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Mesto Poprad pripravilo pri 
príležitosti Medzinárodného 
dňa detí pestrý program (pod-
robne na plagáte na str. 12). 

V rámci programov pre deti 
budú 30. mája umiestnené 
predajné stánky s predajom 
cukrovej vaty, francúzskych 
palaciniek, zemiakových pla-
ciek, varenej kukurice, šišiek, 
pukancov, zemiakových špirál, 
perníčkov, čokoládových posta-
vičiek – lízaniek. 

CVČ Poprad pripravuje na 

námestí množstvo súťaží pre 
deti, ktoré za ich absolvovanie 
dostanú sladkú odmenu.

Na Námestí sv. Egídia budú 
umiestnené nafukovanie atrak-
cie, pri kine Tatran bude pred-
vádzanie modelov HT Model 
a jedinečné spojenie basketba-
lového a futbalového freestylu. 
Všetky atrakcie sú zdarma.

V prípade nepriaznivého po-
časia sa program Deň plný ra-
dosti v sobotu 30. mája presunie 
do Arény Poprad.  (ppp)

Minulú stredu o 20.30 hod. dostala 
stála služba Mestskej polície v Poprade 
hlásenia od občanov, že v Strážach pod 
Tatrami došlo k zaplaveniu Kukučínovej 
ulice a priľahlých rodinných domov. „Na 
základe situácie, ktorá vznikla po príva-
lových dažďoch v Strážach som 20. mája 
o 21. hod. vyhlásil III. stupeň povodňovej 
aktivity pre územie mesta Poprad,“ in-
formoval primátor Popradu Jozef Šva-
gerko, ktorý následne v zmysle prísluš-
nej legislatívy vydal príkaz na vykonanie 
záchranných prác.

V Strážach dosiahla hladina Hozeleckého 
potoka brehovú čiaru a vybrežila sa na fut-
balové ihrisko. V úseku Strážske námestie 
- Kukučínova ulica bol poškodený chodník 
pre peších v dĺžke približne 20 m a bola 
poškodená cestná kanalizácia vedľa komu-
nikácie na Kukučínovej ulici. „Celú noc sme 
nespali. Hasiči do štvrť na dve odčerpávali 
vodu z pivnice a prišli nám pomôcť aj dob-
rovoľníci, ktorí napĺňali vrecia s pieskom,“ 
povedala nám po prebdenej noci Strážanka 
Monika Hybenová. 

O 22. hod. došlo aj k zaplaveniu komu-
nikácie na Rastislavovej a Suchoňovej ulici 
v Poprade na sídlisku Juh III. O 2. hod. sa 
situácia na Kukučínovej ulici stabilizovala, 
voda tiekla už v cestnej kanalizácii, hladi-
na Hozeleckého potoka bola pod brehovou 
čiarou. Na sídlisku Juh III takisto voda ply-
nule odtekala do miestnej kanalizácie. 

Mesto Poprad zrealizovalo množstvo 
opatrení - odstraňovali sa prekážky, kto-
ré bránili odtoku vôd, vytvorili hrádzu 
z vriec s pieskom v kritických úsekoch 
na Kukučínovej ul., čerpali vodu zo za-
plavených priestorov rodinných domov, 

odstraňovali nánosy z miestnej komuni-
kácie a tiež z kanalizačných poklopov na 
Rastislavovej, Suchoňovej ul. a Velickom 
námestí. Prebiehalo monitorovanie situá-
cie na vodných tokoch a kritických úse-
koch podľa povodňového plánu mesta. 21. 
mája boli v priebehu dňa brehy Hozelec-
kého potoka v Strážach na najkritickejších 
miestach spevnené 75 tonami kameni-
va. Mesto Poprad zároveň dodávateľsky 
spriechodňovalo poškodený kanalizač-
ný zberač odvádzajúci vodu z polí, ktorý 
spôsobil zaplavenie príjazdovej komu-
nikácie do tejto časti mesta. Na záchran-
ných prácach sa zúčastnili: štátna polícia, 
Mestská polícia mesta Poprad, Hasičský a 
záchranný zbor Poprad, záchranná jednot-
ka CO mesta Poprad, Správa mestských 
komunikácií, DHZ Poprad-Stráže, Sprá-
va a údržba ciest PSK - stredisko Poprad. 

(Pokračovanie na str. 2)

Vedenie mesta Poprad pozýva
všetkých Popradčanov na verejné stretnutia samosprávy s obyvateľmi.

Program:
1. Predstavenie rozvojových zámerov mesta.
2. Predstavenie procesu preskúmania územného plánu.
3. Diskusia. 
Začiatok vždy o 17. hod.
2. 6. 2015 - Veľká - Scherfelov dom
3. 6. 2015 - Spišská Sobota - divadelná sála

4. 6. 2015 - Matejovce, vysunuté pracovisko MSÚ,  
Matejovské námestie 1547/22
16. 6. 2015 - Stráže - Radnica
17. 6. 2015 - Dom kultúry (Poprad centrum a Západ)
18. 6. 2015 - ZŠ Letná - školská jedáleň (Juh)

Stretnutia s občanmi



Strana 2 27. 5. 2015

Stručne

Silný lejak ...

PP-5

•	ZASADNUTIE komisie re-
gionálneho rozvoja, cestovného 
ruchu a kultúry pri Mestskom 
zastupiteľstve mesta Poprad bude 
vo štvrtok 28. mája a  finančná 
komisia pri popradskom mest-
skom zastupiteľstve bude zasadať 
v pondelok 1. júna na Mestskom 
úrade v Poprade. •	OKRESNÉ riaditeľstvo Ha-
sičského a záchranného zboru v 
Poprade vyzýva vodičov na po-
pradských sídliskách Juh a Zá-
pad, aby pri parkovaní vozidiel 
nezabudli nechať priestor na prí-
padný prejazd hasičskej techniky.•	V  EVANJELICKOM kostole 
na Námestí sv. Egídia v Poprade 
bolo 17. mája konfirmovaných 
10 a  v  evanjelickom kostole vo 
Veľkej 8 detí. Konfirmácia je 
slávnostné potvrdenie krstného 
sľubu a prijatie za dospelého čle-
na evanjelickej cirkvi.•	VERNISÁŽ výtvarných prác 
detí popradských materských škôl 
sa uskutoční v  nedeľu 31. mája 
o 15. hod. v Tatranskej galérii.•	ROCKOVÝ muzikál Popo-
luška môžu záujemcovia vidieť 
v Dome kultúry v Poprade v ne-
deľu 31. mája o  17. hod. Autor-
kou projektu je Mária Zbojanová, 
hudby Martin Skuban a  kulisy 
pripravil Ivan Siláči. •	V  POLOVICI mája boli 
v  Bratislave ocenení najlepší 
slovenskí blogeri. Druhé miesto 
v  kategórii blogerský príspevok 
získal Martin Sýkora z  Popradu 
za blog Belehrad, mesto s  neza-
budnuteľnou atmosférou.•	MINIFESTIVAL európske-
ho filmu 7x7 sa v  našom meste 
uskutoční od 1. do 3. júna v kine 
Cinemax. Premietať sa budú fil-
my Cesta ven, Ida, Storočný star-
ček, ktorý vyliezol z okna a zmi-
zol, Biely Boh, Špina, Mikulášove 
šibalstvá na prázdninách a  Čo 
sme komu urobili.•	FESTIVAL, ktorý dáva 
priestor mladým a  začínajúcim 
filmárom Young Film Fest sa 
uskutoční od 29. mája do 31. 
mája. V piatok 29. mája sa budú 
filmy premietať vo Svite v  Cafe 
33, v  sobotu 30. mája v  Poprade 
v  Groteske a  v  nedeľu 31. mája 
v Starom Smokovci v Zlatej bráne.•	PRERUŠENÁ distribúcia 
elektriny z dôvodu plánovaných 
prác na zriadení vysokého napätia 
bude 11.júna od 7. do 16.30 hod. 
v  Kvetnici - č.d. 2454, č.d. 4121, 
č.d. 3072, č.d. 3081/15, č.d.15 a v 
záhradkárskej osade.  (ppš)

Našli telo
V priestoroch bývalej strelnice v 

Poprade našli v nedeľu mŕtve telo. 
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Prešove Jana 
Migaľová uviedla: „Môžeme potvr-
diť, že nájdené telo patrí 47 ročnej 
Popradčanke. Obhliadajúci lekár 
vylúčil na mieste cudzie zavinenie. 
Pre zistenie presnej príčiny smrti 
bola nariadená pitva nebohej. Polí-
cia na základe tejto udalosti začala 
v prípade trestné stíhanie pre prečin 
usmrtenia.“  (krp)

Nemocnica Poprad otvorila na 
základe požiadaviek zo strany verej-
nosti ambulanciu klinickej psycho-
lógie. Nová ambulancia sa nachá-
dza v pavilóne Kožného stacionára 
na 1. poschodí. Ordinačné hodiny 
sú denne od 7. do 12. hod. a ďalej 
od 12.30 do 14. hod. v pondelok a 
piatok, od 12.30 do 16.30 v utorok, 
od 12.30 do 15.30 hod. v stredu a 
od 12.30 do 17.30 hod. vo štvr-
tok. Kontakt je na webovej strán-
ke Nemocnice Poprad. Na prvé 
vyšetrenie je potrebný výmenný 
lístok od všeobecného lekára. (sga)

Nová ambulancia

Medzi obľúbené kultúrne programy v  Poprade patrí aj  stavanie mája na Turíce. Ten stavajú mlá-
denci svojim milým na znak lásky. Dievčatá ho zdobia farebnými stužkami. V kultúrnom progra-
me vystúpili detský folklórny súbor Popradčan, Venček a  folklórna skupina z  Vikartoviec. Na po-
pradské námestie si prišlo minulú sobotu pozrieť túto ľudovú tradíciu množstvo zvedavcov, medzi 
ktorými boli aj turisti z ďalekého Japonska čí z Číny.   FOTO - Silvia Šifrová

V  pondelok 25. mája si sláv-
nostne prevzali maturitné 
vysvedčenia žiaci 4. D triedy 
z  bilingválnej sekcie gymná-
zia Spojenej školy na ulici 
D. Tatarku v  Poprade. Táto 
športová trieda je výnimoč-
ná tým, že ide o  prepojenie 
medzi športovcami a  telesne 
hendikepovanými deťmi. Ide 
už o  druhú triedu po sebe, 
ktorá v  takomto zložení zma-
turovala. Vysvedčenia si z  rúk 
triednej učiteľky Márie Golá-
ňovej prevzalo spolu 24 žiakov.

