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V sobotu sa priestranstvo pred OC Forum hemžilo ľuďmi, ktorí sa prišli zú-
častniť na podujatí Feel Fajn Poprad 2016. Najväčšiemu záujmu sa tešil Fo-
rum Night Run (na foto hore), ale aj rodinný päťboj (na foto uprostred pri-
mátor s víťazmi tejto súťaže, na foto dole jedna z disciplín päťboja a príprava 
omelety hokejistami v rámci Food Revolution Day). V behu na viac ako 5 
km Forum Night Run v kategórii muži zvíťazil Marián Zimmermann, v kat. 
ženy Zuzana Gejdošová, v kat. juniori Martin Benda ml., v kat. juniorky Ti-
mea Mihoková a v kat. družstiev AquaCity tím.    Viac o podujatí na 2. str.

Dôležité rozhodnutie padlo na 
pondelkovom mimoriadne zvo-
lanom mestskom zastupiteľstve. 
Desiatimi hlasmi za, jedným proti 
a piatimi, ktorí sa zdržali, poslanci 
schválili významnú zmenu v zabez-
pečení výroby dodávky tepla a tep-
lej úžitkovej vody (TÚV). Z  troch 
alternatív - predĺžení existujúcej 
zmluvy so spoločnosťou Veolia 
Energia Poprad, výbere prevádz-
kovateľa centrálneho zásobovania 
teplom a TÚV súťažou, sa rozhodli 
pre tretiu, novátorskú - zabezpečo-
vať výrobu a dodávky tepla a TÚV 
vlastnými kapacitami. 

Čas je šibeničný - už od 1. januára 

2017, keďže 31. decembra 2016 sa kon-
čí zmluva s Veolia Energia. To dostáva 
pod tlak primátora Popradu, ktorého 
zastupiteľstvo poverilo prijatím po-
trebných opatrení a  nevyhnutných 
úkonov v  tomto smere. Na pomoci 
mu bude s.r.o. Popradská energetická 
spoločnosť, o  ktorej vzniku rokovali 
poslanci na aprílovom MsZ.

Závažné rozhodnutie sa nezaobiš-
lo bez búrlivejšej diskusie, vystúpení 
predstaviteľov doterajšieho dodávate-
ľa tepla v Poprade Veolia Energia a ne-
závislých odborníkov na energetiku. 
Ľuboš Kertész, predseda predstaven-
stva Veolia Energia (na foto), ktorá 

sa v Poprade stará o teplo už dvadsať 
rokov a  dúfala, že mesto s  ňou pre-
dĺži zmluvu na ďalších dvadsať, po-
vedal: „Naša spoločnosť sa v Poprade 
vyvíjala od úplnej nuly a vypracovali 
sme z  nej supermodernú bonitnú fir-
mu. Mestu sme ponúkli v konkrétnom 
pláne technického rozvoja vybudo-
vanie 269 domových odovzdávacích 
staníc tepla, rekonštrukciu tepelných 
rozvodov predizolovaného potrubia 
za približne 14 mil. eur s DPH, z toho 
by bol mestský podiel približne 3 mil. 
eur, zvyšok by dala Veolia Energia. 
Ponúkli sme aj balík v  sume 500 tis. 
eur ako nájomné vyplatené dopredu, 
ako aj systémovú podporu kultúrne-

ho a  športového života 
v  meste.“ Ľ. Kertésza 
mrzí, že sa objavili 
podľa neho skresle-
né informácie o  cene 
tepla v  Poprade: „V 
Poprade je jedna z naj-
nižších cien tepla na 
Slovensku.“  Generálny 
riaditeľ skupiny Veolia 
Energia Slovensko Mi-
roslav Kot podotkol, že 
spoločnosť sa úspešne 
stará o tepelné hospo-

dárstvo v 27 mestách a obciach SR, 
čím im uvoľňuje priestor na starost-
livosť o svoj rozvoj v iných oblastiach.

Väčšina poslancov podporila zámer 
mesta, aby sa vo vlastnej réžii stara-
lo o  lukratívnu a  nesporne ziskovú 
výrobu a  dodávky tepla a  TÚV. Pri-
mátor Jozef Švagerko je presvedčený, 
že občanom Popradu tento krok pri-
nesie úsporu. Mesto očakáva takmer 
trojnásobný zisk, než by získalo pre-
dĺžením zmluvy s  Veoliou. Podľa 
predbežných údajov za minulý rok 
dosiahne Veolia Energia Poprad zisk 
viac ako 428 tis. eur.

