 
Ešte v tom veku jazdila na 
kamióne nielen po domácich 
cestách, ale aj po diaľniciach 
mnohých krajín Európy. 
Dnes, ako 65-ročná, sa chce 
na kamión opäť naplno vrátiť.

Pôvodom z Moravy, po-
chádza z ôsmich detí. Mam-
ka bola z Popradu, kam sa 
rodina znovu presťahovala v 
roku 1970. Pani Zacher Paj-
pachová v našom meste žila 
nasledujúcich takmer štyrid-

sať rokov. Prvýkrát sa vydala 
ako veľmi mladá. Nemala ešte 
ani 21 rokov, keď jej zomrel 
manžel na následky havárie 
na vojenčine. Zostala sama 
s dvojročným synom a šesť-
týždňovou dcérkou. Mala sa 
čo obracať, aby ich uživila. 
Po dlhšom čase sa vydala 
druhýkrát, ale s druhým man-
želom si nerozumeli a vzťah 
sa skončil rozvodom. S viac 
ako pätnásťročným odstu-
pom od prvých dvoch detí 
sa jej v druhom manželstve 
narodil syn. Opäť sa dostala 
do situácie, že na neho ostala 
sama. Mala aj dve-tri práce, 
aby mohli vyžiť. Popri inom 
zamestnaní nastúpila do ku-
chyne jednej matejovskej fir-
my ako pomocná sila. Tam 
sa spoznala s terajším man-
želom Jaroslavom. Zasiahla 
ich ekonomická kríza, prišli 
o prácu, tak odišli zbierať pa-

radajky do Talianska. 
Ale nebola to žiadna 
„výhra“, preto sa man-
žel rozhodol ísť jazdiť 
na kamióne. Ona šla 
požiadať o predčasný 
dôchodok, no nepri-
znali jej ho. „Tak som 
si povedala, že idem 
do autoškoly a tiež si 
urobím vodičák na 

kamióny. Akurát som dovŕšila 
55 rokov. Moji chlapi doma 
ma vysmiali, že ženy v mojom 
veku pozerajú telenovely a ja 
idem na kamión. Už dosť na 
tom, že dvíham činky a počú-
vam Eminema. Ten vodičský 
som si urobila a nastúpila 
som na kamión spolu s man-
želom. Vtedy som na cestách 
nestretla žiadnu kamionistku, 
tobôž v mojom veku. Dnes už 
je žien viac,“ zrekapitulovala 
J. Zacher Pajpachová. A do-
dala, že v zahraničí nikoho 
nezaujímalo, koľko má ro-
kov. Rozhodujúce bolo, že 
chce robiť a tú prácu zvláda. 
Prebrázdili s manželom celú 
západnú Európu, Dánsko, 
Anglicko, Litvu, Lotyšsko, 
Rumunsko a iné krajiny. Prá-
ca ju bavila. Keď však dovŕšila 
dôchodkový vek, rozhodli sa 
presťahovať do Lučeneckého 
okresu, bližšie k dcére. Zno-
vu zasiahol neprajný osud. 
Dcéra ochorela a pred dva a 
pol rokom podľahla rakovine. 
Pani Jarmila s ňou chodila po 
doktoroch, na chemoterapie, 
sama takisto musela ísť na 
operáciu so žlčníkom...

Bolo to hádam najťažšie ob-
dobie, hoci od detstva mala 
pohnutý život. Nikdy sa ale 
nevzdala. Pred mesiacom do-

písala autobiografickú knihu 
Môj život kamionistky. Pove-
dala: „Keď si to ľudia prečítajú 
a sú v ťažkej situácii, tak ako 
som bola ja, spoznajú, že všet-
ko sa dá zdolať. Keby to malo 
pomôcť len jednému človeku, 
má tá knižka zmysel.“ 

Pani Zacher Pajpachová sa 
po vyše ôsmich rokoch, čo 
bývala s manželom pri Lučen-
ci, chce opäť vrátiť do Popra-
du. A takisto na kamión. Už 
má obnovenú kartu vodiča. 
Aj keď má pred touto prácou 
rešpekt a bojí sa jazdenia v 
strmých horách, vo veľkých 
výškach, život na kolesách 
má pre ňu stále svoje čaro. Za 
volantom na ďalekých cestách 
zažila všeličo - migrantov, 
rozrezané plachty, krádeže 
tovaru aj nafty.... Odvaha a 
odhodlanie jej však nikdy 
nechýbali. Ani v kamióne, 
ani v živote.  (mar)

Za volant kamióna si sadla ako 55-ročnáŽijú medzi nami

Už cez víkend - 27. mája 
bude v  Poprade - Kvetnici 
pokračovať upratovanie v 
ďalších lokalitách.

Po brigáde, ktorú uspo-
riadali obyvatelia 7. apríla 
v parku, sa uskutoční ďalšia 
aktivita venovaná zveľade-
niu tohto územia. Tentoraz 
dôjde premiérovo aj na čis-
tenie jazera v bývalom lome. 
„Dohodli sme sa s  Potápač-
ským klubom Vodník z  Po-
pradu, že vyčistia jazero od 
odpadu. Pri tejto príležitosti 
budeme radi, ak sa nám po-
darí vyčistiť aj okolie jazera 
a samozrejme blízku lokalitu 
Tancuľka, ktorej zveľadenie 
pripravujeme,“ uviedol vice-
primátor Igor Wzoš. 

Dobrovoľníci, ktorí budú 
chcieť priložiť ruku k  dielu, 
sa stretnú v lome na začiatku 
Kvetnice 27. mája o 10. hod. 

Lokalita Tancuľka je nie-
kdajšou obľúbenou od-
dychovou lokalitou Po-
pradčanov. Jej plánovaná 
revitalizácia, na ktorú bolo 
schválených 150-tisíc eur, 
by mala priniesť vhodné 
a  kvalitné zázemie pre od-
dych a relax na okraji mest-
ských lesov.  (mag)
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Týždeň s mestskou políciouLeteckí záchranári v akcii
• V  SOBOTU 19. mája bol 
záchranársky vrtuľník z  Po-
pradu vyslaný na pomoc 
11-ročnému chlapcovi, ktorý 
sa na turistickom chodníku 
pri Skalnatom plese potkol a 
padal dolu približne päť met-
rov. Chlapec bol krátkodobo 
v bezvedomí, po príchode 
záchranárov však už komu-
nikoval. Leteckí záchranári 
mu poskytli primárne ošet-
renie a po evakuácií z terénu 
bol s poranením hlavy a po-
vrchovými odreninami letec-
ky prevezený do nemocnice v 
Poprade.• V NEDEĽU 20. mája bola 
posádka leteckých záchra-

nárov z Popradu privola-
ná do Vysokých Tatier, kde 
bol hlásený pád horolezca z 
vrchu Končistá smerom do 
Štôlskej doliny. Muž poľskej 
národnosti bol po približne 
150 metrovom páde v bez-
vedomí, s mnohopočetnými 
poraneniami. Za pomoci 
prítomných svedkov u neho 
prebiehala laická resuscitácia. 
Záchranári následne pokra-
čovali v oživovaní. Zranenia, 
ktoré horolezec vo veku pri-
bližne 55-rokov utrpel, však 
boli nezlučiteľné so životom 
a ani rýchly zásah leteckých 
záchranárov mu už nedokázal 
zachrániť život.  (zuh)

• MINULÝ týždeň v  pondelok dopolud-
nia hliadka MsP Poprad zasahovala na det-
skom ihrisku pri NC Max, kde zariadenie 
využívali osoby takým spôsobom, pri kto-
rom hrozilo poškodenie jednotlivých častí. 
Hliadka mestskej polície zistila, že na mieste 
sa nachádzala mládež vo veku 14-15 rokov, 
ktorá bola upozornená na to, že jednotlivé 
zariadenia ihriska sú konštrukčne stavané 
pre osoby s nižšou hmotnosťou. Poškodenie 
nebolo zistené.• MINULÝ týždeň vo štvrtok večer pracov-
ník SBS NC OBI v Poprade zadržal osobu 
pri krádeži tovaru v predajni. Na miesto bola 
vyslaná hliadka MsP Poprad, ktorá zistila, že 
12-ročný maloletý chlapec zo Šuňavy, ukra-
dol skrutky v hodnote 1,43 eur. Z dôvodu 

nedostatku veku podozrivého, bola vec od-
ložená záznamom. Chlapca si prevzala jeho 
matka.• V  SOBOTU 19. mája v  skorých ranných 
hodinách požiadala o pomoc mestských 
policajtov obyvateľka bytového domu Poló-
nium na Ulici Tomášikovej, ktorá mala oba-
vu o zdravie a život svojej dcéry. Tá sa mala 
nachádzať v jej byte, pričom nereagovala na 
zvonenie a búchanie na vchodové dvere, ani 
jej nedvíhala telefón a navyše kľúč bol v zám-
ku dverí z vnútornej strany. Na miesto boli 
privolaní aj hasiči. Po otvorení vchodových 
dverí bolo zistené, že 18-ročná dcéra zaspa-
la so slúchadlami na ušiach, vďaka čomu 
nepočula žiadne zvuky z okolia. Obavy o jej 
život a zdravie sa našťastie nepotvrdili.   (msp)

Na záverečnom koncerte 
PHJ minulú stredu vystú-
pili učitelia a žiaci zo ZUŠ 
na Štefánikovej ulici. Pred-
stavili sa v rôznych hudob-
ných zoskupeniach a  po-
núkli rôzny výber skladieb 
naštudovaných v  tomto 
školskom roku.