V priebehu víkendu sa situácia 
na území Popradu stabilizovala. 
Pokračovali práce na spriechodňo-
vaní poškodeného kanalizačného 
zberača pod Strážskym námestím. 

V pondelok mala odborná 
komisia zložená z pracovníkov 
odboru výstavby, projektanta a 
zástupcu realizačnej firmy roz-
hodnúť o ďalšom postupe prác. 
III. stupeň povodňovej aktivity 
vzhľadom na aktuálnu predpoveď 
počasia ešte trval.  (mag)

(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správyBotanický chodník približuje tatranskú flóru

Archimediáda pozná víťazov

•	SLOVENSKÁ diabetologická 
spoločnosť v spolupráci so Zväzom 
diabetikov Slovenska odštartovali v 
pondelok 25. mája projekt Pojazd-
ná dia-ambulancia. Jeho cieľom je 
bezplatné vyšetrenie nôh diabeti-
kov, zisťovanie rizika vzniku tzv. 
diabetickej nohy a upozorňovať 
na riziká jej neliečenia. Odborní-
ci zároveň poradia, ako sa o nohy 
správne starať a ako vyživovať po-
škodené nervy. V Poprade budú 4. 
júna na parkovisku pri HM Tesco.•	PESTRÝ program pre najmen-
ších pripravuje AquaCity Poprad 
na nedeľu 31. mája. Vstup pre deti 
bude len za jedno euro a  počas 
celého dňa ich prekvapí špeciálny 
animačný program a súťaže o ceny. •	DETI a  ich rodičia môžu spo-
ločne osláviť Deň detí už 30. mája 
v hoteli Panorama Resort na Štrb-
skom Plese. Pripravený bude svet 
rozprávky a hudby. Vystúpi aj Do-
rotka z Fidorkova spolu s jej kama-
rátmi. •	ZÁCHRANÁRI Horskej zá-
chrannej služby zasahovali počas 
uplynulej zimnej sezóny, od 1. 
decembra 2014 do 20. mája 2015, 
1 732-krát. Z toho 1 531 zásahov 
bolo na lyžiarskych tratiach, 201 
zásahov v horskom teréne.•	JARNÁ technická údržba lano-
viek na Štrbskom Plese prebieha do 
5. júna. Lanovky budú v prevádzke 
len cez víkend 30. a 31. mája a až od 
6. júna začne letná prevádzka.•	BELIANSKA jaskyňa patrí me-
dzi najviac navštevované sprístup-
nené jaskyne na Slovensku. Okrem 
bizarných skalných tvarov je zná-
ma bohatým výskytom kalcitovej 
sintrovej výplne. Po rekonštrukcii 
prehliadkovej trasy je od minulého 
týždňa opäť pre verejnosť otvorená. 
Vstupy sú od 9.30 hod. každú je-
den a pol hodinu. Posledný vstup je 
o 14. hod. Počas leta bude otváracia 
doba predĺžená.•	NAJNOVŠIA výstava v Galérii 
Ústredia ľudovej umeleckej tvorby 
v Tatranskej Lomnici predstavuje 
tvorbu fujaristov. Dôraz kladie na 
rôzne techniky a výtvarné prvky 
ich zdobenia. Pre verejnosť je vý-
stava prístupná do 12. septembra v 
utorok až piatok od 10. do 16. hod. 
a v sobotu od 9. do 15. hod.•	NÁKLADNÁ doprava musí 
úsek diaľnice D1 Fričovce - Široké 
obchádzať ešte do 7. júna. Úsek je 
prejazdný len pre osobnú dopra-
vu do 3,5 tony. Úsek diaľnice od 
Fričoviec po Široké v smere od 
Prešova na  Poprad  museli uzav-
rieť po tom, čo tu 5. mája nadroz-
merné nákladné vozidlo poško-
dilo obrysnicu. Tunel Branisko 
je prejazdný.  (ppš)

Do areálu Základnej školy 
s  MŠ vo Veľkej pribudol mi-
nulý piatok malý botanický 
chodník na počesť význam-
nej osobnosti Aurela Viliama 
Scherfela, ktorého okrúhle 
výročia narodenia a úmrtia 
sa stali podnetom pre viacero 
aktivít. Botanický chodník je 
prejavom úcty Scherfelovmu 
botanickému dielu.

Riaditeľ veľčianskej ZŠ s  MŠ 
Richard Bekess na slávnostnom 
otvorení poďakoval predovšet-
kým Klubu Veličanov, od kto-
rého vzišiel nápad zriadiť v areáli 

školy takýto chodník: „Pred 
šiestimi rokmi sa podarilo zveľa-
diť areál školy postavením altán-
ku ako miesta na školu v prírode, 
pred troma rokmi bolo vybudo-
vané detské ihrisko a  túto triló-
giu sme dnes zavŕšili botanickým 
chodníkom. Som rád, že sa nám 
toto dielo podarilo zrealizo-
vať v  spolupráci s  KV, učiteľmi, 
zamestnancami školy, žiakmi, 
s  pomocou Štátnych lesov TA-
NAPu a ďalšími nadšencami. Je 
to celovelické dielo. Pomohol, kto 
mohol rôznym spôsobom - spon-
zorskými darmi, materiálom, 
skvelými radami a  životnými 
skúsenosťami.“ Chodník vybu-

dovali z  vlastných 
zdrojov, prostried-
kov KV a  vďaka 
sponzorom. Riadi-
teľ verí, že ho vyu-
žijú aj žiaci z iných 
škôl na exkurzie. 
Osobitne odovzdal 
kyticu kvetov bý-
valému predsedovi 
KV Milanovi So-
banskému, ktorý 
s  uskutočnením 
chodníka spolu s  ďalšími člen-
mi KV začal: „Každý rok sme vy-
bavili niečo, zháňali materiál, staré 
kocky - mačacie hlavy a spoločne 
kládli na kolenách. Pomáhali aj 
žiaci.“ Nebolo to jediné dielo, 
už predtým sa KV zaslúžil o vý-
stavbu altánku, opravu strechy 
na sklade i  malej telocvični. 
Terajší predseda KV Milan Há-
mor sa takisto teší z nového die-
la: „Bol to taký kút s  neporiad-
kom, ktorý teraz konečne vyzerá 
inak a  deti tu môžu spoznávať 
flóru. Pri jeho budovaní sme sa 
tiež veľa naučili o  drevinách, 
rastlinách i zakladaní skalky.“ 
Učiteľka Tatiana Ratajová, ktorá 
má takisto svoj podiel na 
realizácii chodníka pove-
dala: „Sú tu umiestnené 3 
náučné tabule, 60 druhov 
rastlín a drevín, v skalke 30 
a  z  toho i  niekoľko osobit-
ne chránených druhov ako 
plesnivec alebo horec. Máme 
v nej aj jeden glaciálny re-
likt - dryádku, ktorá sa za-
chovala až z doby ľadovej.“ 
Pri budovaní pomáhali aj 
odborníci zo ŠL TANAPu. 
Darovali veľa rastliniek a sľú-
bili, že pomôžu i na budúci 
rok, keďže niektoré záhradné 
kvety chcú ešte vymeniť a tak 
vytvoriť napodobeninu tat-

V piatok 22. mája sa v priestoroch Gymnázia 
na Kukučínovej ulici konal 56. ročník fyzikálnej 
olympiády kategórie G pod názvom Archime-
diáda. Obvodným kolom sa táto súťaž skončila.

„Súťaž bola určená pre žiakov siedmych roční-
kov základných škôl a žiakov sekundy osemroč-
ných gymnázií. Obsahovala teoretickú a  prak-
tickú časť. Žiaci riešili tri úlohy zostavené zo 
základného učiva. V praktickej časti predvádzali 
jednoduché pokusy, ktoré museli následne vy-
svetliť,“ uviedol predseda súťažnej poroty Ras-
tislav Šabla.

Cez školské kolá sa na Archimediádu prebojo-
valo 22 žiakov z  dvanástich škôl okresu Poprad. 
Víťazom sa stal Štefan Slavkovský z osemročného 
gymnázia na Kukučínovej ulici, druhé miesto ob-

sadil Radoslav Dzifčák zo ZŠ s MŠ Komenského 
a na bronzovej priečke sa umiestnil Dávid Dražil 
zo Spojenej školy na ulici D. Tatarku.  (mav)

ranskej prírody. 
Pásku na malom botanickom 

chodníku prestrihol primátor 
Popradu Jozef Švagerko, kto-
rý sa postaral aj o  doplnenie 
programu s vystúpením detí zo 
ZŠ o  predstavenie sokoliarov. 
Primátor dodal: „Bol som asi 
pred dvoma rokmi na osadení 
tabule A. V. Scherfelovi v  Tat-
ranskej Lomnici a  zistil som, 
akou veľkou osobnosťou bol 
a ako bol spätý s prírodou. V KV 
vznikla myšlienka vybudovať 
botanický chodník aj vo Veľkej, 
aby deti spoznávali tatranskú 
flóru, slovenské a latinské názvy 
rastlín a drevín.“  (mar)
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Svetový deň
bez tabaku

Pamätnú tabuľu Jána Pavla II. na P15 vytvorí Štefan Hudzík

Prvky, ktoré uľahčia orientáciu 
zrakovo postihnutým

Pamätnú tabuľu, ktorá pripomenie náv-
števu pápeža Jána Pavla II. v Poprade spred 
20 rokov, vytvorí známy akademický sochár 
Štefan Hudzík. Rozhodla o tom odborná 
komisia, ktorá návrh laureáta viacerých 
ocenení vybrala spomedzi štyroch autorov. 
Na pamätnej tabuli bude výzva „Nebojte 
sa!“, s ktorou sa pápež poľského pôvodu 
veľakrát obracal na ľudí. Zároveň na nej 
bude nápis „Svätý Ján Pavol II., pápež 1978-
2005“ a spomienka na to, že vznikla pri 
príležitosti výročia návštevy mesta Poprad 
(„20. výročie návštevy mesta Poprad“). 