(Pokračovanie na str. 6)
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Stručne Poprad podporil zdravý životný štýl a poslal pozdrav Riu
• PRACOVISKO Matrič-
ného úradu v  Poprade bude 
v stredu a vo štvrtok 25. a 26. 
mája v prevádzke v obmedze-
nom režime. Dôvodom je od-
borné školenie pracovníkov. 

• DNES 25. mája o 18. hod. 
sa v  Kresťanskom spoločen-
stve v  Poprade na Moyzeso-
vej ul. uskutoční prednáška 
spojená s  diskusiou na tému 
holokaust a život slovenských 
Židov na území Slovenska 
pred, počas a po druhej sve-
tovej vojne. Hlavným hosťom 
večera bude Pavol Mešťan - 
riaditeľ Múzea Židovskej kul-
túry. 
• BESEDA so spisovateľkou 
pre deti Toňou Revajovou 
sa uskutoční zajtra 26. mája 
o  10. hod. v  Podtatranskej 
knižnici na sídl. Západ v Po-
prade.
• MINULÝ týždeň v  noci 
zo stredy na štvrtok po 3. 
hod. horelo na Levočskej 
ulici v Poprade v  reštaurácii 
Dobré časy. Pri požiari za-
sahovali hasiči z  Popradu, 
Mengusoviec a  Vysokých 
Tatier.  Policajný vyšetrovateľ 
vzniesol obvinenie zo zločinu 
všeobecného ohrozenia voči 
neznámemu páchateľovi za 
úmyselné podpálenie pod-
krovia reštaurácie. Predbežná 
škoda bola vyčíslená najme-
nej na 200 tis. eur. 
• PRVÉ sväté prijímanie 
sa bude konať v  Poprade 
túto sobotu a nedeľu 28. a 29. 
mája. 
• DISKUSNÉ stretnutie 
s názvom Vyjadri sa! sa usku-
toční v Poprade v utorok 31. 
mája od 9.30 hod. v hoteli Sa-
tel. Predmetom diskusie budú 
témy z  dokumentu Stratégia 
SR pre mládež na roky 2012 
- 2020, ako aj téma blížiaceho 
sa slovenského predsedníctva 
v Rade EÚ. 
• PRERUŠENÁ distribú-
cia elektriny z  dôvodu plá-
novaných prác na zariadení 
vysokého napätia bude 2. 
júna od 7. hod. do 16.30 hod. 
v  Spišskej Sobote na týchto 
uliciach - Matejovská, Bro-
koffova, Fabiniova, Gattin-
gerova, Grebova, Grossova, 
Harmincova, Hitschova, 
Kežmarská, Majunkeho, Re-
inerova, Schmoerova. Presné 
čísla domov sú uverejnené 
na webovej stránke www.
poprad.sk.  (ppš)

Spojením zdravého život-
ného štýlu so zdravým stra-
vovaním a športom bolo so-
botňajšie podujatie Feel Fajn 
Poprad, ktoré sa v našom 
meste uskutočnilo po prvý-
krát. 

Zahŕňalo bezplatné premie-
tanie pre deti v kine Tatran, 
súťaže pre rodinné tímy v ro-
dinnom päťboji, detskú olym-
piádu, kulinárske show, recepty 
a ochutnávky (na foto dole), fit-
ness street - rôzne cvičenia pro-
spešné pre zdravie a ďalšie. Čo 
sa týka pohybu najviac sa priaz-
ni účastníkov tešil Forum Night 
Run - večerný beh Popradom. 
Kto nevládal zabehnúť viac ako 
5 km, mohol si ešte predtým 
vybrať Forum olympijskú míľu 
(na foto hore).