Koncert sa začal starou 
hudbou a učitelia ZUŠ 
sa  obliekli do dobových 
kostýmov (v Kežmarku je 
Stredná umelecká škola, kde 
takéto kostýmy šijú). Riadi-
teľka Katarína Kočišová po 
koncerte uviedla: „Učitelia 
si spolu vo voľnom čase radi 
zahrajú, „zamuzicírujú“ 
a  aj pritom môžu vzniknúť 
niektoré čísla, ktoré neskôr 
odznejú na koncertoch. Je to 
relax aj zbližovanie pre tých, 
ktorí hudbu cítia rovnako. 
Vzniknú tak nečakané sú-
bory osôb, ktorým sa spolu 
dobre hrá. V ZUŠ sú aj učite-
lia, ktorí sa ďalej vzdelávajú 
a  majú naštudovaný reper-
toár, ktorý môžu ponúknuť 
do koncertného programu. 
V programe boli zapojení tiež 
starší žiaci, ktorí v niektorých 

prípadoch ukazujú, ako do-
biehajú učiteľov.“ 

V  programe vystúpili aj 
netradičné zoskupenia, napr. 
spevácky zbor s  akordeóno-
vým orchestrom, ktoré ináč 
fungujú ako dve samostatné 
telesá. Prípadne do zboru 
k deťom sa pridalo pár učite-
ľov a zaspievali si spolu. 

Na koncerte sa podieľali aj 
Akordeónový orchester Fo-
netico pod vedením Mariána 
Šablu a Gulie Hornik, PDZ 
pod vedením Blanky Rich-
navskej, flautový súbor pod 
vedením Gabriely Leštacho-

vej Roškovej a Silvie Franko-
vej, ďalej účinkovali Tomáš 
Kvasnica, Perla Danková, Te-
reza Novotná, Pavol Hučko, 
Jana Petrasová, Tomáš Hul-
ka, Ľubomír Chládek, Mária 
Radušovská, Terézia Kašpár-
ková a Marián Leskovjanský, 
ako hosť aj Alena Stoklasová 
a žiaci Róbert Hruška (kla-
vír), Zoja Fáberová, Laura 
Lindemanová (4-ručný kla-
vír), Bibiána Brajerová, Sa-
muel Stoklas (spev) a Terézia 
Regešová (husle).

Základná umelecká ško-
la má zriadené všetky štyri 
umelecké odbory: hudobný, 
výtvarný, tanečný a  literárno-
-dramatický. O štúdium v ZUŠ 
je každým rokom väčší záu-
jem. „Rodičia si uvedomujú aj 
potrebu umeleckého vzdeláva-
nia svojich detí, ktoré kultivuje 
ich dušu a rozvíja emocionálne 
cítenie. Ide aj o zmysluplné vy-
plnenie voľného času,“ uviedla 
riaditeľka. Minulý rok mali 
zapísaných 1111 žiakov, za po-
sledných 5 rokov stúpol počet 
žiakov každým rokom o  30-
40. Talentové skúšky budú 
11. -15.júna.  (kpa)

Kedy dokáže človek
od strachu ošedivieť

V základnej škole s Ma-
terskou školou pri zdravot-
níckom zariadení v Dolnom 
Smokovci sme si povedali, 
že nám stojí za to bojovať 
s historickým 
bezvedomím v 
značnej časti našej mládeže. 
Trápi nás, že emocionálna 
inteligencia je zúfalo nízka 
a niektorými nepohne ani 
osobný príbeh - ako od stra-
chu dokáže-
te v krátkej 
chvíli oše-
divieť vtedy, 
keď ide o 
vaše ľudské 
bytie pri 
kontakte s 
o b l u d n o u 
zločineckou 
mašinériou. 

N e d o -
týkajú sa 
nás prejavy 
extrémizmu - neofašizmu 
a neoľudáctva? Ako zabo-
jovať za kritické myslenie? 
Je tento boj márny? Určite 
nie. Svedkami nášho úsilia 
sú naši bývalí žiaci (pacien-
ti) roztrúsení po celom Slo-
vensku. Spomínajú na naše 
multimediálne prezentácie, 
v ktorých ako príklad využí-
vam životný príbeh Ondreja 
Šimeka, evanjelického a.v. 
farára, manželkinho otca, 
autora knihy Tak to bolo. V 
nej opisuje svoj osobný prí-
beh. Bol účastníkom SNP 
a väzňom v dvoch koncen-
tračných táboroch - Ra-
vensbrück a Sachsenhausen. 

Dokumentuje to aj posmrt-
ne odhalená pamätná tabuľa 
v Batizovciach. Bol tiež his-
torikom a mal úžasný zmysel 
pre zachovávanie vzácneho 

dokumentačné-
ho materiálu - 

tlačovín a predmetov z jeho 
pobytu v koncentrákoch. 
Tieto dokumenty využívam 
ako dejepisár počas svojich 
prezentácií. V máji a v no-

vembri si pripomíname kon-
ce dvoch najväčších vojen v 
ľudskej histórii. V marci to, 
ako sa vtedajší Slovenský štát 
zachoval voči Židom, svojim 
spoluobčanom a 9. septem-
bra si pripomíname Pamät-
ný deň obetí holokaustu a 
rasového násilia. V závere 
školského roka sa venujeme 
Slovenskému národnému 
povstaniu, aby žiaci pocho-
pili, že len raz v dejinách 
sme sa ako národ bránili 
proti okupantom, a že sa 
nesmieme vzdať hrdosti na 
jedno z najvýznamnejších 
protifašistických vystúpení 
v Európe.   Vladimír Perička

Dali ste nám vedieť
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Škôlkarom robila neželanú spoločnosť vretenica
So psím parkom
sa stotožňujem

Nedávno vzbudila pozor-
nosť obyvateľov sídliska Juh 
medializovaná informácia 
o  tom, že v  priestoroch sú-
kromnej materskej školy na 
Tajovského ulici pohrýzla 
dievčatko vretenica. Súk-
romná MŠ Centra pre rodi-
nu zdieľa spoločné priestory 
so ZŠ s  MŠ na Tajovského 
ulici a všetci kompetentní sa 
snažia situáciu riešiť.

Riaditeľka Súkromného 
MŠ Centra pre rodinu Beá-
ta Spodná tvrdí, že had sa 
v  školskom areáli vyskytol 
po prvýkrát. „Dievčatko je na 
hada zvyknuté z domu, keďže 
doma sa o jedného stará, takže 
ho vzala do ruky. Pani učiteľ-
ka to videla, ale nestihla už 
zabrániť uštipnutiu. Dievčat-
ko sme zaviezli na ošetrenie, 
kde nás službukonajúci lekár 
upokojil, že hady u nás nie sú 
smrteľne jedovaté. Bola hospi-
talizovaná a opuch odznel bez 
komplikácií. Po týždni nastú-
pila do MŠ. Hneď sme upove-
domili hasičov a mestskú polí-
ciu. Situáciu sme konzultovali 
aj so zoologičkou TANAPU. 
Riaditeľ Správy TANAPu Pa-
vol Majko si bol osobne po-
zrieť areál a dohodli sme sa na 
krokoch, ktoré by mali pomôcť 
tomu, aby nedošlo k podobnej 
situácii. Podľa jeho slov je vre-
tenica plachá a sama opustí 
miesto, kde je hluk a cíti otras 
zeme. Poučili sme preto aj uči-
teľky, aby pred pobytom na 
školskom dvore ako prvé prešli 

areál škôlky a až následne pus-
tili vonku deti. Poučili sme aj 
deti, aby boli opatrné. Taktiež 
zabezpečujeme kosenie trá-
vy aj v spolupráci s mestom,“ 
uviedla B. Spodná.