Slávnostný akt odhalenia sa uskutoční po-
čas Národného stretnutia mládeže P15, ktoré 
sa uskutoční na prelome júla a augusta. Myš-
lienka osadiť tabuľu vznikla u bývalého vede-
nia mesta s vtedajším primátorom Antonom 
Dankom. Nové vedenie, ktoré na rokovaní 
s tímom P15 zastupoval primátor Jozef Šva-
gerko, po svojom nástupe potvrdilo záväzok 
osadiť ju a zabezpečilo všetky potrebné kroky, 
aby k tejto udalosti mohlo dôjsť počas letné-

ho celonárodného podujatia. Výzvu na pred-
kladanie ponúk zverejnilo mesto v marci, do 
polovice apríla mu predložili grafický návrh 
a cenovú ponuku štyria umelci. „Po posúdení 
všetkých grafických a cenových návrhov bol ako 
víťazný vybratý návrh sochára Štefana Hudzí-
ka. Pri výbere sme zohľadnili aj pripomienky 
obdarovaného, pretože pamätná tabuľa bude 
umiestnená na budove Konkatedrály Sedem-
bolestnej Panny Márie,“ povedal primátor 
mesta Poprad J. Švagerko. Tabuľa vo finálnej 
podobe by mala byť podľa jeho slov dodaná 
do 30. júna 2015. V súčasnosti ju jej autor dal 
odliať do bronzu v Kremnici. „Mojím cieľom 
bolo vdýchnuť do bronzu kus života a odkaz, 
ktorý nám svätý otec zanechal - aby sme sa ne-
báli žiť pre druhých, aby sme sa tešili a radovali 
zo života. Nech nás naplní jeho svedectvo, kto-
ré chcel priniesť všetkým ľuďom,“ dodal aka-
demický sochár Š. Hudzík. Pamätná tabuľa 
predstavuje druhé vzdanie pocty zosnulému 
pápežovi, ktorého vlani vyhlásili za svätého. 
Radnica už pred siedmimi rokmi pomeno-

vala po ňom nábrežie, ktoré dovtedy nieslo 
názov Popradské nábrežie. Národné stretnu-
tie mládeže P15, počas ktorého bude tabuľa 
odhalená, je úzko spojené s Jánom Pavlom II. 
Na P15 sa začne oficiálna príprava na 31. sve-
tové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia budúci 
rok v Krakove. Práve Ján Pavol II. bol pred tri-
dsiatimi rokmi ich iniciátorom. V roku 1995 
vtedajší pápež navštívil nielen Poprad, ale aj 
Levoču. Oddychoval pri Sliezskom dome a 
odlietal z letiska Poprad.

Sochár Štefan Hudzík, ktorý vlani oslávil 60 
rokov, žije a tvorí v Spišskom Štiavniku. Patrí 
k najvýznamnejším umelcom, ktorí ostali žiť 
a pracovať v regióne. Už 20 rokov vyučuje di-
zajn a tvarovanie dreva v Spišskej Novej Vsi. 
Študoval rezbárstvo na Strednej škole ume-
leckého priemyslu v Bratislave a figurálne so-
chárstvo na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave. Je nositeľom Ceny slovenského 
fondu výtvarných umení, Ceny Martina Ben-
ku a laureátom ceny Konferencie biskupov 
Slovenska Fra Angelico.  (ktp)

Každoročne pripomína Sve-
tová zdravotnícka organizácia 
(WHO) a  jej partneri Svetový 
deň bez tabaku s  dôrazom na 
zdravotné riziká spojené s  uží-
vaním tabaku a na presadzova-
nie efektívnych politík vedúcich 
k zníženiu jeho spotreby. Je ním 
31. máj, tohto roku s heslom 
Stop nezákonnému obchodova-
niu s tabakovými výrobkami.

Nikotín je vysoko návyková lát-
ka, ktorá po dlhšom užívaní vedie 
k závislosti. Väčšina závislých za-
čala užívať tabak pred 18. rokom 
života. Trend skorého experimen-
tovania s  fajčením potvrdzujú 
mnohé prieskumy, ktoré sa reali-
zujú na Slovensku. Najväčšia sku-
pina ľudí začína s  fajčením pred 
15. rokom života. Na Slovensku 
fajčí približne 34 perc. populácie 
- 43 perc. mužov a 26 perc. žien.

Vdychovaný tabakový dym má 
90-percentnú príčinnú súvislosť 
so vznikom rakoviny pľúc, v  75 
perc. chronickej obštrukčnej cho-
roby pľúc a v 25 perc. so vznikom 
srdcového infarktu. 

Pri príležitosti Svetového dňa 
bez tabaku uskutoční Regio-
nálny úrad verejného zdravot-
níctva so sídlom v Poprade vý-
jazdové vyšetrenie v piatok 29. 
mája 2015 v obchodnom centre 
Max v  Poprade od 13. do 16. 
hod. Pracovníci poradenského 
centra budú bezplatne merať 
cholesterol z  kapilárnej krvi, 
BMI, % tuku v tele a krvný tlak.

 RÚVZ Poprad
Odd. podpory zdravia

Viceprimátor Pavol Gašper sa 
v polovici mája stretol s predsta-
viteľmi Podtatranskej organizá-
cie Únie nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska v Poprade.

Uviedol: „Javí sa ako nanaj-
výš potrebné viac komunikovať 
s úniou ohľadom usporiadania 
rôznych prvkov v meste, ktoré 
môžu značne uľahčiť orientáciu 
slabozrakým a nevidiacim. Ide 
medziiným o číslovanie autobu-
sov MHD s umiestnením čísel na 
rovnakých miestach, ozvučenie 
autobusov MHD s hlásením za-
stávok, povinnosť vodičov MHD 
informovať cestujúcich o spojoch 
a základnej orientácii v meste, 
na čo sa sťažujú aj iní občania.“ 

Zástupcovia únie tiež poukázali 
na potrebu výrazných jednofa-
rebných plôch chodníkov, zastá-
vok a iných priestorov námestia, 
ktoré by ich funkčne odlišovali. 
Premiešané farby pri vytvára-
ní vzorov slabozrakým značne 
sťažuje rozoznanie plochy, jej 
okrajov a funkcie. Zvýrazne-
né prvky na dlažbe majú jed-
noznačne navádzať nevidiacich 
k určitému orientačnému bodu, 
ale pohľad architekta a logika 
vidiacich sa v niektorých prípa-
doch veľmi odlišujú od logiky 
zrakovo postihnutých. Je preto 
vhodné, aby architekti a projek-
tanti brali do úvahy aj potreby a 
požiadavky ÚNSS.  (ppm)

Bojovali proti
komunizmu

Ústav pamäti národa pod 
záštitou primátora mesta Poprad 
Jozefa Švagerka a v spolupráci 
s Cirkevnou spojenou ško-
lou v Poprade usporiada vo 
štvrtok 28. mája o 10. hod. v 
zasadačke Mestského úradu 
v Poprade slávnostné verejné 
odovzdávanie ďakovných lis-
tov predsedu Správnej rady 
Ústavu pamäti národa Ondreja 
Krajňáka. Na úvod programu 
uvedie O. Krajňák projekciu 
autorského filmu Prežili sme 
gulag. Ocenenia budú odo-
vzdané 11 občanom, ktorí bo-
jovali proti komunistickému 
režimu a zaslúžili sa o slobodu 
a demokraciu.  (ppp)

Kalibrácia spektrofotometrov v Gánovciach
Informácie o stave ozónovej vrstvy a predpoveď 

slnečného ultrafialového indexu by nebolo možné 
vydávať bez údajov o množstve celkového atmosfé-
rického ozónu a slnečného ultrafialového žiarenia, 
ktoré sa merajú Brewerovým spektrofotometrom 
v Aerologickom a radiačnom centre (ARC) SHMÚ 
Poprad-Gánovce už 23 rokov. Od 17. do 22. mája 
2015 sa v Gánovciach zišliprevádzkovatelia týchto 
prístrojov z krajín Strednej Európy - Česka, Ma-
ďarska a Poľska - na spoločnej kalibrácii, ktorá sa 
uskutočňuje každé dva roky.

Svetovým cestovným referenčným prístrojom 
je Brewerov ozónový spektrofotometer MKII 
017, prevádzkovaný firmou International Ozone 
Services, INC Canada. Stabilita tohto prístroja je 
kontrolovaná porovnaním s triádou Brewerových 
ozónových spektrofotometrov v  správe Environ-
ment Canada. Absolútna kalibrácia týchto prí-
strojov Langley metódou sa uskutočňuje na ob-

servatóriu v Mauna Loa na Havajských ostrovoch.
V  čase kalibrácie sa na streche budovy ARC 

SHMÚ stretáva 5 Brewerových spektrofotometrov 
z Kanady, poľského Belska, Budapešti a  Sloven-
ska. Taký počet Brewerových spektrofotometrov 
bol naposledy na streche ARC SHMÚ Gánovce 
pred šestnástimi rokmi.   (arc)

Účastníci kalibrácie Brewerových spektrofoto-
metrov v ARC Gánovce.
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Prešiel som
cudzie kraje...

Hana Lasicová, dcéra Magdy Vášaryovej a Mi-
lana Lasicu prišla čitateľom a návštevníkom do 
Podtatranskej knižnice v minulých dňoch po-
rozprávať o svojom detstve, rodičoch, štúdiách, 
láskach a samozrejme  knihách, ktorých má na 
autorskom konte celkom päť. 

Slovenská spisovateľka a personálna manažérka 
na stretnutí už od začiatku zaujala poslucháčov, 
kedy vykresľovala svoje a rôzne iné rodinné histor-
ky s dávkou „lasicovského“ humoru.

Pri spomienkach na detstvo zhod-
notila, že niekedy to u  nich vyzeralo 
ako vo filme S tebou mě baví svět, kto-
rý ako sa priznala, prvýkrát videla, keď 
mala dvadsať rokov. Známi rodičia 
totiž Hanu a jej mladšiu sestru Žofiu 
zámerne nezahŕňali do svojho ume-
leckého pracovného prostredia. 

Hana Lasicová veľkú časť života pre-
žila v zahraničí, najskôr vo Viedni, kde 
vyštudovala gymnázium a neskôr Eko-
nomickú vysokú školu. Popri štúdiách 
si viedla rôzne zápisky a výmenný po-
byt v  Manchestri ju natoľko inšpiroval, že v  roku 
2005 spísala humorné črty, ktoré vyšli aj ako debut 
Sedím si v Manchestri na kameni a je mi ...? 

 Spisovateľka v priebehu štúdií odišla za láskou 
do Paríža, kde si zároveň splnila túžbu vyštudovať 
výlučne akademický odbor. Na univerzite Sorbon-
ne si vybrala komparatívnu literatúru, neskôr však 
zistila, že po akademickej dráhe sa nevydá.  Svoje 
skúsenosti a dojmy z pobytu v Paríži neskôr pre-
niesla do príbehu Natálie v psychologicko - zábav-
nom románe Pravdivý príbeh lži. 

V  populárno - zábavom románe Diagnóza: ro-
dina prináša odľahčený príbeh rodiny s takmer 

kriminálnou zápletkou, ktorý sa odohráva  viac - 
menej v retrospektívach a siaha až do čias druhej 
svetovej vojny. 