Do programu Feel Fajn 
sa Poprad zaradil aj podu-
jatím Food Revolution Day. 
Bol jedným zo štyroch slo-
venských miest (Bratislava, 

Košice a Nové 
Zámky), ktoré sa 
začlenili do tejto 
celosvetovej kam-
pane. Založil ju 
známy šéfkuchár 
Jamie Oliver a jej 
zámerom je do-
stať vzdelávanie 
o stravovaní do 
školských osnov.  
Food Revolution 
Day sa do Popra-
du dostal vďaka 
iniciatíve Popradčana Jarosla-
va Guzaniča, ambasádora Na-
dácie J. Olivera na Slovensku. 
Hlavní partneri podujatia, 
medzi ktorými bolo aj mesto 
Poprad, si minulý štvrtok pre-
vzali certifikáty o účasti na 
tomto  projekte (na foto dole). 
Do zdravého varenia i behu sa 
zapojili aj popradskí hokejisti, 
nielen účasťou na behu, ale 
Arne Kroták a Radoslav Suchý 
predviedli, akí vedia byť šikov-

ní v kuchyni a pripravili pred 
zrakmi návštevníkov obchod-
ného centra omelety. 

Míľu si zabehal aj primátor 
Popradu Jozef Švagerko, kto-
rý má veľmi pozitívny vzťah 
k športu. Povedal: „Snažím 
sa behať, bicyklovať, ale pre 
problémy s kolenom som si 
trúfol len na míľu. Bola to taká 
predpríprava na Primátorskú 
desiatku, ktorá bude 1. septem-
bra. Žijeme v dobe, kedy sa hý-

beme dosť málo, preto som rád, 
že každý mohol urobiť niečo 
pre svoje zdravie.“ 1. vicepri-
mátor Igor Wzoš dodal: „Feel 
Fajn Poprad sa stal súčasťou 
programu Poprad v pohybe, 
ktorý vnímame ako originálnu 
formu pozdravu nášho mesta 
olympijskému Riu.“ 

Jozef Pavlík z oddelenia škol-
stva, mládeže a športu MsÚ 
doplnil, že Popradčania sa 
prejavili ako priaznivci športu. 
Do rodinného päťboja sa pri-
hlásilo 40 rodín - čo bola naj-
väčšia možná kapacita. Súťaž 
prišli podporiť aj olympionici 
Ľubomír Mick a Mária Jasen-
čáková.  Prezradil tiež, že po-
pradské školy sa do zdravého 
životného štýlu zapojili tento 
týždeň i varením podľa jedál-
neho lístka, ktorý spĺňa všetky 
atribúty zdravej výživy a odob-
ril ho ambasádor J. Olivera na 
Slovensku.  (mar)
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Krátke správyDo materských škôl je zapísaných veľa detí

PP-61

• V  TÝCHTO dňoch prebiehajú 
práce na odstránení havarijného 
stavu vozoviek na ceste I/18 v  km 
611,880 - 612,635 v  Hôrke a  tiež 
v  úseku km 598,940 - 599,300 vo 
Svite. Z  toho dôvodu sa tam vyža-
duje zvýšená pozornosť a opatrnosť 
vodičov. 
• V NEDEĽU 29. mája od 14. hod. 
sa v  Tatranskej Lomnici uskutoční 
podujatie s  názvom Tatry deťom, 
pri príležitosti blížiaceho sa Me-
dzinárodného dňa detí. Pripravený 
bude pestrý kultúrny a  sprievodný 
program. 
• PODUJATIE firemného dobro-
voľníctva Naše mesto, ktoré orga-
nizuje Nadácia Pontis, sa bude ko-
nať 10. a 11. júna už po desiatykrát. 
Pre dobrovoľníkov je pripravených 
viac ako 200 aktivít v rôznych mes-
tách na Slovensku. Medzi nimi je aj 
Poprad. Od roku 2007 sa do pod-
ujatia v 28 mestách Slovenska za-
pojilo 120 firiem a viac ako 35 000 
dobrovoľníkov. 
• NÁVŠTEVNÍKOV trhov v No-
vom Targu v Poľsku čakajú veľ-
ké  zmeny. Stará tržnica, v ktorej 
desiatky rokov nakupovali generácie 
Slovákov, končí. Dôvodom je plá-
novaná výstavba obchvatu.  Z  toho 
dôvodu vybudovali novú tržnicu, 
ktorá ponúka spevnené parkovacie 
plochy pre 862 osobných áut a 31 au-
tobusov. Prvýkrát sa tradičné trhy v 
Novom Targu uskutočnia v  nových 
priestoroch už túto sobotu 28. mája.
• SPRÍSTUPŇOVANIU múzeí i 
galérií znevýhodneným skupinám 
obyvateľstva sa venujú účastníci 
medzinárodnej konferencie, ktorú 
organizuje Ľubovnianske múzeum 
v Starej Ľubovni od 24. do 26. mája. 
Múzejníci získavajú potrebné infor-
mácie k vytváraniu bezbariérového 
priestoru v múzeách a galériách. 
• TRADIČNÉ slávnostné odo-
mykanie hladiny Štrbského plesa je 
naplánované na piatok 10. júna o 10. 
hod. v prístave člnkov.
• KEŽMARSKÉMU hrnčiarskemu 
cechu a kníhtlačiarom bude venova-
ný 26. ročník medzinárodného festi-
valu Európske ľudové remeslo, ktorý 
sa uskutoční 8. až 10. júla v Kežmar-
ku.
• HAZARDNÉ hry na území mes-
ta Levoča sa hrať nebudú. Rozhodli 
o tom poslanci mestského zastu-
piteľstva na zasadnutí minulý týž-
deň vo štvrtok. Od 1. januára 2017 
v  Levoči už nebudú herné automa-
ty. Za prijatie tohto všeobecného 
záväzného nariadenia hlasovalo 
šestnásť poslancov, dvaja sa hlasova-
nia zdržali.   (ppš)