Incident s  uhryznutím 
škôlkarky vretenicou sa odo-
hral koncom apríla, no podľa 
vedenia ZŠ s  MŠ na Tajov-
ského ulici to bolo len vyús-

tením problémov s  plazom, 
ktorý robí vrásky na čele nie-
len školákom, ale aj obyvate-
ľom a  majiteľom priľahlých 
záhrad. „V tomto školskom 
roku je vyšší výskyt hadov v 
našom školskom areáli, ako 
po minulé roky. Boli dvakrát 
spozorované v okolí  MŠ. V 
jednom prípade pravdepodob-
ne šlo o zákonom chráneného 
hada - vretenicu. Hneď sme 
kontaktovali požiarnikov a 
mestskú políciu, ktorí v tejto 
oblasti s nami úzko spolupra-
cujú, za čo im ďakujeme,“ po-
skytla stanovisko riaditeľka 
ZŠ s MŠ na Tajovského ulici 
Renáta Vlčková. „Problém 
vretenice na našom školskom 
dvore v teplých dňoch je na-
šou nočnou morou už tri roky, 
kedy sa objavila prvá. V tom 

období boli vretenice videné 
aj na sídlisku, na cyklistic-
kom chodníku a  podobne. 
Zatiaľ nedošlo k uhryznutiu, 
len sme ju videli. Minulý rok 
sme zrealizovali odchyt v spo-
lupráci s hasičmi, no kým bola 
odchytená, zmizla. A tento 
rok, keď došlo k uhryznutiu v 
súkromnej materskej škole to 
vyvolalo ďalšie varovanie a 

veľký pocit zodpovednosti za 
nám zverené deti. Ihneď sme 
upozornili rodičov oznamom 
a upozornenie sme zverejni-
li aj na webovom sídle MŠ. 
Danú skutočnosť sme riešili s 
pani riaditeľkou a so zriaďo-
vateľom. Vykosili sme komplet 
celý školský dvor. Mesto dalo 
vykosiť celé okolie materskej 
školy. Dohodli sme sa s hasič-
mi, že pri zhliadnutí vretenice 
ich budeme ihneď volať na od-
chyt. Taktiež sme túto situáciu 
riešili so správou TANAPu a 
tiež sme sa dohodli na odchyte 
pri videní hadov. Keďže MŠ 
susedí so záhradkami, bude aj 
z ich strany potrebné odstrániť 
od plota rôzne nahromadené 
skládky. Poučili sme deti, že je 
potrebné byť opatrní a žiadne 
živočíchy a ani hmyz nechytať 

do ruky. Pred každým poby-
tom detí vonku zamestnanci 
prekontrolujú školský dvor. 
Učiteľky vždy vychádzajú na 
školský dvor pred deťmi a prej-
dú priestor pred hrami detí. 
Záleží mám na bezpečnosti 
našich detí, ale príroda nám 
bohužiaľ ponúka aj nástrahy,“ 
dodala zástupkyňa riaditeľky 
pre MŠ v ZŠ s MŠ Tajovského 
Eva Hešová.

Mesto Poprad problém 
s hadmi v školskom zariadení 
eviduje a  prijíma opatrenia. 
„Vedenie školy sa v tejto veci 
snaží robiť všetko pre maxi-
málnu prevenciu. V areáli 
školy a škôlky robíme kosbu 
tak často, ako sa dá, aby bola 
tráva čo najmenšia a nedáva-
la možnosť úkrytu pre plazy. 
Školské kluby využívajú pre-
dovšetkým spevnené plochy 
a ihriská s tým, že areál vždy 
pred príchodom detí skon-
troluje vychovávateľ. Spoloč-
nosť Brantner sme požiadali 
o prednostnú kosbu  aj okolo 
školy, škôlky a okolitých byto-
viek. Požiadavka bude zapra-
covaná aj do harmonogramu 
pre ďalšie kosby, aby sa mini-
malizovali uvedené riziká,“ 
vyjadril sa Marián Galajda 
z MsÚ v Poprade. Mesto vy-
zvalo záhradkárov, aby najne-
skôr do 15. júna zo záhradiek 
nachádzajúcich sa v blízkosti 
ZŠ s MŠ Tajovského odstrá-
nili všetok uskladnený mate-
riál, ktorý môže byť ideálnym 
miesto na úkryt pre plazov.

Vretenica je zákonom chránený živo-
čích a v tomto období vie znepríjemňo-
vať život, aj keď v našich končinách nie 
je životu nebezpečná. Obyvatelia sídlis-
ka Juh sa však obávajú jej premnože-
nia. „K možnému premnoženiu vreteníc 
môžem povedať toľko, že početnosť toho 
ktorého druhu živočícha vo všeobecnos-
ti závisí od rôznych faktorov. Jedným 
z  hlavných faktorov ovplyvňujúcich po-
četnosť populácie na danom stanovišti 
je množstvo a kvalita dostupnej potravy. 
Vretenice sa živia prevažne hlodavcami 
(myši, hraboše, mladé potkany). Je vše-
obecne známe, že ľudské osídlenia sú od 
nepamäti vhodným prostredím pre mno-
ženie hlodavcov,“ vysvetlil Antonín Ha-
ratyk z  odboru starostlivosti o  životné 
prostredie Ministerstva vnútra SR a po-
kračoval: „Vretenica severná - Viperabe-
rus je jediným jedovatým hadom, voľne 
žijúcim na území Slovenskej republiky. 
Je to druh plaza prirodzene sa vyskytu-
júci v slovenskej prírode. Z ekologického 
hľadiska ide o eurytopný druh (druh 
vyskytujúci sa na mnohých typoch stano-

víšť). Na Slovensku vyhľadáva slnečné, ale 
vlhkejšie miesta lesnatej krajiny. Hyposo-
metricky (výškové stupne) vystupuje až do 
alpínskeho pásma, vo Vysokých Tatrách 
až do 2000 m n.m. Vzhľadom na to, že 
spomínaná materská škola sa nachádza 
v okrajovej časti mesta Poprad s nadväz-
nosťou na blízku poľnohospodársky vyu-
žívanú krajinu, môže sa stať, že vretenica 
sa dostane aj do blízkosti ľudských obydlí 
tak ako v  tomto prípade. Nie je to druh 
vyhľadávajúci ľudské obydlia. No pokiaľ 
sú ľudské obydlia v tesnej blízkosti voľnej 
prírody, nie je nič nezvyčajné, že vreteni-
ca sa dostane aj k  ľudským obydliam do 
intravilánov miest a  obcí.“ A. Haratyk 
odpovedal aj na to, ako a či je vretenica 
pre človeka nebezpečná. „Jed vretenice je 
vysoko toxický, no vyprodukuje ho príliš 
málo na to, aby usmrtil človeka. Navyše, 
nie každé uhryznutie vretenice je spojené 
s  intoxikáciou. Tvorba jedu je energetic-
ky veľmi náročná, preto vretenica pri ob-
rannom uhryznutí nemusí vôbec vpustiť 
do rany jed. Do akej miery je uhryznutie 
vretenicou nebezpečné pre človeka je skôr 

otázka pre lekárov. V  každom prípa-
de pri uhryznutí vretenicou je potrebné 
vyhľadať lekársku pomoc.“ Čo teda ro-
biť v  prípade stretu s  takýmto hadom? 
„V prvom rade si treba povedať, čo je to 
ohrozenie. Ak nájde občan na svojej sú-
kromnej záhradke vretenicu neznamená 
to automaticky ohrozenie zdravia a živo-
ta. Vo väčšine prípadov had tak ako pri-
šiel, tak aj odíde. V žiadnom prípade ho 
nie je prípustné zabíjať. V tejto súvislosti 
chcem upozorniť, že vretenica severná je 
zákonom chránený druh. V prípade škol-
ských zariadení ako sú materské školy, či 
základné školy, by som odporúčal pravi-
delnú kontrolu školských dvorov a  pri-
ľahlých pozemkov, ich pravidelné kosenie 
a  vykonávanie pravidelnej deratizácie 
hlodavcov, ktoré tvoria základnú zlož-
ku potravy vreteníc. V prípade, že sa na 
školských pozemkoch aj napriek tomu vy-
skytujú opakovane vretenice, je potrebné 
kontaktovať Štátnu ochranu prírody SR 
- Správu TANAPu, alebo Okresný úrad 
Poprad odbor starostlivosti o životné pro-
stredie,“ uzavrel A. Haratyk.  (mav)

Napísali ste nám

V  utorok 15. mája zve-
rejnil popradský poslanec 
Ondrej Kavka na svojej 
facebookovej stránke prí-
spevok, v  ktorom Poprad-
čanom predstavil svoj zá-
mer vytvoriť v  meste psí 
park. Ako majiteľka psa 
sa s  takouto myšlienkou 
absolútne stotožňujem, 
a práve preto ma prekvapi-
lo množstvo negatívnych 
komentárov pod príspev-
kom.

Momentálne totiž mesto 
Poprad nemá vytvorené 
podmienky pre voľný pohyb 
psov v ohradenom priesto-
re, čo je tak trochu krivda 
voči niekoľkým stovkám 
daňových poplatníkov, ktorí 
každoročne prispievajú do 
mestského rozpočtu sumou 
40 € (alebo polovičnou 
v prípade daňovej úľavy).

Komentujúci na sociálnej 
sieti však skritizovali kom-
plet celú ideu - od zvoleného 
miesta prípadnej realizácie 
projektu až po všeobecnú 
„zbytočnosť“ takéhoto par-
ku. Osobne si myslím, že 
voľba miesta je skvelá - za 
Kauflandom by bol park na 
dosah bez nutnosti použitia 
auta psičkárom z nového aj 
starého Juhu, ale aj zo vzdia-
lenejších ulíc a  zároveň by 
sa nikto nemohol sťažovať 
na hurhaj priamo pod okna-
mi, keďže najbližší obytný 
dom je dostatočne ďaleko. 
Ďalším a častým protiargu-
mentom bolo tvrdenie, že 
psí park nevyrieši problém 
so psími exkrementmi na 
sídliskách - súhlasím, ne-
vyrieši ho komplexne, ale 
výrazne by prospel k  jeho 
riešeniu. 