Hana Lasicová sa v živote stretla aj s príbehom 
inšpirovaným osudom pestúnky svojej mamy, kto-
rý sa stal námetom pre ďalšiu knihu, historický ro-
mán Slúžka. Hlavnú postavu, odstrkované neman-
želské dieťa v čase rakúsko - uhorskej monarchie 
poslali do služby v dome vysokopostavenej rodiny 

vo Viedni, keď mala 13 rokov. 
Naposledy spisovateľke vyšla kniha 

Všetko o  mojom otcovi. Tematicky ju 
rozdelila do jednotlivých kapitol, kto-
ré obsahujú intímne rozhovory medzi 
otcom a  dcérou.  Spolu spomínajú na 
detstvo, pôvod mena Milana Lasicu 
a príbuzných. Pripomínali si príbehy 
spojené s vojnou, neskôr komunizmom 
a neraz sa dostali aj k téme viery. „Zá-
merom knihy je lepšie spoznať svoje kore-
ne, rodinu a uchovať rodinné čriepky pre 
ďalšie generácie. Na mnoho záležitostí 
sa v rodinách zabúda, pričom je to veľká 

škoda. Neskôr príbuzní ľutujú, že si rodinné príbehy 
nespísali alebo nenahrali,“ vysvetlila Hana na autor-
skom stretnutí v knižnici.  

Pre Hanu Lasicovú nie je nič nemožné, a tak sa jej 
darilo popri práci personálnej manažérky v automo-
bilke po večeroch písať knihy a televízne scenáre.

Dnes je slovenská spisovateľka ženských romá-
nov na rodičovskej dovolenke s  dvoma dcérami. 
Popri starostlivosti o  rodinu stíha písať pre žen-
ské magazíny a cestopisný časopis. Nedávno vyšli 
v  Čechách dve poviedkové knižky, na ktorých sa 
spolupodieľala a doma práve dokončila scenár pre 
novú zábavnú reláciu.   Adriana Hricková

„Ó, zastaňte si mužne na otcov 
drahej postati – nie osve každý, 
ale družne, tak povíchor nás ne-
skláti.“ Týmto mottom z diela P. 
O. Hviezdoslava sme sa s pripnu-
tými zelenými stužkami 26. mája 
1955  lúčili s mladou novovytvo-
renou Jedenásťročnou strednou 
školou v Poprade a ostáva naším 
mottom aj pri pomaturitnom 
stretnutí po šesťdesiatich rokoch.

Stretnutie sa uskutoční 30. mája 
2015 o 11. hod. pred našou bý-
valou školou, terajším pracovis-
kom Katolíckej univerzity. Z 39 

maturantov sa 14 nedožilo tohto 
vzácneho stretnutia. Aj rady náš-
ho pedagogického zboru sú veľmi 
preriedené, ale v našich srdciach 
budú prítomní všetci. 

Sme plní zvedavosti a očakáva-
nia, s kým sa zvítame, potešíme a 
zaspomíname. Mimoriadne nás 
teší, že naše pozvanie neodmietol 
pán profesor Štróbl, bez ktorého by 
naše stretnutie nebolo to pravé. 

Maturitné jubileum je vzácnou 
chvíľou na zamyslenie, spomien-
ky a poďakovanie rodičom, učite-
ľom, priateľom...

O svoje dojmy, pocity, zážitky sa 
budeme deliť na novom futbalovom 
štadióne. Nedá sa odškriepiť, že 
Poprad - mesto nášho detstva a mla-
dosti, rastie do krásy, ale aj do účel-
nosti a podpory zdravia športom, čo 
uvidíme ako presvedčivý dôkaz.

Život po našej slávnosti pobeží 
ďalej. Klásť bude pred nás nové 
ciele. Iné ako pred pár rokmi, ale 
rovnako ľudské a šľachetné. My, 
starí maturanti, si prajeme hlav-
ne, aby život našich detí, vnúčat, 
pravnúčat bol dôstojný, statočný a 
šťastný.       Klára Matejková

Denné centrum Limba uspo-
riada zaujímavú výstavu Prešiel 
som cudzie kraje. Otvoria ju dnes 
27. mája o 10. hod. a sprístupnená 
bude do 17. hod. Návštevníci si ju 
takisto môžu pozrieť aj vo štvrtok 
28. mája v rovnakom čase. Výsta-
va predstavuje množstvo kuriozít, 
ktoré  seniori priviezli zo svojich 
ciest spoza hraníc.  (ppp)

Hana Lasicová: Nič nie je nemožné

Abiturienti po šesťdesiatich rokoch

Spýtali ste sa primátora
Naša čitateľka mala návštevu z Nemecka. Hostia si chceli po-

zrieť mesto na bicykli, ale nedopátrala sa, či je v Poprade poži-
čovňa bicyklov. Preto sa pýta: „Má mesto Poprad v pláne poskyto-
vať v letnej sezóne takúto službu?“ 

„Mestská informačná kancelária Poprad túto službu v letnej sezóne 
poskytovať nebude. Zoznam prevádzok požičovní a servisov bicyklov 
nájdu návštevníci na stránke visitpoprad.sk, na ktorej sa dozvedia, 
kde sa v bezprostrednej blízkosti námestia dajú bicykle požičať. MIK 
Poprad však chce do letnej sezóny predsa len pripraviť požičiavanie 
iného dopravného prostriedku - to si však zatiaľ necháme ako malé 
a verím, že o to príjemnejšie prekvapenie.“   (ppm)

Karel Gott, legenda česko-
slovenskej populárnej hudby 
navštívil v  polovici mája Vy-
soké Tatry.

„Vrátil som sa do Tatier po 
dvoch rokoch veľmi rád. Štrb-
ské Pleso považujem za jedno 
z najkrajších miest našej planéty 
a  som rád, že si opäť môžem 
zaspievať práve tu,“ povedal 
v  úvode koncertu Karel Gott. 
Jeho fanúšikovia si vypoču-
li najväčšie hity ako Kávu si 
osladím, Lady karneval, ale aj 
Dám dělovou ránu alebo veľ-
mi obľúbenú Včielku Máju či 
Pretty Woman. „Koncert som 
si veľmi užíval. Myslím si, že to 
bolo na mne aj vidieť,“ povedal 
maestro po koncerte. „Teším 
sa z  maličkostí. Keď ich po-
skladám za celý deň a  urobím 
si takú modlitbu, čo som dnes 
dobré urobil, či som niekomu 
pomohol, tak mám dobrý po-
cit,“ dodal Karel Gott. Noviná-
rom zodpovedal na všetky ich 
zvedavé otázky. Nevyhol sa ani 
odpovediam na tému nedáv-
no skončených majstrovstiev 
sveta v hokeji. Na našu otázku, 
či si v  taký krásny slnečný deň 
užil aj naše veľhory s úsmevom 
povedal, že si to tu niekoľko-
krát obehol.  (ppš)

Karel Gott
v Tatrách

Pondelok 8. jún o 19. hod.
Dom kultúry Poprad
- divadelná sála

RND/SLÁVA
Dobová hra Sláva podáva 
javiskovú správu o ceste za 
slávou svetového komika. 
RND spolu s tvorcami insce-
nácie (režisér Ondrej Spišák, 
dramaturgička Darina Ab-
rahámová, scénograf Peter 
Čanecký, kostymérka Kata-
rína Hollá, hudobný sklada-
teľ Juraj Haško a producent 
Ladislav Hubáček) sľubujú 
nevšedný umelecký zážitok.
Vstupné: 13 €
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Vo Svite budú Radošinci

Vysoké Tatry budú v lete žiť kultúrou, športom a rodinami
Počas letnej sezóny to bude v  regióne 

Vysoké Tatry naozaj žiť  podujatiami. Pôj-
de o akcie zamerané na tri hlavné okruhy 
- rodiny, kultúru a šport. Tatranci sa aj cez 
podujatia pokúšajú prilákať na pobyty čo 
najviac hostí a  tým, ktorí už v  destinácii 
sú vytvoriť atraktívny program. Uplynulú 
zimu najviac zaujali neoficiálne majstrov-
stvá sveta v tesaní ľadových sôch, či Univer-
ziáda. V lete by to mal byť už ôsmy ročník 
úspešného podujatia Medvedie dni, ale aj 
úplne nové podujatia, ktoré majú ukázať 
Tatry ako miesto, kde to žije celý rok.

„Všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že 
ľudia sa potrebujú baviť, že im treba robiť 
zaujímavý program. Už dávno nie je cestov-
ný ruch len o  peknej prírode, dobrej posteli 
v  hoteli, či chutnej strave. Je to o množstve 

dôležitých aj menej dôležitých drobnostiach 
a detailoch. Podujatia sa snažíme koncipovať 
tak, aby boli divácky príťažlivé, interaktív-
ne a zameriavame ich primárne na rodiny, 
šport a kultúru“, povedala Lenka Maťašov-
ská, výkonná riaditeľka OO CR Región Vy-
soké Tatry.

Od júna do septembra čaká návštevníkov 
Tatier a podhoria takmer 30 podujatí. Naj-
väčšou novinku medzi podujatiami tohto 
leta bude tenisový turnaj 13. ročníka teniso-
vého turnaja Challenger tour pod názvom 
Poprad - Tatry challenger tour 2015, ktorý 
sa uskutoční po prvýkrát v Poprade. 

Medzi „stálice“ už patrí Otvorenie let-
nej turistickej sezóny, Odomykanie jazera 
Štrbské pleso, Medvedie dni na Hrebienku, 
Svište na Plese alebo MADE in Slovakia. Po 

úspešnom prvom ročníku Benátskej noci sa 
organizátori rozhodli pokračovať a opäť prí-
du s prekvapením. Počas leta si návštevníci 
Vysokých Tatier opäť budú môcť zacvičiť 
jógu pod Lomnickým štítom či užiť bláz-
nivé animačné programy v  popradskom 
aquaparku. 