Oddelenie školstva, mládeže a 
športu MsÚ už pozná počet detí 
zapísaných do materských škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Poprad. Bolo ich zapísaných 626, 
ale duplicitne zapísali rodičia až 
152 a našlo sa dokonca zopár detí 
zapísaných aj štyrikrát. 

Edita Pilárová, vedúca oddelenia 
školstva konštatovala: „Oficiálne 
posledné číslo je 543, ale aj to je veľ-
mi vysoké. Je to aj vrátane detí od 2 
rokov veku, z toho do 2,5 roka 62 a 
od 2,5 do 3 rokov 166. Musíme poč-
kať ešte do konca mája na skončenie 
zápisov v súkromných materských 
školách, ktorých je v Poprade 5. Po-
tom budeme vedieť, koľko detí je za-

písaných u nich, aj v našich škôlkach 
a povedať rodičom, či sme schopní od 
1. septembra prijať ich dieťa do našich 
MŠ. Určite prijmeme deti, ktoré k 1. 
septembru dovŕšia tri roky.“ Celková 
kapacita MŠ v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Poprad je pre budúci rok 
približne 470 miest.  

Do MŠ v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta doteraz vždy zobrali aj 
2,5 ročné deti, ale momentálne sa 
ukazuje, že kapacitne nebude možné 
uspokojiť všetkých rodičov takýchto 
drobcov. „Materské školy sú prioritne 
určené pre deti od 3 do 6 rokov veku. 
Tam máme stopercentnú úspešnosť. 
Uvidíme, ako sa nám podarí vyhovieť 
rodičom mladších detí, čo bude závisieť 

od výsledku zápisov v súkromných MŠ. 
Chceme týmto rodičom vyjsť v ústrety, 
lebo vieme, že potrebujú ísť skôr do 
práce. Terajší stav ovplyvnil i fakt, že 
dva roky po sebe sa narodilo v meste 
Poprad vyše 500 detí, hoci predtým 
to bolo 460-470. Čiže ide o enormnej-
ší nárast detí. Tieto dva roky musíme 
zvládnuť. Budúci rok by už malo prísť 
do MŠ o 80 detí menej, lebo máme na-
rodených len 416 detí v meste Poprad. 
Zároveň máme v tomto roku ešte 48 
odkladov školskej dochádzky, teda detí, 
ktoré ostávajú naďalej v MŠ. Objavila 
sa i ďalšia komplikácia - máme sto 
detí vo veku 4-7 rokov prvýkrát zapí-
saných v MŠ. Obvykle sa zapisujú 3 a 
menej ročné. Päťročných máme 38, čo 
sa nám zdá veľmi vysoké číslo. Otázne 
je, kde tie deti doteraz boli, či sa toľko 
prisťahovalo, či odchádza z iných než 
štátnych MŠ. To všetko sa podpisuje na 
tom, že v súčasnosti vzniká problém 
umiestniť v MŠ aj mladšie ako 3-ročné 
deti,“ vysvetlila E. Pilárová.