Psie parky sú navyše už 
celé roky úplne bežným 
štandardom väčších miest 
v  zahraničí a  doposiaľ sú 
známe len ich pozitívne 
vplyvy na mestský život. 
Neopomeňme ani taký dô-
ležitý aspekt, ako je socia-
lizácia zvieraťa. Všetci by 
sme chceli na ulici stretávať 
len socializované psy, ale 
súdiac podľa komentárov 
na facebooku väčšina z nás 
nie je nadšená z nápadu vy-
tvoriť im pre túto socializá-
ciu priestor...  (kču)
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SpoločenSká kronika

Šťastné ob-
dobie bude 

pokračovať. Vo vašom živote dôj-
de čoskoro k priaznivej zmene.

N e c h a j t e 
m i n u l o s ť 

minulosťou. Prítomnosť vám pri-
nesie nečakané prekvapenia.

Dostanete 
p o z v a n i e 

na peknú spoločenskú udalosť. 
Budete sa dobre zabávať.

Pôjdete na 
nejakú ces-

tu, ktorá vám prinesie pekné zá-
žitky a nové skúsenosti.

Budete mať 
p r a c o v n é 

povinnosti, ktoré vás síce zaťažia, 
ale prinesú vám aj zisk.

Čaká vás 
mimoriadne 

priaznivé obdobie. Môžete smelo 
zmeniť miesto alebo i bydlisko.

N e j a k á 
m l a d š i a 

osoba vám spôsobí veľa radosti. 
Budete sa skutočne tešiť zo života.

Z každej 
strany bude-

te mať podporu. Môžete realizovať 
aj plány, ktoré ste dlho odkladali.

Je vhodný 
čas, aby ste 

rozbehli niečo nové. Nájdete po-
moc u priateľov aj nových známych.

Uberte zo 
svojho pun-

tičkárstva a viac si užívajte život. 
Nemusí byť vždy všetko podľa vás.

Dávajte si 
pozor na 

reči. Vyrieknuté sa nedá vziať späť a 
môže vám to narobiť nepríjemnosti.

Objavia sa 
p r a c o v n é 

starosti. Nedajte sa vyviesť z mie-
ry a všetko riešte s rozvahou.

HoroSkop od Stredy do Stredy

V stredu 23. mája - Dr. Max - trhovisko, vo štvr-
tok 24. mája - Corrib, v piatok 25. mája - Dr. 
Max - Kaufland, v sobotu 26. mája - Victoria, 
v nedeľu 27. mája - Lekáreň na autobusovej 
stanici, v  pondelok 28. mája - Lekáreň Ne-
mocnice Poprad a v utorok 29. mája - Včela. Dr. 
Max - trhovisko: Ul. 1. mája, Corrib: Levočská 

ul., Dr. Max - Kaufland: Wolkerova ul., Victoria: 
Drevárska ul., Lekáreň na autobusovej stanici: 

Wolkerova ul., Lekáreň Nemocnice Poprad: 
Banícka ul., Včela: Tatranské nám. Lekárne 
s  pohotovostnou službou sú otvorené od 

pondelka do piatka od 18. hod. do 22. hod., po-
čas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

poHotovoSť v lekárňacH

V piatok 18. mája 2018
v Spišskej Sobote s

V piatok 18. mája 2018
vo Veľkej s

V pondelok 21. mája 2018
vo Veľkej s

Hertou Rothovou,
79-ročnou

pplk. Mariánom Gabašom,
77-ročným

RNDr. Katarínou Debreovou,
71-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Môže to byť zlé, ak zaspávaš sama. No sú ľudia, ktorí zaspá-
vajú vedľa seba a cítia sa dvakrát tak osamelí.“         Frank Leng

povedali Slávni

Euroobčania dostanú pomoc od akéhokoľvek
konzulátu iného členského štátu EÚ

5. mája 2018 - Ing. Anna Šimoňáková a Ing. Július Novák, 11. 
mája 2018 - Darina Combová a Vladimír Hudák, Daniela Jáno-
šová a Marek Hybler, Mgr. Denisa Bačová a Ing. Patrik Bretz, 12. 
mája 2018 - Veronika Uršitzová a Slavomír Hriňák.

manŽelStvo uZavreli

V stredu 23. mája 2018
o 11. hod. vo Veľkej s

V stredu 23. mája 2018
o 11. hod. vo Veľkom Slavkove s

V stredu 23. mája 2018
o 12. hod. vo Veľkom Slavkove s

V stredu 23. mája 2018
o 14. hod. v Novom Smokovci s

V stredu 23. mája 2018
o 15. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 24. mája 2018
o 11.30 hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 24. mája 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

V piatok 25. mája 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

V piatok 25. mája 2018
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Ruženou Bajčurovou,
93-ročnou

Michalom Gajom,
71-ročným

Ernou Haizerovou,
92-ročnou

Antonom Vlasatým,
65-ročným

Boženou Jasečkovou,
51-ročnou

Petrom Zemanom,
44-ročným

Annou Jabrockou,
79-ročnou

Jánom Langom,
86-ročným

Jozefom Bendom,
80-ročným

navŽdy Sa roZlÚčime

Piatok 25. máj o 18. hod. / 
divadelná sála Domu kultú-
ry v Poprade
PREKLIATA NESMRTEĽ-
NOSŤ
Divadelno-tanečné pred-
stavenie o tom, že zlo nikdy 
nemôže zvíťaziť nad dobrom, 
v podaní Alimach Fusion a 
Divadla alchymie z Popradu. 
Vstupné: 4 € a 2 €. Predpred-
aj: MIK 062/4361192.

Sobota 26. máj o 9. hod. / Ná-
mestie v Sp. Sobote

SPIŠSKOSOBOTSKÝ KOT-
LÍK
Kulinárska zábava nielen s 
Drišľakom z východného Slo-
venska.
Viac na plagáte na str. 8.

Nedeľa 27. máj o 10. hod. / 
divadelná sála DK v Poprade
GULIVEROV DENNÍK
V známej rozprávke s obrami 
a liliputánmi hrdina stretne 
pirátov a navštívi lietajúci 
ostrov.
Vstupné: 1,50 €

Kultúrny program mesta

Od 1. mája 2018 môžu 
občania EÚ žijúci alebo 
cestujú mimo Európskej 
únie v prípade potreby vy-
užiť konzulárnu ochranu 
a to aj vtedy, keď v danej 
krajine nie je zastúpený 
členský štát, z ktorého po-
chádzajú. 

Znamená to, že v núdzovej 
situácii môže občanom EÚ 
v krajine mimo EÚ pomôcť 
veľvyslanectvo alebo konzu-
lát iného členského štátu. V 
pravidlách sa zároveň urču-
je spôsob spolupráce člen-
ských štátov na spoločných 
plánoch pre nepredvídané 
udalosti, aby mohli neza-

stúpení občania EÚ získať 
ochranu v prípade krízy ale-
bo prírodnej katastrofy. 

Věra Jourová, komisárka 
pre spravodlivosť, spotrebi-
teľov a rodovú rovnosť v tejto 
súvislosti uviedla: „Takmer 7 
miliónov občanov EÚ cestuje 
alebo žije v krajinách, resp. 
na územiach mimo EÚ, kde 
ich členský štát nie je zastú-
pený. Týmto chceme zaručiť, 
že sa so všetkými občanmi 
EÚ bude v prípade potreby 
okamžitej pomoci mimo Únie 
zaobchádzať rovnako. Nové 
pravidlá posilnia práva ob-
čanov a sú silným prejavom 
európskej solidarity.“ 

Navyše môžu občania EÚ 
počas krízy využiť aj ochra-
nu, ktorú zaručuje nová 
smernica, hlavne v   prípa-
doch, ktoré si bežne vyža-
dujú konzulárnu ochranu, 
ako napríklad v prípade 
vážneho ochorenia, ak sa 
človek stane obeťou trest-
ného činu, ak bol zatknutý 
alebo v prípade straty alebo 
odcudzenia pasu počas do-
volenky v zahraničí. Žiados-
ti na vystavenie náhradných 
cestovných dokladov pred-
stavujú viac ako 60 perc. 
všetkých prípadov konzulár-
nej pomoci nezastúpeným 
občanom.  (jca)

Spomienka
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach ostávaš a navždy budeš s nami.
V sobotu 26. mája 2018 uplynie 15 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný ocko a manžel
FRANTIŠEK SLEBODA z Popradu.
Kto ste ho poznali, venujte mu spomienku.