„Vďaka spolupráci samospráv aj podnika-
teľov v regióne sa nám podarilo dať dokopy 
všetky podujatia a  komunikujeme ich spo-
ločne. Sme regiónom s bohatou históriu tu-
rizmu, ale sme aj mladí a moderní. Tatry sú 
miestom, kde to žije, kde sa oplatí dovolenko-
vať, či ich navštíviť počas výletu. Bez ohľadu 
na to čomu dávate prednosť, v našom kalen-
dári podujatí si nájde svoju srdcovku každý. 
Ja ich tam mám niekoľko,“ dodala s úsme-
vom Lenka Maťašovská.  (lem)

Umelecká agentúra Bell 
Canto z Popradu pripravila pre 
priaznivcov divadla najnovšie 
úspešné predstavenie Rado-
šinského naivného divadla 
s  názvom Sláva. Uskutoční sa 
vo štvrtok 11. júna o 19. hod. 
v divadelnej sále Domu kultú-
ry vo Svite. Nevšedný životný 
príbeh geniálneho amerického 
herca, komika a  režiséra Bus-
tera Keaton známeho pod ná-

zvom Frigo poslúžil autorovi 
hry Stanislavovi Štepkovi, aby 
napísal svoju prvú nerado-
šinskú hru. V  hlavných úlo-
hách sa predstavia S. Štepka, 
S. Malachovský, M. Kubovčík, 
M. Nedomová, Z.  Norisová 
a ďalší. Vstupenky sa dajú za-
kúpiť v Mestskom úrade vo 
Svite, v  kníhkupectve Chris-
tiania a  v  predajni Muzik Hit 
v Poprade.  PP-46

Ďakujeme záchranárom z Košickej záchrannej služby, región 
Poprad, osobne p. Jurinovi, Andraščikovi, Stachovi, ktorí vo 
svojom voľnom čase 20. mája 2015 pripravili program pre žia-
kov ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici v Matejovciach. 

Na pôde školy sa uskutočnili ukážky práce záchranárov, ktoré 
pozostávali z  poskytnutia prvej pomoci - základného  obväzo-
vania ľahkých poranení, prvotného ošetrenia zlomenín, masáže 
srdca, dýchania z úst do úst, prenosu zraneného. Tím záchraná-
rov informoval žiakov aj o poskytnutí prvej pomoci pri zásahu 
elektrickým prúdom a pri požiaroch. Praktické ukážky poskyt-
nutia prvej pomoci prebiehali priamo na žiakoch, ktorí robi-
li figurantov. Záchranári ochotne odpovedali na otázky žiakov 
a viedli s nimi diskusiu. 

Poďakovanie patrí aj doktorke Janke Holešovskej, ktorá nám tých-
to skvelých záchranárov odporučila.        ZŠ s  MŠ Matejovce

Poďakovanie

O energetickej efektívnosti
V Poprade sa v polovici mája 

uskutočnil Deň energetickej 
efektívnosti. Prezentovali sa 
firmy realizujúce moderné 
technológie pre efektívne vyu-
žívanie energií. 
Zvýšený záujem 
o využitie moderných techno-
lógií bol hlavne zo strany súk-
romného sektora. Veľmi nízky 
záujem prejavili štátne, verejné 
a miestne organizácie, pre ktoré 
by využitie moderných techno-

lógií pre energetickú efektív-
nosť malo byť prioritou. 

Veľmi príjemnou bodkou na 
záver, čo ocenili aj zahraniční 
účastníci, bola exkurzia vo fir-

me Tatramat - 
ohrievače vody. 

Vedeniu firmy patrí poďakova-
nie za sprístupnenie výrobných 
priestorov a umožnilo tak záu-
jemcom o technológie 21. storo-
čia vidieť, ako sa tieto špičkové 
zariadenia vyrábajú.    Ján Pahut

Napísali ste nám

V Podtatranskej knižnici v 
Poprade odznela minulý štvrtok 
prednáška Cyrila A. Hromníka, 
historika žijúceho v zahraničí. V 
knižnici ho predstavili ako rodá-
ka z Hrabušíc, kde sa narodil 19. 
februára 1942. Študoval dejiny na 
Katedre orientalistiky a portugal-
činu a iberskú históriu na Filozo-
fickej fakulte Karlovej univerzity 
v Prahe. Počas Pražskej jari pra-
coval v brazílskom a swahilskom 
vysielaní Rádia Praha. V roku 
1968 emigroval do USA, kde štu-
doval históriu Afriky, Južnej Ázie 
a Latinskej Ameriky na Syracuse 
University. Pracuje ako bádateľ 
v oblasti ranej histórie Afriky a 
Indického subkontinentu. Z jeho 
výskumu vyšli objavy mnohých 
kamenných kozmologických 
chrámov v južnej Afrike, ale aj na 

Slovensku. Žije a tvorí v Kapskom 
Meste v Juhoafrickej republike.

V prednáške Sloveni a Sloven-
sko, čo je aj jeho rovnomenná 
kniha, odhaľoval zo svojho po-
hľadu najstaršie korene Slová-
kov, ako aj najstarších staroin-
dických jazykov.  (ppm)

Sloveni a Slovensko

Už ôsmy rok organizuje Centrum sociálnych služieb v spolupráci s Den-
ným centrom pri Zariadení pre seniorov na Komenského ulici spoločen-
ské podujatie Senior párty. Takmer stovka zástupcov z 8 denných centier 
Popradu sa stretla v príjemnej atmosfére pri hudbe a tanci. Príkladom im 
boli oveľa mladší tanečníci z TŠ Super, ktorí ich potešili tanečnými kreá-
ciami. Riaditeľ CSŠ v Poprade Jozef Košický dodal, že i tohto roku seniori 
dokázali, že sú stále mladí a vedia si aktívne užívať život aj v staršom veku.
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SPoločenSká kronika

PoveDali Slávni

navŽDY SMe Sa roZlÚčili

Tragédia života spočíva niekedy v tom, že dostaneme, po čom túžime.
W. S. MAUGHAM

V piatok 22. mája 2015
vo Veľkej s

V piatok 22. mája 2015
vo Veľkej s

V pondelok 25. mája 2015
vo Veľkej s

V utorok 26. mája 2015
v Spišskej Sobote so

V utorok 26. mája 2015
v Matejovciach s

Františkom Fogélom,
66-ročným

Pavlom Balúnom,
87-ročným

Petrom Labajom,
49-ročným

Šimonom Brejkom,
75-ročným

Helenou Grónskou,
88-ročnou

BlaHoŽeláMe k MenináM
Dnes 27. mája má meniny - Iveta, zajtra 28. mája - Viliam, v piatok 
29. mája - Vilma, v sobotu 30. mája - Ferdinand, v nedeľu 31. mája 
- Petrana, Petronela, v pondelok 1. júna - Žaneta a v utorok 2. júna 
- Xénia, Oxana.

HoroSkoP oD StreDY Do StreDY
Šťastné obdo-
bie potrvá dl-

hodobo a vám umožní trochu sa upo-
kojiť a nabrať sily do nových výziev.

Budete sa te-
šiť zo života, 

lebo pre vás nastanú týždne lásky 
a radosti z úspechov.

D o s t a n e t e 
nečakané pe-

niaze, ktoré vás potešia, lebo ste s 
nimi už ani nerátali.

Celé leto 
bude plné lás-

ky a dobrých rodinných vzťahov. 
Už teraz nastanú dni plné zábavy 
a stretnutí.

Niekto vás 
bude kritizo-

vať. Spočiatku vás to nahnevá, ale 
na druhej strane umožní posunúť 
sa dopredu.

Vaša dobrá 
povesť vám 

bude robiť cestičku k naplneniu 
svojich zámerov.

Máte vhodné 
obdobie na 

vybavovanie úradných záležitostí a 
investovanie do nehnuteľností.

Mladšie oso-
by vám uro-

bia radosť. Vôbec na radosť budete 
mať viac dôvodov.

Je vhodný čas 
na nový za-

čiatok v práci alebo na nový vzťah. 
Budú perspektívne.

Ani sa nena-
zdáte a neja-

ká záležitosť sa vyrieši sama od 
seba. Bude však znamenať väčšiu 
zmenu.

Vaša dob-
r o d r u ž n á 

povaha si príde na svoje. Pôjdete 
na cestu, ktorá vám prinesie veľa 
nového.

Budete vo 
svojom živle, 

lebo sa ukáže, že v nejakej záleži-
tosti ste mali pravdu.

PoHotovoSť v lekárňacH
Dnes 27. mája - Primula, zajtra 

28. mája - Victoria, v piatok 29. 
mája - Aduscentrum, v sobotu 
30. mája -  Styrax, v nedeľu 31. 
mája - Tília, v pondelok 1. júna 
- Lekáreň Nemocnice Poprad a v 
utorok 2. júna - Dr. Max - námestie.

Primula: Dostojevského 12, č. 
t. 773 13 95, Victoria: Drevárska 
1, č. t. 772 14 77, Aduscentrum: 

Nám. sv. Egídia 22/49, Styrax: 
L. Svobodu 3782, č. t. 773 22 78, 

Tília: Banícka 28, Lekáreň 
Nemocnice Poprad: Banícka 
ul. 28, Dr. Max - námestie: 
Námestie sv. Egídia.

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

ManŽelStvo uZavreli
8. mája 2015 - Silvia Tomková a Lukáš Kubaľa, Dominika Sariková 
a Miroslav Horváth, 9. mája - Karolína Kačová a Ing. Peter Engler, 
15. mája - Adriána Pokrivková a Peter Maličký, 16. mája - Nikola 
Valečková a  Ján Skokan, Katarína Dovalovská a  Peter Šlosár, Má-
ria Rusňáková a Miroslav Medvec, Karina Žigová a Roman Polhoš.

Od 28. mája do 3. júna

Popoluška - o 13.50 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Sedem zhavrane-
lých bratov - o 13.40 hod. (hrá sa 
len cez víkend), o 16.20 hod., Di-
voká dvojka - o 18.40 hod., Mad 
Max: Zbesilá cesta 2D - o 20.40 
hod. (nehrá sa 1.-2.6.), Život je 
život - o 18.45 hod. a o 20.40 hod. 

(hrá sa len 1. a 2.6.), Krajina za-
jtrajška - o 15.30 hod. (hrá sa len 
1. a 2.6.), o 16. hod. (nehrá sa 1. 
až 3.6.), Poltergeist 2D - o 20.50 
hod., Predpremiéra - Hurá na 
futbal 2D a 3D - o 14. hod. (so-
bota 2D, nedeľa 3D), San Andre-
as 3D - o 18.30 hod., San Andre-
as 2D - o 16.10 hod. a o 21. hod., 
Festival 7x7 - hrá sa len 1. až 3. 6. 
Viac na www.cine-max.sk   (ppš)

Tím Národného stretnu-
tia mládeže P15 sa rozhodol 
umožniť miestnym občanom, 
aby prijali časť pútnikov do 
svojich rodín. Budú 
tak môcť osobne zakú-
siť pohostinnosť, kul-
túru a zvyky Popradča-
nov. Do pomyselného 
druhého domova môžu po-
pradské rodiny prijať pútnikov 
na tri a viac dní. 