Zatiaľ najväčší rozdiel v počte za-
písaných detí a kapacitných mož-
nostiach prijatia do materskej školy 
je v MŠ na Tajovského a v MŠ na 
Podtatranskej ulici. Pôsobia v loka-
litách, ktoré dlhodobejšie vykazujú 
najviac detí a kde jedna MŠ nepo-
stačuje. Každopádne chce mesto 
vyhovieť požiadavkám rodičov, ale 
keďže materská škola nie je určená 
školským obvodom, môže sa stať, že 
deti zo sídliska Západ či starého Juhu 
sa budú musieť presúvať podľa voľ-
nejších kapacít do iných MŠ na úze-
mí mesta.   (mar)

Spišskosobotský kotlík sa v sobotu 21. mája konal už po trinástykrát. Najlepší 
guláš zo všetkých sa snažilo navariť 24 družstiev. Víťazmi sa tento rok stali deti 
a dorastenci zo spišskosobotského dobrovoľného hasičského zboru, ktorým pu-
toval aj výťažok z celého podujatia.         FOTO - Marek Vaščura



Strana 4 25. 5. 2016

Najväčšia materská škola oslávila jubileum

Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY
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svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG. 
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V  Konkatedrále Sedembolestnej 
Panny Márie v Poprade minulú 
stredu slávnostne odhalili pamät-
nú tabuľu Mons. Štefanovi Mno-
heľovi. Stalo sa tak pri príležitosti 
140. výročia jeho narodenia. 

Štefan Mnoheľ bol slovenský kňaz, 
politik a publicista. Bol jedným zo 
signatárov Martinskej deklarácie z 
30. októbra 1918, ktorou sa Slová-
ci prihlásili k spoločnému štátu s 
Čechmi. V rokoch 1939-1940 pô-
sobil ako starosta obce Poprad. Pre 
svoje aktivity za záchranu slovenčiny 
ako tlačového jazyka sa svojho času 
po Andrejovi Hlinkovi stal druhým 
najprenasledovanejším Slovákom v 
Uhorsku.

Š. Mnoheľ 24 rokov pôsobil 
v  Poprade ako kňaz. Založil ka-
tolícku ľudovú školu a  obchodnú 
akadémiu, zriadil or-
ganizáciu skautov a 
Jednotu Orla. Viedol 
Maticu slovenskú od 
roku 1927 do roku 
1944. 

Ľudmila Hrehor-
čáková, predsedníč-
ka miestneho odbo-
ru Matice slovenskej 
v Poprade povedala: 
„Skromný, jednodu-
chý človek, ktorý sa 
pričinil aj o  stavbu 

konkatedrály. Mravnosť, statočnosť, 
hlboká viera - dokonalá rodu láska. 
Miloval tento národ a všetko preňho 
obetoval. Pre Poprad urobil veľa - po-
slovenčil ho - tým, že zakladal školy 
a snažil sa dvíhať vzdelanosť. Naprí-
klad obchodná akadémia mala byť 
nemeckou školou. Š. Mnoheľ vybavil, 
že sa z nej stala slovenská. Vznikla tak 
prvá stredná škola v Poprade. Snažil 
sa spájať všetky skupiny obyvateľstva, 
robil ochotnícke divadlo, osvetovú 
činnosť, šíril slovenské knihy. Zbližo-
val Nemcov, Maďarov, Slovákov, Če-
chov, Židov. Nerobil rozdiely, išlo mu 
o zdvíhanie kultúry v Poprade, ktorý 
bol skôr nemeckým prostredím“. 

Počas rokov 1941 až 1943 pokrstil 
18 židov a jedného mohamedána, 
a tak ich uchránil pred deportá-
ciami zo Slovenska.  (kpa)

Odhalili pamätnú tabuľu
Štefanovi Mnoheľovi

Minulý týždeň v  piatok 
oslávila Materská škola na 
Záborského ulici v  Popra-
de 30. narodeniny. V  zasa-
dačke mestského úradu sa 
rodičia spoločne so svojimi 
ratolesťami preniesli do roz-
právky.