S úctou a láskou spomína manželka a deti

• DNES 23. mája o 17. hod. 
sa v  Podtatranskej knižni-
ci na sídl. Západ v  Poprade 
uskutoční prednáška spiso-
vateľa a bádateľa Milana Za-
cha Kučeru ku knihe Najväč-
šie tajomstvá tretej ríše. • ČESKÁ speváčka Marie 
Rottrová, ktorá mala kon-
certovať v  Poprade v  apríli 
z  dôvodu choroby presu-
nula termín konania kon-
certu na pondelok 28. mája. 
V športovej hale Aréna vy-
stúpi o 19. hod.  (ppp)

OZNAMY

Spomienka
Hlboká strata a láska smrťou nekončí.
V utorok 29. mája uplynie 5 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný
ING. JURAJ VOJTKO
a  14. septembra uplynú dva roky od smrti 
jeho manželky
ING. IRENY VOJTKOVEJ, rod. Kolečaniovej. 
Na týchto našich milovaných zosnulých s láskou 
spomínajú synovia Juraj, Tomáš a Martin a smú-
tiaca rodina Vojtková a Kolečaniová.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.
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zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Spišská Sobota, a to pozemok časť 
parc. č. KN-C 1769/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
10 m2 za vytvorenia parkovacieho miesta.
Výška nájmu je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemky v 
oboch zónach za účelom budovania prístupových komuniká-
cií, parkovísk, chodníkov, zelených plôch a pod., ktoré slúžia 
alebo budú slúžiť na účely podnikania, alebo s ním súvisia, 
teda spolu 16,60 €/rok za celý predmet nájmu.(Minimálna výš-
ka nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov 
vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 
117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v ka-
tastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, ale-
bo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy bytov, nebyto-
vých priestorov a majetku mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, 
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk. 
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 31. 5. 2018 
o 12. hod.     PP-49

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

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

inZercia

V  roku 2017 dosiahla 
priemerná nominálna me-
sačná  mzda zamestnanca 
v  podnikoch s  20 a  viac za-
mestnancami  v Prešovskom 
kraji 853 eur. Za úrovňou 
priemernej mesačnej mzdy 
v SR v podnikoch zaostá-
vala o  22,1  %. V porovnaní 
s  predchádzajúcim rokom 
vzrástla priemerná mesačná 
mzda v  kraji o 4,5 %.

Z hľadiska ekonomických 
činností v Prešovskom kraji 
najvyššia úroveň priemernej 
mesačnej mzdy bola v čin-
nostiach s  nehnuteľnosťami 
(1 301 eur) a finančných a po-
isťovacích činnostiach (1  148 
eur). Naopak, najnižšiu úro-
veň mzdy mali zamestnanci 
v  administratívnych službách 
(560 eur) a ostatných činnos-
tiach (569 eur), ktoré zahŕňajú 
činnosť členských organizácií, 

služby pre osobnú potrebu 
a domácnosti a podobne. 

Medziročne priemerná 
mesačná mzda najvýraznej-
šie vzrástla v činnostiach pre 
umenie, zábavu a rekreáciu (o 
22,2 %), ubytovacích a  stra-
vovacích službách (o 15,6 %), 
v administratívnych službách 
(o 9,9 %), vo veľkoobchode 
a maloobchode (o 9,8 %). Na 
druhej strane najviac pokles-
la v odborných, vedeckých 
a  technických činnostiach a 
v stavebníctve.

Z územného hľadiska naj-
vyššiu úroveň priemernej 
mesačnej mzdy dosiahli okre-
sy Poprad (941 eur), Prešov 
(929 eur) a Kežmarok (888 
eur). Pod krajský priemer sa 
dostali okresy Levoča (817 
eur), Stará Ľubovňa (802 eur), 
Sabinov (800 eur), Humenné 
(788 eur), Vranov nad Top-

ľou (775 eur), Stropkov (749 
eur), Svidník (745 eur), Me-
dzilaborce (738 eur), Bardejov 
(721 eur) a Snina (654 eur). 

Z pohľadu vlastníctva prie-
merná mesačná mzda vo ve-
rejnom sektore dosiahla 929 
eur a oproti vlaňajšku vzrástla 
o 6,5 %. V porovnaní s rokom 
2016 najvyšší nárast zazna-
menalo vlastníctvo územnej 
samosprávy (o 7,2 %). V  sú-
kromnom sektore dosiahla 
mzda hodnotu 808 eur, z toho 
v  podnikoch s  medzinárod-
ným vlastníctvom prevažne 
súkromným 965 eur a so za-
hraničným vlastníctvom 895 
eur. Najnižšiu mzdu mali 
zamestnanci v  združeniach 
politických strán a  cirkvi 
653 eur. 

Mária Trybulová,
Štatistický úrad SR
- Pracovisko v Prešove

Priemerná mesačná mzda v regiónoch kraja

• Predám kvalitný leš-
tený Tatranský drevený 
obklad - 3 €, perodrážka, 
Zrubový profil, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf. 
č. t.: 0908 234 866.  1/18-P  
• Predám 2-izb. neprero-
bený byt s  balkónom v  Po-
prade sídl. Juh III. Cena 
dohodou. Inf.: č. t. 0907 502 
208.   4/18-P 
• Predám lacno garážovú 
bránu - lamelová, rolova-
cia, hnedá na otvor cca š. 
250 cm, v. 210 cm. Inf.: č. t. 
0904 808 586.  5/18-P

• Predám stavebný elektric-
ký vrátok, kamene „burkov-
ce“ cca 25 m3, žiarsky kameň 
3 m3 a miešačku 125. Jánov-
ce, cena dohodou. Inf.: č. t. 
0949 495 554.  7/18-P
• Predám nový, nepouží-
vaný klasický ortuťový tep-
lomer v  plastovom obale. 
100% stav. Aj viac kusov. 
Cena 4 eur/1 ks. Inf.: č. t. 
0915 906 574.  8/18-P
• Náter a  čistenie striech, 
základná a  vrchná, cena 
3 €/m2 - v  tejto cene je 
farba aj práca. Inf.: č. t. 
0915 423 705.  22/18-R 
• Prenajmeme kancelár-

ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  32/18-R
• Starší pán so záujmom 
o  prírodné a  kultúrne krá-
sy hľadá podnájom alebo 
kúpi menší byt v  Poprade, 
Tatrách alebo okolí. Inf.: č. t. 
0944 287 670.  34/18-R
• 87-ročná pani hľadá 
príjemnú, veselú a spoľah-
livú spoločníčku pre ľah-
kú opateru cca 3-4 hod. 
denne, 5-krát v týždni. Len 
seriózny a vážny záujem.
Inf.: č.t. 09 792 495.  36/18-R

KINO TATRAN
23.  mája o 18. hod.
FILMOVÝ FESTIVAL
25. VÝROČIE SR - DUBČEK
86 min.                Vstupné: 4 €

24. a 25. mája o 19. hod.
DÁMSKY KLUB 
USA, komédia, 90 min., titul-
ky, MP12
Štyri priateľky, vášnivé čitateľ-
ky kníh sa rozhodnú prečítať 
„druhotriednu“ knihu „50 od-
tieňov sivej“, na základe ktorej 
začnú meniť svoj život. Vstup-
né: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

25. mája o 16.30 hod.
UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ 
UA, animovaný / fantasy / ko-
média, 85 min., dabing, MP
Ruslan sa bez zaváhania vydá 
hľadať princeznú aj napriek 

prekážkam, aby dokázal, že lás-
ka je silnejšia než kúzla.  Vstup-
né: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 € 

26. a 27. mája o 16.30 hod.
NEUVERITEĽNÝ PRÍBEH
O OBROVSKEJ HRUŠKE
- PREDREMIÉRA 
DK, animovaný, 80 min., da-
bing, MP
V  mestečku Solby plynie po-
kojný život, až do tej chvíle, 
keď Mitcho a Sebastian nenáj-
du v  prístave správu vo fľaši.   
Vstupné: 5€, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€ 

26. mája v 2D a 27. mája v 3D 
o  19. hod. - SOLO: A STAR 
WARS STORY 
USA, fantasy / sci-fi / akčný / dob-
rodružný, 135 min., titulky, MP12
Vstupné 2D: 5 €, Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 

ŤZP): 4 €, Vstupné 3D: 6 € + 
0,80 € okuliare, Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 5 € + 0,80 € okuliare

28. mája o 13.30 hod.
OTCOVA VOLGA - PRE SE-
NIOROV+ TOMBOLA 
CZ, komédia/dráma, 90 min., 
česká verzia, MP12
Matka s dcérou sa po smrti hla-
vy rodiny dozvedajú o neman-
želskom synovi. Vstupné: 3 €

28. mája o 19. hod. - LEKCIA 
FR, dráma, 113 min., titulky, 
MP15, FK
Workshop písania pre 7 mla-
dých ľudí pod dohľadom 
úspešnej spisovateľky. Jeden z 
účastníkov prečíta jeho príbeh 
o  masovej vražde očami pá-
chateľa, ktorému až podozrivo 
dobre rozumie. Vstupné: 5 €   
Vstupné FK, ŤZP: 3 €

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redak-
cia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: 

PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny PO-
PRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 052/788 64 71. E-mail: 
noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané 
príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú 
stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné pri-
jíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Po-
pradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, 
Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

poprad

V  minulom vydaní 
novín POPRAD bola 

uverejnená súťaž o vstupenky na koncert českej rockovej sku-
piny Olympic. Spomedzi tých, ktorí sa do súťaže zapojili boli 
vyžrebovaní: František Bikár, Tomášikova ul., Poprad a  Ján 
Trnka, Suchoňova ul., Poprad. Vstupenky si môžu prevziať v re-
dakcii Podtatranská 149/7, Poprad, v pracovné dni do 15. hod. 
Potrebné je preukazať sa dokladom totožnosti.  (ppš)

Vstupenky vyhrali
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Noc literatúry patrila zaujímavým knižným titulom

V sobotu 19. mája prijal primátor mesta Jozef Švagerko v obradnej 
sieni mesta tých Popradčanov, ktorí oslavujú svoje okrúhle životné 
jubileum v máji. Vo svojom príhovore im poďakoval a zaželal všetko 
dobré do ďalších rokov života. V máji 90 rokov oslavuje Bartolomej 
Sedlák, 85 rokov - Anna Lacušová, Anna Mordavská, 80 rokov - Te-
rézia Bilinová, Helena Hanzelyová, Zuzana Jančíková, Mária Ková-
čová, Anna Kunová, Ľudmila Marová, Alžbeta Paulínyová, Mária 
Zušťáková, 75 rokov - Mária Mokrá, Rozália Ondrušková, Erika 
Šmidová, Jozef Tomečko, Ján Uher, 70 rokov - Anna Demetrová, 
Mária Forrová, Klementína Frankovičová, Júlia Gallíková, Viera Ge-
racseková, Magdaléna Michalíková, Anna Regecová, Zlatica Šmat-
láková, Zuzana Špaková, Anna Štupáková, Žofia Valigurská, Cyril 
Hruščák, Marián Kečka. Prijatia sa zúčastnili aj 80 ročný Jozef Sis-
ka, ktorý oslavoval v marci a 70 ročný Vincent Špak, ktorý oslavoval 
svoje narodeniny ešte v januári.     FOTO - Silvia Šifrová

Minulú stredu sa uskutočnil 10. 
ročník medzinárodného podujatia 
Noc literatúry. Ide o verejné čítanie 
európskych kníh v  preklade do ja-
zyka danej krajiny. Počas jedného 
večera „čítači“ predstavia niekoľko 
úryvkov, publikum si vyberá, kde 
a čo si pôjde vypočuť, alebo sa spo-
ločne presúva. V  našom meste sa 
tradične čítalo na troch miestach. 

V  čokolatérii herec divadla Com-
media Michal Novák (na foto dole) 
prečítal úryvok z knihy Judáš izrael-
ského autora Amosa Oza. V Tatran-
skej galérii ďalší herec divadla Com-
media Dušan Kubaň (na foto hore) 
čítal z knihy Štvrť portugalského au-
tora Gonçala M. Tavaresa a do jed-
nej z reštaurácií na Mnoheľovej ulici 
prišla bratislavská herečka Zuzana 

Vačková s  úryvkom 
z knihy Som Paula slo-
venského autora On-
dreja Štefánika.  

Kniha Judáš je obra-
zom nepokojného Izra-
ela na prelome 50. a 60. 
rokov 20. storočia. Ro-
mán o túžbe, zrade a sa-
mote získal nomináciu 
na prestížnu medziná-
rodnú Man Bookerovu 
cenu 2017 a je považo-

vaný za jedno z najvydare-
nejších diel autora. 

Michala Nováka, ktorý 
úryvok čítal, zaujímajú prí-
behy ľudí, ktorí opisujú, čo 
ťažké na vlastnej koži prežili. 
„Človek má potom bližšie k 
ľuďom, ktorí nutne potrebujú 
pomoc, keď v ich krajinách zúri vojna.“ 
Pri čítaní je M. Novák akoby súčasťou 
príbehu: „Človek sa pri čítaní ponorí 
do deja a zrazu je tam. To znamená, 
že ten autor to napísal dobre.“ 

Noc literatúry je propagáciou lite-
ratúry, ale zároveň aj novovydáva-
ných európskych kníh. Sú to tituly, 
ktoré momentálne vychádzajú a  už 
boli ocenené. Je to informovanie 
o  nových knihách, ktoré majú vo 
svete literatúry „cveng“.“ Vedúca 
Popradského literárneho klubu Len-
ka Fábryová uviedla: „Oslovili sme 
10 hercov z  košického, z  martinské-

ho a  z  bratislavského divadla. Ľudia 
z  hereckého prostredia, majú blízko 
ku knihám a  reagujú pozitívne, ale 
často vzniká problém časovo to zladiť 
s ich programom. Mali sme dohodnu-
tú Zuzanu Kronerovú, Luciu Šipošo-
vú, Moniku Hilmerovú, ale termín 
je daný a keďže je to v strede týždňa, 
príde ten, kto v ten deň môže.“    

Do Noci literatúry sa okrem Po-
pradu zapojilo ešte 16 slovenských 
miest. Za našimi hranicami sa koná 
aj v Budapešti, v Amsterdame, v New 
Yorku, v Paríži a v  desiatkach ďal-
ších európskych miest.  (kpa)

Ukradnutá princezná: o  13. hod. (hrá 
sa len cez víkend),o 15.50 hod. (nehrá sa 
29.5.), Solo: A Star wars Story 2D: o 15.10 
hod. (nehrá sa 30.5.) a o 20.50 hod., Solo: 
A Star wars Story 3D: o 18. hod. (nehrá 
sa 29.5.), Deadpool: o 18.10 hod. (hrá sa 
29.5.), 17.50 hod. (nehrá sa 29.5.) a 20.30 
hod. (nehrá sa 28.5., 29.5. a 30.5.), Dám-
sky klub: o 15.40 hod. (hrá sa 28.5., 29.5. 
a 30.5.), o 16.20 hod. (nehrá sa 28.5., 29.5. 
a 30.5.), 16.40 hod. (hrá sa 29.5.), o 20.40 
hod. (hrá sa 28.5. a 30.5.), Detské kino: 
Králik Peter: o 13.40 hod. (hrá sa len cez 
víkend), ARTMAX OPERA - Carmen: 
o 19.30 hod. (hrá sa 29.5.), Tiché miesto: 
o 14.10 hod. (hrá sa len cez víkend), Pol-
nočná láska: o 18.40 hod. (nehrá sa 28.5., 
29.5. a 30.5.), MINIFESTIVAL EURÓP-
SKEHO FILMU 7x7: Deň na zázračnej 
planéte: o 18. hod. (hrá sa 28.5.), Alibi na 
mieru: o 20.50 hod.  (hrá sa 28.5.), Hap-
py End: o 18. hod. (hrá sa 29.5.), S láskou 
Vincent: o 20.30 hod. (hrá sa 29.5.), Bo-
cian Riško: o 16. hod. (hrá sa 30.5.), Borg 
vs McEnroe: o  18. hod. (hrá sa 30.5.), 
Druhá strana nádeje: o 20. hod. (hrá sa 
20.5.). Viac na www.cine-max.sk.  (ppp)

program cinemaX
Od 24. mája do 31. mája
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Je to už 45 rokov, čo vznik-
la dnes už legendárna súťaž 
Rallye Tatry. Za ten čas sa 
stala významnou súčasťou 
nielen slovenského, ale i 
európskeho motoristického 
kalendára. Aj v  tomto roku 
organizátori pripravili pre 
divákov zaujímavý program 
i viacero noviniek. Diváci 
sa môžu na sviatok motor-
športu pod Tatrami tešiť 
v piatok a v sobotu.

Na súťažné posádky čaká 
318 kilometrová trať, ktorá 
prechádza okresmi Poprad 
a  Spišská Nová Ves. Je na 
nej osem rýchlostných skú-
šok v  dĺžke 95 km. Podu-
jatie je zaradené do seriálu 
Majstrovstiev Slovenska, 
Majstrovstiev Slovenska his-
torických automobilov, do 
RallyLegend, do Slovenského 
rally pohára, do Tatransko-
-Valašského pohára. Zvlášt-
nou súťažou bude Green-
Rally. organizátori z  AOS 
klub Poprad zaregistrovali 
75 prihlásených dvojíc zo 
Slovenska, Českej republiky, 
Poľska, Maďarska a Talian-
ska. Najväčšiu pozornosť na 
zozname prihlásených budí 
vozidlo kórejskej značky Hy-
undai s  typovým označením 
i20 kategórie R5. Do vozidla 
súťažného dravca z  Ázie sa 
posadí poľsko-talianska dvo-
jica Daniel Chwist/Nicola 
Arena. Do Popradu tiež zaví-

ta popredný jazdec formuly E 
Felix Rosenqvist zo Švédska, 
ktorý sa objaví na testovacej 
rýchlostnej skúške a atraktív-
nom mestskom okruhu.