„Pozývame rodiny, ktoré pre-
javia záujem ubytovať nejakých 
pútnikov, aby sa ozvali na e-ma-
ilovú adresu ubytovanie@narod-
nestretnutiemladeze.sk alebo sa 
prihlásili v sakristiách popradských 
kostolov, kde im budú poskytnu-
té bližšie informácie. Podobný 
oznam zaznel v týchto dňoch v 
kostoloch v Poprade,“ uviedol 
hlavný zodpovedný za P15 On-
drej Chrvala. Ubytovací tím P15 

vedie miestny popradský kaplán 
Pavol Forgáč. 

Členovia tímu P15 rokovali v 
uplynulých týždňoch s vedením 

mesta, zorganizovali 
prijatie a diskusiu s ria-
diteľmi základných škôl, 
ktoré sú v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Popra-

du. „Priblížili sme im i skúsenosť 
z R13 v Ružomberku, kde sme 
na ubytovanie využívali takmer 
všetky kapacity škôl v meste,“ po-
vedal kňaz Marek Uličný, člen 
centrálneho tímu, ktorý zodpo-
vedá za vzťahy s mestom Poprad. 
V rámci registrácie vopred majú 
účastníci P15 zabezpečené uby-
tovanie v dňoch konania P15 - 
31. júla až 2. augusta. Tím P15 im 
garantuje, že zabezpečí základné 
ubytovanie, čo znamená, že mla-
dí budú spať v školách, triedach 
alebo telocvičniach.  (ktp)

Prijmite pútnikov P15

V  Dennom centre Limba oslavujú narodeniny v  2. štvrťroku títo 
členovia: okrúhlych 90 rokov - Anna Michlíková, 70 rokov Kamila 
Hájková, ostatní jubilanti - Ida Bujňáková, Katarína Janová, Ján Jur-
čík, Jana Krajčová, Žofia Maňáková, Anna Michalíková, Ján Roth, 
Mária Šoltésová, Erika Švecová, Ján Teplický, Anna Vojtková, Margita 
Zacherová, Paulína Zambová, Katarína Žilková a  Viera Žoldáková.

BlaHoŽeláMe JuBilantoM

Popradskí seniori sa od 17. do 23. mája zúčastnili týždenného 
pobytu v Piešťanoch. Chceli by sme sa poďakovať primátorovi Jo-
zefovi Švagerkovi za to, že nás, seniorov, mesto obdarúva takým-
to darom. Bol to príjemný pobyt, na ktorom sme načerpali veľa 
síl. V našom veku ich už tak veľmi potrebujeme. Krásne prostre-
die a ústretový personál nám dodali veľa elánu do ďalšieho života. 
Okrem predpísaných procedúr sme denne plávali, nezabudli sme sa 
ísť i zabaviť a tak sme spojili zdravé s príjemným a užitočným. Ešte 
raz za všetky denné centrá mesta Poprad ďakujeme!  (dck)

Poďakovanie
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Krátko zo športu
• LEGENDY anglického i  čes-
koslovenského futbalu zavítajú do 
Popradu už tento piatok 29. mája. 
Od 16. hodiny čaká na fanúšikov 
v NTC Poprad bohatý program. 
V hlavnom exhibičnom zápase sa 
môžu tešiť od 19. hod. na také esá 
minulosti ako Loui Laurent Saha, 
Robbie Fowler, či Gaizka Men-
dieta. Medzi československými 
hviezdami by nemali chýbať Ľu-
bomír Moravčík, Miroslav Kar-
han, či Pavel Kuka a mnohí ďalší.• UŽ dnes 27. mája sa môže 
každý občan mesta Poprad zapo-
jiť do súťaže miest v  pohybovej 
aktivite Challenge Day. Hlavný 
program sa koná na Námestí sv. 
Egídia v  Poprade od 13. hodiny, 
ale do projektu je zapojených 
množstvo klubov a  športových 
inštitúcií mesta. Súperom Popra-
du je tento rok Nitra.•   POLOVICI mája sa pred-
stavili judisti TJ Mladosť Poprad 
na Majstrovstvách SR mladších 
a starších žiakov v Rimavskej So-
bote. Zlatú medailu si vybojovala 
v  kategórii ml. žiačok do 44 kg 
Zuzana Mikolajčíková a Michae-
la Vaculíková v kategórii st. žia-
čok do 36 kg. Bronz získal Alex 
Dlugoš v kategórii ml. žiakov do 
38 kg, ale aj Diana Chalachanová 
v kategórii st. žiačok nad 63 kg.

• CENTRAL karate klub Poprad 
usporiadal v sobotu 23. mája 3. 
ročník Turnaja talentov v  kara-
te pre regionálne zväzy TAUka 
a Vukabu. Domáci klub sa spo-
medzi 14 konkurentov umiestnil 
v  medailovom hodnotení na 1. 
mieste s  celkovým počtom me-
dailí 25.• ZAČIATKOM mája sa kara-
tisti Karate klubu Shihan Poprad 
zúčastnili Majstrovstiev Sloven-
skej Šito ryu asociácie, kde prišli 
zabojovať o miestenky na júnové 
Majstrovstvá Európskej Šito ryu 
federácie karate. Shihanisti získali 
absolútne prvenstvo v  hodno-
tení klubov so ziskom deviatich 
zlatých, šiestich strieborných 
a  deviatich bronzových medailí. 
O  týždeň neskôr cestovali po-
pradskí karatisti do Sabinova na 
Majstrovstvá Slovenska. Okrem 
množstva individuálnych ocenení 
získali majstrovské tituly družstva 
mladších žiačok a starších žiakov.• V  NEDEľU 31. mája sa od 
9. hodiny v športovom štadióne 
ŠK Štrba uskutoční už 30. ju-
bilejný ročník bežeckej štafety 
100x1000 metrov, ktorý je tra-
dične súčasťou osláv Dňa detí 
a  športu. Podujatie je zaradené 
do kalendára bežeckých prete-
kov Tatry v pohybe.  (ppv)

Slávnostné ocenenie najlepších športovcov obce Štrba sa usku-
toční 30. mája o 15.30 hod. V obradnej sieni obecného úradu. Na 
podujatí bude ocenených 29 športovcov, ktorí v sezóne 2014-15 
dosiahli najvýraznejšie športové výsledky. Budú medzi nimi naj-
lepší futbalisti, hasiči, bežci na lyžiach, športovci oddielov Špor-
tového klubu Štrba a ďalší reprezentanti úspešní na slovenských 
a medzinárodných podujatiach.      (pšt)

Oceňovanie v Štrbe

Štvrté podujatie jubilej-
ného X. ročníka 3x3 Basket 
Tour sa uskutoční v Areáli 
FIS na Štrbskom Plese v sobo-
tu 30. mája od 10. hod. Bude 
to najvyššia streetballová za-
stávka v doterajšej desaťroč-
nej histórii tour.

Záujemcovia môžu prihlásiť 
svoje družstvo do 28. mája do 
piatich kategórií - muži, ženy, 

juniori, Open Mix a Open Fun. 
Viac na www.basketland.sk. 

Už v piatok večer bude Večer-
ný beh pre deti - Nočníček. So-
botňajšia 3x3 Basket Tour bude 
pri mostíkoch. Do programu 
sú zaradené tiež rôzne detské 
športové súťaže, zážitkový pre-
kážkový beh Funny Run, pre ná-
ročnejších popoludní Extreme 
Run a ďalšie.  (ppp)

3x3 Basket Tour na Štrbskom Plese

V polovici mája sa vo Svätom Petri v okrese Komárno konali Maj-
strovstvá Slovenska základných škôl v gymnastickom štvorboji. Pre-
šovský kraj reprezentovali 3 družstvá dievčat a 1 družstvo chlapcov 
zo ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad. Takmer všetky družstvá stáli na 
stupienkoch víťazov. Majstrami Slovenska sa stalo A družstvo a  C 
družstvo dievčat. Tretie miesto si vybojovalo B družstvo dievčat 
a B družstvo chlapcov.      FOTO - Marek Vaščura

Úspešný týždeň popradských futbalistov
Takzvaný „an-

glický“ týždeň 
majú za sebou 
futbalisti FK 
Poprad. V  uto-

rok 19. mája predohrávali 9. 
kolo nadstavbovej časti DO-
XXbet ligy so Šaľou a  v  so-
botu odohrali duel 8. kola so 
Sencom. Oba domáce zápasy 
Popradčania zvládli a  pripí-
sali si do tabuľky vôbec prvé 
nadstavbové body.

Výsledky: predohrávka 9. 
kola v utorok 19. mája FK Poprad 
- FK Slovan Duslo Šaľa 4:3 
(1:1), góly Popradu: 42. Peter 
Melek, 65. Jozef Tropp, 86. Ró-
bert Ujčík, 87. Filip Palutka.

8. kolo v sobotu 23. mája FK 

Poprad - ŠK Senec 3:1 (0:0), 
góly Popradu: 60. a 64. Róbert 
Ujčík, 68. Pavol Rams.

Program: 10. kolo v  nedeľu 
31. mája o 17. hod. ŠKF Sereď 
- FK Poprad.  (mav)

  Z V R P   S  B

1.  Skalica 18 14 2 2 29:9 44

2.  Michalovce 18 12 5 1 29:8 41

3.  Prešov 18 9 4 5 28:21 31

4.  Zvolen 19 7 6 6 20:15 27

5.  Nitra 18 6 6 6 22:22 24

6.  L. Mikuláš 18 6 5 7 22:19 23

7.  Bardejov 18 5 7 6 19:19 22

8.  Sereď 18 6 3 9 25:29 21

9.  Žilina B 19 6 2 11 19:29 20

10. Šaľa 19 4 7 8 24:32 19

11. Senec 18 4 6 8 14:26 18

12. Poprad 19 4 1 14 24:46 13

Tabuľka
nadstavbovej časti

DOXXbet ligy

Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny  (bez DPH)  také-

to: 1 celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany  60 €, pri ostatných 
rozmeroch  za 1 cm2  0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 
opakovaniach 15 %, od  10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plno-
farebnú inzerciu 30 %. 

Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri 
občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predlož-
ky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.
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Odchovanec popradského 
hokeja Erik Piatak hral napo-
sledy za kamzíkov pred sied-
mymi rokmi. Striedavo potom 
pôsobil v zahraničí i v kluboch 
na Slovensku. Poslednú sezó-
nu absolvoval v  Kazachstane. 
Počas letnej prípravy na novú 
sezónu zavítal medzi svojich 
do Popradu.