„Pripravili sme slávnostnú 
akadémiu pre rodičov, aby sa 
oboznámili s tým, čo sa v našej 
materskej škole deje. Každé vy-
stúpenie si pripravujeme sami, 
keďže naše učiteľky sú veľmi 

kreatívne. Jedna z  nich, Zuza-
na Kleinová urobila scenár, 
aby to bolo pekné a  ucelené,“ 
uviedla zástupkyňa riaditeľa 
pre MŠ Záborského pri ZŠ Jar-
ná v Poprade Mária Rybková.

Materská škola na sídlisku 
Juh vznikla v roku 1986. Počas 
tridsiatich rokov sa neustá-
le vyvíjala. „Spočiatku to boli 
spoločné jasle a materská škola. 
Neskôr sa jasle zrušili a ostala 
osemtriedna materská škola po 
malých úpravách. V roku 2008 

sme sa stali súčasťou právneho 
subjektu ZŠ s MŠ. Svoje posla-
nie sme však nezmenili. Vy-
chovávame a vzdelávame deti, 
rozvíjame ich telesný a duševný 
vývin,“ vysvetľovala M. Rybko-
vá, ktorá si uvedomuje, že stále 
je čo zlepšovať. „Prekvapení 
pre rodičov sme v  materskej 
škole už urobili dosť, ale ďalšie 
nechceme dopredu prezrádzať. 
Necháme si to v  zálohe, aby 
sme pre rodičov boli stále atrak-
tívni,“ uzavrela.  (mav)

Hovorili aj o
problémoch na Kvetnici
Poslanci volebného ob-

vodu č. 2 - sídliská Juh a 
Kvetnica sa na svojom má-
jovom zasadaní zaoberali 
otvoreným listom obyva-
teľov Kvetnice, v ktorom 
poukazujú podľa nich na 
kupčenie s pozemkami v 
tejto mestskej časti, ktoré 
sú údajne prístupovými 
cestami k ich bytom a par-
koviskám.

Viceprimátor Pavol Gaš-
per uviedol, že bude potreb-
né požiadať odbor správy 
majetku MsÚ, aby vstúpil 
do rokovania s majiteľmi 
príslušných pozemkov, ako 
aj požiadať právne oddele-
nie MsÚ, aby odporučilo 
mestskému zastupiteľstvu, 
ako v tomto postupovať. 
Poslanec Milan Baran dopl-
nil, že v Kvetnici je problém 
aj s verejným osvetlením a 
parkovaním pri obytných 

domoch, SAD opravila au-
tobusovú zastávku, ktorá 
bola v zlom stave, ale v bu-
dúcnosti môže byť problém 
i s mestskou dopravou.

Predseda VO č. 2, poslanec 
Peter Brenišin sa zameral na 
umiestnenie kontajnerov 
na viacerých stanovištiach 
a odporučil, aby boli posta-
vené priestorovo a dopravne 
správne, ako aj, aby sa zma-
povalo v tomto smere celé  
mesto. Považuje za vhodné, 
aby tam, kde nie sú kon-
tajnery postavené správne, 
urobila spoločnosť Brantner 
nápravu.

Na záver rokovania prišiel 
medzi poslancov konateľ 
Veolia Energia Poprad Ľu-
boš Kertész, ktorý odpove-
dal poslancom na otázky.

Najbližšie zasadanie VO č. 
2 sa uskutoční druhý štvr-
tok v júni.  (ppd)
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Jazykový kvet opäť v rukách popradských študentov

Osadili tabuľu pri banskom diele Strieborná

POzváNKyMúzejníci preniesli exponáty do „obchoďáku“

Popradskí študenti rovnako 
ako vlani ovládli celoštátnu jazy-
kovo-umeleckú súťaž v  prednese 
a  dramatizácii v  cudzích jazykoch 
s  názvom Jazykový kvet, ktorá sa 
konala 13. mája v Trnave. Získali 
tri prvé a jedno druhé miesto.