Na štart 45. ročníka by sa 
malo postaviť až 11 vozi-
diel špecifikácie R5, jedenásť 
štvorkoliek a  veľké zastúpe-
nie bude mať aj trieda 6, kde 
súťažia najlepšie dvojkolky. 
V triede historikov sa do boja 
o prvenstvo pustia Škoda 130 
LR bratov Dudžákovcov z Po-
pradu a Mazda 323 4WD Jo-
zefa Béreša st. „Na 2. ročníku 
Tatransko-Valašského pohára, 
kde sa započítajú dosiahnu-
té body na Valašskej rally 
a  Rallye Tatry, sa v Poprade 
predstaví okrem slovenskej 
bratskej dvojice Melichárekov-
cov aj sedem českých jazdcov. 
V slovenskom rally pohári, čo 
je súťaž pre posádky, ktoré ab-
solvujú 40 ostrých kilometrov 
zabojuje 12 súťažných dvojíc. 
Zaujímavou novinkou v tom-
to roku je 1. ročník GreenRal-
lye Tatry, do ktorej sa môžu 
zapojiť autá s elektrickým či 
hybridným pohonom,“ objas-
ňoval tajomník súťaže Peter 
Oravec počas minulotýždňo-
vej tlačovej konferencii.

Záštitu nad podujatím pre-
vzala Martina Lubyová, mi-
nisterka školstva, vedy, výsku-
mu a športu. „Pani ministerka 
vyslovila veľké poďakovanie 
organizátorom pretekov za ich 

úsilie a nasadenie, vďaka kto-
rým pokračuje pekná, už 45 
rokov trvajúca tradícia tejto 
motoristickej súťaže. Verí, že 
vďaka nim bude pokračovať 
aj v budúcnosti, a to nielen do 
okrúhlej polstoročnice, ktorá je 
už na dohľad. Podujatie pod-
poria aj ďalší významný hos-
tia, ako napríklad prezident 
Ústredného automotoklubu 
SR Juraj Smrečan, či predseda 
PSK Milan Majerský,“ meno-
val čestný predseda organi-
začného výboru Rallye Tatry 
Eduard Markovič.

Bohatý bude i  sprievodný 
program Rallye Tatry. „Od 
2. mája do konca mesiaca 
sú vo vestibule Mestského 
úradu v  Poprade vystavené 
kresby detí a žiakov ZŠ s MŠ 
v  Spišskom Bystrom. Od 15. 
mája do 3. júna je v OC Fo-
rum nainštalovaná výstava 
fotografií Daniela Hlinku na 
tému Rallye Tatry 2013-2017. 
Výstava sa potom presunie do 
OC Max, kde potrvá do 17. 
júna. V piatok 25. mája bude 
v priestoroch OC Forum obľú-
bená autogramiáda najlepších 
jazdcov spoločne s Felixom 
Rosenqvistom. V sobotu o 14. 
hodine so svojim programom 

pred OC Forum vystúpi zná-
my hudobník a skladateľ Peter 
Bažík a hneď po ňom sa pred-
staví folklórny súbor z  Ba-
tizoviec,“ priblížil Slavomír 
Petrus z organizačného tímu 
Rallye Tatry.

Novinkou je aj funkcia am-
basádora pretekov a  tú bude 
plniť špičkový slovenský 
jazdec Vlastimil Majerčák. 
„Z  pozície jazdca vnímam 
všetky rýchlostné skúšky na 
špičkovej úrovni. Mestský 
okruh a  RS Spišské Bystré sú 
z pohľadu diváka veľmi atrak-
tívne. Športová hodnota je 
naopak vysoká na RS Huta 
a  Vikartovce, kde sú autá 
v neustálom nasadení. Vďaka 
organizátorom sa sem dostá-
vajú aj špičkové autá typu R5 
a  preto je konkurencia vždy 
vysoká,“ povedal.

Najviac divákov sa oča-
káva pozdĺž trate nočnej 
rýchlostnej skúšky v  Popra-
de. Rýchlostnú skúšku budú 
sledovať tisícky divákov a  aj 
preto organizátori poduja-
tia prichádzajú s  myšlienkou 
vytvoriť pre fanúšikov akési 
VIP miesta za symbolický po-
platok. „Je vidieť obrovský kus 
práce organizačného výboru v 

posledných rokoch. Priaznivo 
sa to odrazilo na zložení štar-
tového poľa. Tohtoročný počet 
prihlásených tímov je pre nás 
rekordným číslom. Teší nás 
veľký záujem zahraničných 
posádok,“ uviedol riaditeľ Ral-
lye Tatry Stanislav Hanzeli. 
„Ukazovateľom úspešnosti je 
počet prihlásených posádok, 
spolupráca s  českou stranou 
v  rámci Tatransko-Valašského 
pohára a v neposlednom rade 
záujem návštevníkov. Dôležité 
bude, aby to prebehlo bezpečne 
a  bez väčších obmedzení na 
cestách. Mesto je nápomocné 
a  urobíme všetko preto, aby 
preteky boli úspešné,“ pokra-
čoval primátor mesta Poprad 
Jozef Švagerko. „Je to najväčšie 
podujatie v rámci okresu, ktoré 
ma veľký vplyv na plynulosť 
cestnej premávky. Máme za-
bezpečený dostatočný počet 
síl a  prostriedkov na to, aby 
sme v  spolupráci s  mestskou 
políciou zabezpečili verejný 
poriadok, ako aj plynulosť 
a bezpečnosť cestnej premávky. 
Apelujem na divákov, aby do-
držiavali všetky pokyny polície 
i  organizátorov,“ zdôrazňoval 
riaditeľ ODI OR PZ v Poprade 
Rastislav Polakovič. „Mestská 
polícia v súčinnosti so štátnou 
políciou zabezpečí dohľad nad 
verejným poriadkom počas ce-
lých pretekov a jednotlivé úse-
ky budú našimi príslušníkmi 
neustále monitorované,“ do-
plnil zástupca náčelníka MsP 
Poprad Milan Slota.

Všetky potrebné infor-
mácie vrátane podrobného 
programu a  uzávierok ciest 
sú uverejnené na oficiálnej 
internetovej stránke www.
rallyetatry.sk  (ppp)

V piatok odštartuje v Poprade 45. ročník Rallye Tatry

Športová olympiáda detí 
a  mládeže mesta Poprad 
(ŠOMP) sľubuje i  tentoraz 
množstvo prekvapení. Zášti-
tu nad jej dvadsiatym tretím 
ročníkom prevzal Olympij-
ský klub Vysoké Tatry.

Trend rozširovania a  novi-
niek azda  najväčšieho špor-
tového sviatku mesta Poprad 
pokračuje. „Aj v  roku 2018 
čaká popradských školákov 
celý rad rôznych športov. Do 
tejto rodiny navyše v  letnej 
časti priberáme cyklistiku, čo 
je po futbale druhá najmaso-
vejšia pohybová aktivita na 

svete,“ ozrejmil referent mlá-
deže a  športu a  zároveň ko-
ordinátor ŠOMP Peter Pro-
cházka. Zaradenie cyklistiky 
do programu ŠOMP pláno-
val magistrát mesta už vlani. 
„Cyklistika je momentálne na 
Slovensku, najmä vďaka Peťo-
vi Saganovi, na vzostupe. Oča-
kávame, že si získa popradskú 
mládež,“ nádeja sa P. Procház-
ka a podčiarkuje: „Dopomôcť 
by k  tomu mohli bývalí vyni-
kajúci slovenskí reprezentanti 
združení v Olympijskom klube 
Vysoké Tatry. Veríme, že osob-
nou účasťou na športoviskách 

motivujú deti k pohybu.“
Trojtýždňový maratón od-

štartoval futbalom a  vyvr-
cholí tenisom. „Okrem toho 
je na programe mixvolejbal 
a  kráľovná všetkých športov - 
atletika. Do súťaží sa zapoja 
tiež najmenší, keďže pre deti 
z  materských škôl chystáme 
samostatnú olympiádu. Cel-
kovo za touto akciou hľadajme 
množstvo zanietených ľudí a 
partnerov. Aj touto cestou sa 
im preto chceme poďakovať,“ 
uzatvára P. Procházka z odbo-
ru školstva, mládeže a športu 
MsÚ Poprad.  (ppp)

Športová olympiáda mesta Poprad prináša nový vietor
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Popradskí kamzíci odštartovali spoločnú letnú prípravu
Hokejisti HK 
Poprad od-
š t a r t o v a l i 
v  pondelok 
pod vedením 
nového tréne-

ra Romana Stantiena spo-
ločnú letnú prípravu pred 
nadchádzajúcim ročníkom 
Tipsport ligy. Staronové 
i nové tváre si po úvodnom 
mítingu v  improvizova-
ných podmienkach zimné-
ho štadióna spoločne za-
trénovali v areáli základnej 
školy v Spišskej Sobote.