Erik Piatak dohrával sezónu 
2008/2009 v  Žiline. Prvé za-
hraničné angažmán si odkrú-
til vo francúzskej druhej lige. 
Striedavo pôsobil v  prvoligo-
vom Bardejove a  extraligových 
Košiciach. 29-ročný rodák 
z  Kežmarku odohral posledné 
dve sezóny v  zahraničí. Naj-

skôr v anglickom Peterborough 
a  naposledy v  kazašskom Gor-
nyaku Rudny. Pod Tatrami má 
rodinu a  tak by bol najradšej, 
keby mohol pôsobiť čo naj-
bližšie. Momentálne trénuje s 
kamzíkmi, ale jeho zotrvanie 
v Poprade je otázne. „Naposledy 
som letnú prípravu absolvoval 
v  Košiciach. Väčšinou som sa 
pripravoval sám s  kondičným 
trénerom. Nechcel som ostať 
sedieť doma, tak som si prišiel 
zatrénovať s  chalanmi v  Popra-
de. Mám konkrétnu ponuku 
zo zahraničia a  tak v  najbliž-
ších dňoch sa rozhodnem, kde 
začnem novú sezónu,“ pove-
dal E. Piatak.  (mav)

Erik Piatak s kamzíkmi

Počas uplynulého víkendu 
sa v  Poprade konal finálový 
turnaj Majstrovstiev Sloven-
ska v basketbale žiačok. Medzi 
šesticou tímov nechýbal ani 
domáci BAM Poprad. Titul 
získali Young Angels 2001 Ko-
šice, domáce dievčatá skončili 
na poslednom šiestom mieste.

„Bol to náročný turnaj, ale 
baby zabojovali a v každom zá-
pase sme robili súperkám problé-
my. Podarilo sa nám potrápiť aj 
majsterky, ale bohužiaľ to stači-
lo len na šieste miesto,“ uviedla 
trénerka žiačok BAM Poprad 
Gabriela Husárová. „Všetky 
súperky sme mohli zdolať, ale 

veľakrát sme nevládali behať 
a  netriafali sme koše. Mrzí nás 
najmä zápas s  Ružomberkom 
a  Ivankou pri Dunaji. Našim 
spoločným snom je v budúcnosti 
zdolať majstrovské Košice,“ do-
dala Ema Rodáková, ktorá sa 
dostala aj do A-výberu All Stars 
turnaja.

Výsledky BAM Poprad: BAM 
- Ivanka pri Dunaji 41:54, Ru-
žomberok - BAM 53:51, BAM 
- Košice 39:58, Myjava - BAM 
53:44, BAM - B. Bystrica 28:55.

Konečné poradie: 1. Košice, 
2. B. Bystrica, 3. Ivanka pri Du-
naji, 4. Myjava, 5. Ružomberok, 
6. Poprad.  (mav)

Finálový turnaj ovládli Košice

Najlepší atléti okresu na Jarnej

Meleka preradili do B-čka

V  stredu 20. a  vo štvrtok 21. mája sa v  priestoroch ZŠ Jarná 
konalo okresné kolo v atletike žiakov a žiačok základných škôl.

„Okresného kola sa zúčastnilo takmer tridsať škôl. Bola to súťaž druž-
stiev. Víťazné družstvo postúpilo na krajské kolo, ktoré sa uskutoční za-
čiatkom júna v Prešove. Chlapcov bolo viac ako 200, dievčat vyše 150. 
Takýto počet nám môžu závidieť mnohé okresy na Slovensku. Súťažilo 
sa v  šprinte na 60 metrov, behu na 300, 800 a 1500 metrov, vo vrhu 
guľou, skoku do diaľky, skoku do výšky a v štafete,“ povedal Jozef Pavlík 
z oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade.

Medzi chlapcami sa najviac darilo družstvu zo ZŠ v Spišskom Bys-
trom, ktoré zvíťazilo pred ZŠ v Spišskej Sobote a ZŠ Jarná. Medzi diev-
čatami si postup na krajské kolo vybojovalo družstvo ZŠ Dostojevské-
ho Poprad pred ZŠ v Spišskom Bystrom a ZŠ Francisciho.  (mav)

Vedenie FK Poprad rozhodlo 
v  stredu 20. mája po porade 
s  realizačným tímom A  muž-
stva o  preradení hráča Petra 
Meleka do B mužstva do konca 
aktuálneho ročníka DOXXbet 
ligy. Informovala o tom oficiál-
na stránka klubu.

Na klubovom webe sa uvádza 
aj vyjadrenie k tomuto rozhod-
nutiu: „S poľutovaním konštatu-
jeme, že klub dal hráčovi šancu 
na profesionálny rast a rozvoj 
jeho hráčskej kariéry. Peter Me-
lek mal byť príkladom a vzorom 
pre mladších hráčov. Žiaľ, jeho 
prístup k povinnostiam v posled-
ných dňoch nezodpovedal štan-
dardom profesionálneho hráča a 
predstavám vedenia klubu.“

28-ročný útočník doposiaľ 

odohral v  druhej najvyššej sú-
ťaži za Poprad 635 minút a za-
znamenal jediný gól a  to práve 
v  poslednom zápase pred jeho 
preradením do B-čka v  utorok 
19. mája proti Šali. Na konte má 
tiež 4 žlté karty.  (ppv)

Cez víkend sa v  Trenčíne konali Majstrovstvá Slovenska mlad-
ších žiakov vo volejbale. Chlapci z VK Junior 2012 Poprad v zá-
kladnej skupine nedali svojim súperom žiadnu šancu a  cez 
Humenné sa prebojovali až do boja o  zlato. Tu po napínavom 
priebehu podľahli Svidníku 0:2 na sety a  stali sa vicemajstrami 
republiky.      FOTO - archív VK Junior 2012 Poprad
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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

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

Kultúrny kalendár na jún 2015

VÝSTAVY
Celý jún
Ján a Boris KUDLIČKA
Priestor - Krajina otca, javisko syna
Unikátna multimediálna výstava, v ktorej objavíte čaro 
metaforickej krajiny a zaujímavé scénografické realizá-
cie jedného z najvýznamnejších scénografov. 

POHľADY NA TALIANSKO - krajina, história, práca, 
svetlo 
pod záštitou Talianskeho fotografického archívu.
16. júna o 17. hod. - slávnostné otvorenie výstavy fo-
tografií

Do 24. júna Art club Tatranskej galérie - Výstava det-
ských prác popradských MŠ

TALIANSKÝ KINO FESTIVAL zameraný na tému 
RETROSPEKTÍVA Paola Sorrentina
16. júna o 19. hod. - slávnostné otvorenie.

16. júna o 19.30 hod. - Le conseguenze dell‘ 
amore (tit. Cz.)        Vstupné: 3 €
18. júna o 19.30 hod. - RETROSPEKTÍVA Paola Sor-
rentina
This must be the place (tit. Cz.)        Vstupné: 3 €

21. júna o 19. hod. - La Grande Bellezza (Oscaro-
vého filmu z roku 2013) (tit. Cz.)          Vstupné: 3 €

Art club Tatranskej galérie - 20. júna o 20. hod. - Talian-
ska Prosecco párty.       Vstupné: 5 €

1.jún - TVORIVÉ DIELNE K MDD pre rodiny s deťmi 
Ateliér malého umelca
Téma: Geometria je krásna - posledný deň otvorená 
zaujímavá expozícia
Priestor - Krajina otca, javisko syna
(Krajinomaľba, Autoportrét, Moja krajina)

Kinoklub Film Europe Poprad
11. júna o 19. hod. - Kňazove deti (Svećenikova dje-
ca), komédia, Chorvátsko, Srbsko, 2013, do 12 rokov 
nevhodné, 93 min.
25. júna o 19. hod. - V hlbinách (Pionér), thriller, Nór-
sko, 2013, do 15 rokov nevhodné, 106 min. 

TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám, 
určené žiakom základných a stredných škôl, po dohode 
s galerijným pedagógom.

Viac na www.tatragaleria.sk

Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, Poprad,     www.tatragaleria.sk

Oddelenie umenia - Spišská Sobota
Celý jún
Záhrada príbehov
výstava - Patrícia Jurčová a Peter 
Trembáč
Vernisáž výstavy - 1. júna o 17. hod.

Centrum - Podtatranská ul.
Celý jún
Nespútané krásy Rumunska. 
Pralesy Fagaraša. Veselý cintorín 
v Maramureši.
Obrazy z  Transylvánie, Valašska 
a Maramureša.

Vernisáž výstavy - 1. júna o 16.30 
hod.

Celý jún
Povesti z piatich mestečiek.
výstava detských ilustrácii ku rov-
nomennej knihe
ZŠ s MŠ Tajovského, ZŠ s MŠ Ko-
menského, ZŠ s MŠ Matejovce 

Všetky oddelenia a pobočky
18. júna od 9. do 15. hod.
ČÍTAJME SI - Čitateľský maratón
Všetky oddelenia a pobočky

Podtatranská knižnica Poprad

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtatranské múzeum v Poprade 
v jún zatvorené. Otvorená bude len expozícia  v Spišskej Sobote.

Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota, 
Sobotské námestie 1773/33:

Expozície:
Cechy a remeslá
Meštianske bývanie
Vznešenosť a pokora
Osobnosti Spišskej Soboty
Otvorené: utorok – piatok od 10. do 17. hod., sobota od 13. do 17. hod. a 
nedeľa od 11. do 15. hod., pondelok zatvorené. 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Podtatranské múzeum v  Poprade,
Vajanského 72/4, Poprad,  www.muzeumpp.sk

Od 5. do 9. júna - Poprad,
Kežmarok, Veľká Lomnica

MEDZINÁRODNÝ
FESTIVAL

KROJOVANÝCH BÁBIK

Od 20. do 21. júna
- Červený Kláštor

39. ROČNÍK
ZAMAGURSKÝCH

FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ

Celý jún
OBRAZY DVOCH
GENERÁCIÍ
Výstava Heleny Smolkovej a jej 
otca Michala Boroňa (1895 - 
1981) k životnému jubileu a pia-
tim rokom tvorby autorky.

Otvorené: pondelok, štvrtok, 
piatok od 9. do 12. hod. A od 13. 
do 15. hod.