„Celoslovenského kola sme sa zú-
častnili vo všetkých kategóriách, 
v ktorých sme do súťaže išli. Obhá-
jili sme prvenstvo z minulého roku, 
kedy sme boli prví štyrikrát. Stred-
ná zdravotnícka škola triumfovala 
v  kategórii stredné školy v anglic-
kom jazyku a rovnako tak aj v špa-
nielskom jazyku. Prvé miesto patrí 
aj Gymnáziu Kukučínova, ktoré 

zvíťazilo v  najpočetnejšej kategórii 
8. ročných gymnázií. Tlieskali nám 
aj konkurenti z  bilingválnych gym-
názií a o to viac si tento úspech vá-
žim,“ povedala Tatiana Husárová, 
ktorá popradských študentov na 
súťaž pripravovala.

Niektorí tento úspech zažili už aj 
minulý rok, pre iných to bola nová 
skúsenosť. Linda Gallová vlani ohú-
rila publikum sólovým vystúpením, 
teraz súťažila v skupine. „Zažila som 
dva prekrásne dni a veľmi pekne ďa-
kujem pani učiteľke, že si našla čas 
a  nacvičila s  nami super divadlo.“ 
povedala. „Pani učiteľka má zásadu, 
že nie je dôležité zúčastniť sa, ale vy-

hrať. To bolo pre nás najväčšou mo-
tiváciou,“ pokračovala Emma Bari-
lová. „Strávili sme spolu krásny čas 
pri nacvičovaní a  skúškach. Úspe-
chy sme si užívali už na krajskom 
kole,“ dodal Maroš Milán. „Všetci 
sme chceli vyhrať a navzájom sme 
sa povzbudzovali. Svoje vystúpenie 
sme v  závere okorenili slovenskou 
ľudovou piesňou po španielsky a tak 
sme si to užili ešte viac,“ prezradila 
Andrea Zummerová.

Rovnako ako vlani, aj tento rok 
predvedú títo študenti svoje ume-
nie aj popradskému publiku. V pia-
tok 3. júna od 18. hodiny je v dome 
kultúry na programe galavečer 

víťazných vystúpení s  názvom Ka-
viareň Jazykový kvet.  (mav)

Občianske združenie Banícky cech horného 
Spiša sa postaralo o osadenie tabule označujú-
cej staré banské dielo Strieborná na Kvetnici. 

Predseda OZ Slavomír Kyseľa povedal: „Ďaku-
jeme za sponzorskú pomoc a podporu spoločnosti 
Tatravagónka Poprad, generálnemu riaditeľovi Ma-
túšovi Babíkovi, ďalej Tomášovi Barabasovi a Jánovi 
Bialončíkovi, autorovi projektu tabule Ladislavovi 
Chalasovi, ako aj primátorovi Popradu Jozefovi Šva-
gerkovi. O umiestnenie tabule sa veľkou mierou pri-
činil aj prvý viceprimátor Igor Wzoš.“ Tabuľu osadil 
predseda OZ S. Kyseľa spolu s členom OZ Marti-
nom Regešom v pondelok 16. mája. Je na nej názov 
štôlne Strieborná, rok, z ktorého pochádza, teda 

1562, stavovský banícky pozdrav Zdar Boh! a názov 
sponzora. „Je to vôbec prvá takáto tabuľa označujú-
ca staré banské dielo v Poprade. Bude súčasťou náuč-
ného chodníka, ktorý plánuje naše občianske združe-
nie v budúcnosti realizovať,“ podotkol predseda OZ, 
ktorý sa chce zaslúžiť aj o osadenie ďalších tabúľ. 

V týchto dňoch očakáva Banícky cech horného 
Spiša dôležitá udalosť. Pod záštitou predsedníctva 
Združenia baníckych miest a obcí Slovenska sa zú-
častní od 10. do 12. mája na celoeurópskom stretnutí 
banských miest a obcí v Příbrame. „Pre mesto Poprad 
to znamená významné postavenie medzi banskými 
mestami a obcami nielen v pôsobnosti Slovenska, ale 
aj celej Európy,“ vyzdvihol S. Kyseľa.  (mar)

Podtatranské múzeum v Poprade 
prenieslo časť svojich najvýznam-
nejších exponátov medzi verejnosť. 
Múzejníci tak urobili pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa múzeí 
18. mája a najvzácnejšie predmety 
zo svojho depozitu prezentovali v 
obchodnom centre vedľa svojej bu-
dovy na Vajanského ulici. 