V  HK Poprad sa situácia 
ustálila a tak sa mohol novo-
tvoriaci tím pre ďalšiu sezónu 
zísť už v máji v rámci spoloč-
nej prípravy. Úvodný míting 
a  stretnutie s  novým tréne-
rom absolvovala početná 
skupina hráčov v  pondelok 
a hneď si všetci aj zatrénovali. 
Fanúšikov môže tešiť fakt, že 
mužstvo bude opäť prešpi-
kované navrátilcami a  od-
chovancami popradského 

hokeja. „Toto je ideálny stav, 
keď chalani, ktorí tu vyrasta-
li, môžu hrať za svoje mesto 
a  klub. Je tu veľa šikovných 
hráčov. Urobíme všetko pre to, 
aby sme tím počas leta dobre 
pripravili na sezónu,“ skon-
štatoval tréner HK Poprad 
Roman Stantien. Na návrat 
domov sa tešil aj Samuel Ta-
káč, ktorý strávil tri vydarené 
sezóny vo Francúzsku. „Od-
chovanci vždy dokážu svojmu 
klubu priniesť niečo špecifické 
a Poprad je mojou srdcovkou. 
Verím, že ukážeme naše po-

pradské srdce a budeme sa biť 
jeden za druhého,“ povedal.

Ťažké rozhodovanie má 
trojica Popradčanov Dávid 
Bondra, Dávid Buc a  Patrik 
Svitana, ktorá potešila spo-
ločným výkonom na práve 
skončených majstrovstvách 
sveta v  Dánsku a  ponuky sa 
im na stole začali kopiť. „Do-
stať sa na majstrovstvá sveta 

bol môj detský sen. Všetci 
traja sme si ich užili. To, čo 
sa teraz okolo mňa deje mám 
samozrejme v hlave, ale nie je 
to pre mňa momentálne prvo-
radé. Bude záležať na spoloč-
nej dohode s vedením klubu,“ 
prezradil P. Svitana, ktorý ako 
jediný z  tejto trojice má ešte 
v Poprade platnú zmluvu.

Tréner R. Stantien sa v  lete 
pokúsi stmeliť kolektív a pri-
praviť pre kamzíkov pestrý 
program. Letná zaberačka nie 
je medzi hokejistami obľúbe-
ná, ale aj staronové akvizície, 
ktoré sa vrátili do známeho 
prostredia, sa na to tešia. „Leto 
je nepríjemné, ale zároveň 
veľmi potrebné pre každého 
hokejistu. Nemôžem povedať, 
že sa na letnú prípravu teším, 
ale teším sa na kolektív a všet-
ko nové, čo ma čaká,“ uviedol 

Krátko  zo  športu
• STARŠIE žiačky BAM Poprad 
odohrali cez víkend svoje posledné 
ligové zápasy sezóny. V  sobotu 19. 
mája podľahli dievčatám z  Young 
Angels 2004 Košice 44:60 a v nede-
ľu prehrali aj s tímom Young Angels 
2003 Košice 39:70.• MINULÝ týždeň v  stredu sa vo 
Veľkej konalo okresné kolo v  ma-

lom futbale mladších žiakov ZŠ. 
Z  dvoch štvorčlenných skupín sa 
do absolútneho finále prebojova-
la usporiadateľská škola vo Veľ-
kej a ZŠ Jarná. Domácim sa darilo 
viac a po víťazstve 5:3 postúpili do 
krajského kola, ktoré bude dnes 23. 
mája v Stropkove.• FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad 
- Stráže v nedeľu prehrali v rámci 22. 
kola 6. OMV ligy v Spišskom Štvrtku 

2:5. V rámci 23. kola privítajú v nedeľu 
27. mája o 17. hod. Vikartovce.• V  STREDU 23. mája sa v  NTC 
o  17. hodine odohrá finále Pohára 
Podtatranského futbalového zväzu 
medzi OFK Šuňava a  FC Spišská 
Teplica L.D.• KONCOM apríla si karatisti Cen-
tral karate klubu Poprad vybojovali 
celkovo 37 medailí počas Majstrov-
stiev Tatranskej únie karate detí 

a  žiakov a  zároveň 2. kola pohára 
mladších kadetov, juniorov a  star-
ších juniorov v Kežmarku. V celko-
vom hodnotení sa stali druhým naj-
úspešnejším klubom súťaže.• CEZ víkend 26. a 27. mája sa od 
10. hodiny v priestoroch KQH Biela 
voda Hrabušice uskutoční 2. ročník 
drezúrnych pretekov so sprievod-
ným programom, ktoré organizuje 
JK Freestyle Poprad.  (ppv)

FK Poprad
Futbalisti FK 
Poprad sa s  ak-
tuálnym roční-
kom druhej ligy 
rozlúčili v nede-

ľu v  Žiline neslávnou pre-
hrou s miestnou rezervou.

Tento výsledok nič nemení 
na fakte, že Popradčania ob-
sadili konečné tretie miesto, 
čo je historicky najväčší 
úspech popradského futbalu.

Výsledok: 30. kolo II. ligy 
v nedeľu 20. mája MŠK Žili-
na B - FK Poprad 5:0 (4:0).

Z kuchyne FK Poprad
Ženy: v nedeľu 20. mája Poprad - Lokomotíva KE 0:0. Juniori: v 
nedeľu 20. mája Poprad - Zámutov 0:0. St. dorast U19: v stredu 
16. mája Poprad - Trebišov 2:0. Ml. dorast U17: v stredu 16. 
mája Poprad - Trebišov 1:0. St. žiaci U15: v sobotu 19. mája 
Poprad - B. Bystrica 1:1. St. žiaci U14: v sobotu 19. mája Poprad 
- B. Bystrica 1:1. Juniorky: v nedeľu 20. mája Poprad - Podbre-
zová 3:4. Žiačky: v utorok 15. mája Sp. N. Ves - Poprad 1:9 a vo 
štvrtok 17. mája Poprad - Humenné 3:1.

   Z V R P S  B

1. Sereď 30 20 6 4 73:25 66
2. Skalica 30 19 5 6 46:27 62
3. FK Poprad 30 15 7 8 45:25 52
4. Lokomotíva KE 30 15 6 9 50:35 51
5. Žilina B 30 15 4 11 71:41 49
6. Komárno 30 12 7 11 49:58 43
7. Šamorín 30 12 6 12 38:34 42
8. Inter BA 30 12 5 13 45:46 41
9. Pohronie 30 9 11 10 41:35 38
10. Trebišov 30 10 7 13 27:44 37
11. L. Mikuláš 30 9 9 12 38:39 36
12. Bardejov 30 10 5 15 39:47 35
13. N. Mesto n. V. 30 9 5 16 33:57 32
14. Sp. N. Ves 30 8 6 16 32:60 30
15. Zvolen 30 7 7 16 26:53 28
16. Podbrezová B 30 6 8 16 24:51 26

Konečná tabuľka II. ligy mužov

Minulý týždeň v utorok a v stredu sa v telocvični ZŠ Dostojevského v Poprade konali školské Maj-
strovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov a žiakov ZŠ. V konkurencii škôl z celého Slo-
venska sa nestratili ani domáce želiezka v ohni. Iba v jedinej kategórii chlapcov nemala usporia-
dateľská škola svoje zastúpenie. Hneď tí najmladší si však v prvý deň vybojovali strieborné medaily 

a  stali sa vicemajstrami za Dubni-
cou. V stredu sa viac darilo dievča-
tám. V  najmladšej kategórii ostali 
len tesne za medailovými pozíciami 
- tu vyhrala Detva. V  kategórii B 
získalo družstvo ZŠ s MŠ Dostojev-
ského bronz za Banskou Bystricou, 
z víťazstva sa tešil Pezinok. Titul 
Majstra Slovenska si však už v  ka-
tegórii C najstarších dievčat vybo-
jovali Popradčanky v zložení Sarah 
a Clara Croussardové, Ema Husáro-
vá, Natália Gulová a Lucia Lišková.

Volejbalové reprezentácie mužov i  žien 
odštartovali účinkovanie v Zlatej Európ-
skej lige v  Poprade. V  sobotu 19. mája 
sa popoludní v Aréne Poprad predstavil 
fanúšikom najskôr ženský tím, ktorý 
prehral s  Bieloruskom 2:3 na sety (na 
foto). Podvečer sa nedarilo ani mužom, 
ktorí podľahli Estónsku 1:3 na sety. 
Mužský výber pod vedením trénera An-
dreja Kravárika si pobyt pod Tatrami 
predĺžil. Už dnes, t. j. v stredu 23. mája 
o 18. hodine, privíta pod vysokou sieťou 
druhého súpera skupiny A - Švédsko.

Radoslav Macík, ktorý hrával 
minulú sezónu v Čechách, ale 
dokončil ju v Nitre. „Keď uro-
bíme dobrý základ v  lete, tak 
sa to odzrkadlí v sezóne. Som 
rád, že budeme spolu a vyzerá 
to tak, že na trénovanie bu-
deme mať výborné podmien-
ky,“ skonštatoval Prešovčan 
Marek Zagrapan, ktorý hral 
minulú sezónu vo Švajčiar-
sku. „Som tu ako doma, mám 
odtiaľ aj priateľku. Páčilo sa 
mi tu aj pred tým, takže som 
nemal nad čím premýšľať. 
V  lete nemám problém s  po-
silňovňou, či krátkymi behmi, 
ale desia ma trate dlhšie ako 
sto metrov,“ zavtipkoval na zá-
ver Patrik Koyš, ktorý hrával 
minulú sezónu v  Košiciach 
i Liptovskom Mikuláši.

Príprava na suchu bude tr-
vať do 6. júla.  (mav)
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