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Poprad - Veľká,
Scherfelova ul. 36

PODTATRANSKÉ 
OSVETOVÉ
STREDISKO

Sobotské námestie č. 1729/4,
Poprad - Spišská Sobota

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám zachovalý béžovo-
-hnedý koberec rozmer 4 m 
x 4,20 m, cena 40 €. Inf.: č. t. 
0907 282 097.  28/15-P• Predám písací stroj zn. Con-
sul, zachovalý. Inf.: č. t. 776 30 09, 
0919 269 704.  29/15-P

• Prijmeme do zamestnania po-
mocnú silu do kuchyne. Inf.: č. t. 
0902 305 001.  39/15-R• Dám do prenájmu nezariadený 
1-izb. byt s balkónom v Poprade na 
starom Juhu, voľný od 1.6.2015. Inf.: 
č. t. 0915 903 759.  46/15-R• Dám do prenájmu dlhodobo 
2-izb. byt v Poprade, na sídl. Západ, 
čiastočne zariadený, K dispozícii ih-
neď, cena vrátane energií 300 €. Inf.: 
č. t. 0903 997 710.  48/15-R• Dám do prenájmu 3-izb. byt 
čiastočne zariadený v tichej lokalite 
v Poprade na sídl. Juh, cena 350 €. 
Inf.: č. t. 0907 158 820.  49/15-R• Vymením zánovný Merce-
des A  180, r. v. 12/2014, 6500 km, 
čierna perleť, top stav, 3 roky zapl. 
ZP + 3 roky servis grátis (19  500 
€) za garsónku, príp. 1-izb. byt 
v  Poprade + doplatok. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  50/15-R• Vezmem do prenájmu súrne 
lacný 1-izb. byt v  Poprade alebo 
v okolí (napr. aj vo Svite). Inf.: č. t. 
0903 930 347.  51/15-R

– týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad – noviny občanov. Šéfredaktorka: PhDr. 
Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a 
ekonómka 052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 64 71, inzercia 772 10 62. 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 prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská 
tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.
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MDD 2015
29. máj / 18.00 / piatok
Dom kultúry Poprad - divadelná sála

DOBRODRUŽSTVO
MYDLINKY A BUBLIKA
V BUBLILANDE
PRVÉ DIVADLO MYDLOVÝCH BUBLÍN.  
Vstupné: 1 dieťa vstup voľný + 1 rodič 10 €

30. máj / 10.00 / sobota /  Námestie sv. Egídia 

MESTO POPRAD DEŤOM
Vstup: voľný 
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční
v Aréne Poprad, Uherova 4680 /2.

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

POPOLUŠKA / ROCKOVÝ MUZIKÁL PRE DETI
Vstup: voľný

31. máj / 15.00 / nedeľa / školský dvor ZŠ na Ulici mládeže, Poprad

JA A MÔJ PSÍK 

1. jún / 12.00 / pondelok / Dom kultúry Poprad 

FAREBNÝ SVET DETÍ /  TVORIVÉ DIELNE
Vstup: voľný

5. jún / 19.00 / piatok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

JAZYKOVÝ KVET
Finalisti celoštátnej súťaže predstavia divadelné príbehy
v anglickom a španielskom jazyku. Účinkujú žiaci a študenti
popradských škôl a hosť - LA SPERANZA, v réžii T. Husárovej.
Vstupné: 2 € / Predpredaj: Christiania, MIK

6. jún / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia 

FESTIVAL
KROJOVANÉ BÁBIKY 2015
Info: POS Poprad, 052/7722466

7. jún / 10.00 / nedeľa / Dom kultúry Poprad - divadelná sála 

DOROTKA
Dorotka z Fidorkova malým divákom rozpráva veselé
a poučné príbehy z tohto mestečka.
Vstupné: 1,50 € 

8. jún  / 19.00   /pondelok  / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

RND/SLÁVA
Dobová hra podáva javiskovú správu o ceste za slávou.                      
Vstupné: 13 €

10. jún / 10.00 / streda / Námestie sv. Egídia 

CITY RUN
Celodenný pódiový program, osemhodinový non-stop beh na páse
a masový charitatívny beh. Info a registrácia: www.cityrun.sk   

14. jún / 10.00 / nedeľa / Dom kultúry Poprad - divadelná sála 

CISÁROVE NOVÉ ŠATY
CLIPPERTON BANSKÁ BYSTRICA
Vstupné: 1,50 € 

 
19. jún / 18.00 / piatok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

ZÁVEREČNÁ SHOW 2015
FEARLESS CREW POPRAD
Prezentácia tanečných štýlov hip-hop, poppin, lockin,
house dance, break dance a iných. 
Vstupné: 4 € a 2 € /, predpredaj vstupeniek 0911 808 559

25. jún / 20.00 / štvrtok / Námestie sv. Egídia

ŽENSKÝ ZÁKON / DS PRAMEŇ DETV. HUTA
Ochotnícky súbor Prameň vystupoval so Ženským zákonom aj
na festivale Zochova divadelná Revúca v roku 2013, kde sa
umiestnil na 3. mieste. Pod taktovkou režiséra M. Václavíka a kol.

26. jún / 19.00 / piatok / Námestie sv. Egídia

UKULELE TROUBLEMAKERS
ČESKO / KONCERT  
V repertoári má skupina hity od AC/DC, The Clash, L. Krawitza,
Michaela Jacksona, Guns´n ´roses, Nirvany, Beyonce, Beatles atď.

27. jún / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

O FÚZATEJ SNEHULIENKE
DIVADLO NA DOSKE PRIEVIDZA
Rozprávka plná nápadov s humorom, s peknými aj známymi
melódiami a so živou hudbou.

27. jún / 14.00 / sobota / areál Základnej školy, Poprad - Veľká

JUNIÁLES 
Mesto Poprad, ZŠ s MŠ Poprad - Veľká a Klub Veličanov všetkých
srdečne pozývajú na program plný športu, kultúry a zábavy.

27. jún / 21.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

FILMY NA PLÁTNE / BLENDED 
USA / 117 min.
Filmová komédia, v ktorej si spoločne zahrali herecké hviezdy
A. Sandler a D. Barrymore.  

28. jún / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

DYCHOVÁ HUDBA
POPRADČANKA / PROMENÁDNY KONCERT

V prípade nepriaznivého počasia
si mesto Poprad vyhradzuje právo

zmeniť čas a miesto podujatí,
ktoré sa budú konať v rámci PKL 2015.

Na všetky programy PKL 2015
na voľných priestranstvách je vstup voľný.www.poprad.sk www.visitpoprad.sk

15. - 20. jún / pondelok - sobota / Poprad - tenisové kurty

CHALLENGER TOUR
POPRAD TATRY
13. ročník turnaja patrí do challengerovej série ATP
a je jedným z najvýznamnejších
medzinárodných tenisových podujatí
organizovaných na Slovensku. 
www.tenista.sk

20. jún / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

PINOKIO / DIVADLO ZO ŠUFLÍKA ŽILINA
Deti si s Pinokiom zaspievajú, zažijú dobrodružstvo

a vstúpia do atmosféry Talianska.

10. jún / 17.00 / streda / foyer
Dom kultúry Poprad

ABSOLVENTI 2015
Výstava absolventov štúdia výtvarného

odboru ZUŠ na Štefánikovej ulici.

www.regiontatry.sk
Podujatie realizované v spolupráci
s Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR.

www.regiontatry.sk
Podujatie realizované v spolupráci
s Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR.

                PKL  2015
17. - 21. jún / streda - nedeľa / Námestie sv. Egídia 

VIVA ITALIA
4. ročník festivalu talianskej
kultúry a gastronómie.
www.premesto.sk

w w w. n o v i n y - p o p r a d . s k
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Krajina otca,
javisko syna

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

www.noviny-poprad.sk

Popradský zimný štadión praskal 
ostatný piatok vo švíkoch. Ostrie-
ľaní rockeri Jožo Raž, Jano Baláž 
a Vašo Patejdl priviedli počas svoj-
ho turné Elán The Best Of Vol. 2 
publikum do varu. Kapela Elán je 
na hudobnej scéne už 47 rokov, ale 
na pódiu to jej členovia stále do-
kážu roztočiť ako za mlada. Hu-

dobná legenda zahrala ich najzná-
mejšie hity, ktoré boli sprevádzané 
vizuálnymi efektmi a  svetelnou 
šou. Vypredaný popradský štadión 
si spolu s  frontmanom skupiny Jo-
žom Ražom zaspieval nestarnúce 
pesničky ako Aj keď bez peňazí, Ses-
trička z Kramárov, Bosorka, Voda, 
čo ma drží nad vodou, Nie sme zlí, 

Csaba neblázni a mnoho ďalších. 
„Vstupenku na koncert som do-
stala ako darček. Teším sa, že ešte 
aj v mojom veku som mohla zažiť 
takú šou plnú legendárnych pies-
ní, ktoré má sprevádzajú životom 
takmer päťdesiat rokov, povedala 
po koncerte 72-ročná Mária H. 
z Popradu.   FOTO - Silvia Šifrová

V Tatranskej galérii v Poprade 
otvoria v piatok 29. mája o 17. hod. 
výstavu Priestor - krajina otca, ja-
visko syna. Výstava Jána a Borisa 
Kudličkovcov potrvá celý jún a júl. 
Profesor Ján Kudlička v súčasnosti 
pôsobí v Akadémii umení v Ban-
skej Bystrici, kde vedie otvorený 
ateliér maľby. Na popradskej výsta-
ve sa predstaví svojou výtvarnou 
tvorbou z posledného desaťročia. 

Jeho syn Boris Kudlička v súčas-
nosti učí scénografiu na Varšavskej 
Akadémii výtvarných umení. Žije 
a tvorí vo Varšave pre popredné 
operné svetové scény. Okrem sa-
motnej scénografie pre opery a ba-
lety sa profesionálne venuje tvorbe 
činoherných inscenácií a koncer-
tov, vytváraniu dekorácií do filmov 
a výstavnému designu.

Hosťami piatkovej vernisáže 
budú hudobník Peter Machajdík 
a spisovateľ Juraj Kuniak.    (ppp)

Popradská športová hala Aréna privíta-
la minulý štvrtok stálice českej hudobnej 
scény Hanu Zagorovú a Petra Rezka. Hana 
Zagorová začala svojimi nezabudnuteľný-
mi hitmi baviť poslucháčov už v  polovici 
šesťdesiatych rokov minulého storočia. Po 
pár rokoch sa k nej pridal Petr Rezek a od 
tej doby tvoria na pódiách nerozlučnú dvo-
jicu, ktorá má svojich verných fanúšikov 
až doteraz. A  bolo to vidieť i na koncerte 
v našom meste. Aj keď v publiku boli zastú-
pené všetky generácie, veľkú prevahu mala 

hlavne stredná 
a  staršia, ktorú 
koncert vrátil 
do mladosti. Na 
koncerte odzneli 
speváčkine star-
šie piesne ako 
napr. Maluj zas 
obrázky, Kdyby 
se vrátil čas, ale 
aj skladby z  nej 
nového albumu 
Vyznání. (ppš)

Hana Zagorová
v Aréne