Nespoľahli sa však len na záujem 
návštevníkov „obchoďáku“, ale na 
podujatie pozvali i deti z poprad-
ských základných škôl. Mnohé 
využili šancu spoznať výnimočné 
historické exempláre, ktoré starost-
livo opatruje Podtatranské múzeum. 
„Rozhodli sme sa využiť Medzinárod-
ný deň múzeí a vyjsť z našej muzeál-
nej budovy. Sme radi, že sme poduja-
tie mohli zorganizovať v obchodnom 
centre, nakoľko je naše múzeum v 
rekonštrukcii. Vybrali sme ukážky 
zbierkových predmetov zo všetkých 
zbierkových fondov od archeológie cez 
prírodné vedy, historickú knižnicu, 
etnológiu, paleontológiu, po numiz-
matiku a ďalšie,“ uviedla Janka Kuš-
niráková z múzea. Popradskí mú-
zejníci ukázali repliku posmrtného 
lôžka veľmoža z Matejoviec, výliatok 
mozgovne neandertálskeho človeka 
z Gánoviec, originál Lutherovej bib-

lie zo 16. storočia, netradičný ľudový 
nástroj nineru, bronzový meč starý 
3000 rokov, rímske mince z Afriky a 
iné. Dagmar Mlynárčiková doplnila: 
„Prezentovali sme aj časť prírodoved-
ných zbierok napr. vypreparovaného 
dropa, ktorý býva málokedy vysta-
vený, rôzne skameneliny, herbárové 
položky, ktoré takisto nie sú vždy vy-
stavené atď.“ 

So záujmom návštevníkov sa stre-
tol aj starožitný nábytok či kroje.   
Podujatie Múzeum v „obchoďáku“ 
navštívili i žiaci zo Základnej ško-
ly na Dostojevského ul. (na foto). S 

veľkým nadšením si pozreli exponá-
ty, ktoré sa inak ukrývajú v priesto-
roch múzea. Triedna učiteľka III. 
A Adriana Račková skonštatovala: 
„Deťom sa to veľmi páčilo, boli aktív-
ne a využili možnosť vidieť niečo na 
vlastné oči. Mali tu naozaj vlastivedu 
naživo.“ Z Dostojevského školy pri-
šlo viacero tried a odniesli si nové 
vedomosti z múzejných ukážok a 
moderovaných prehliadok. Záu-
jemcovia mohli tiež pri príležitosti 
Noci múzeí a galérií minulú sobotu 
navštíviť expozíciu pobočky mú-
zea v Spišskej Sobote.  (mar)

• ZAHRAJTE mi tichúčko... je 
názov výstavy krojovaných bábik z 
podtatranského regiónu. Vernisáž 
sa uskutoční v piatok 27. mája o 
16. hod. v priestoroch Podtatran-
skej knižnice na sídlisku Západ v 
Poprade. Vystavovať budú Mária 
Lenková, Zuzana Šefferová, Mária 
Mezovská, Anna Švorcová, Oľga 
Pastrnáková a Mária Bartošová. 
Výstava sa realizuje s podporou 
Matice slovenskej.

• PRVÉHO júna bude spustená 
letná kampaň Prešovského kraja 
Legendarium 2, zameraná na rodi-
ny. Legendarium 2 spojí až 15 loka-
lít kraja prostredníctvom legendár-
nych hrdinov. Z Popradu a okolia to 
bude Neandertálkyňa Aga, z Vyso-
kých Tatier víla Kvetuška a z Kež-
marku a okolia Čierna pani.

• DETSKÝ folklórny súbor Ma-
guráčik z Kežmarku sa v polovici 
mája zúčastnil na XIII. medziná-
rodnom festivale FOS  Predoslje v 
slovinskom mestečku Krajn. Pre-
zentoval slovenské ľudové ume-
nie a mesto Kežmarok svojím 
programom Zahrajte husličky pod 
naše nožičky.   (ppp)
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Historické osobnosti mesta Poprad
v máji si pripomíname:

Udri si svojho policajtaKina tatran

120 rokov od narodenia 
lekára MUDr. Lea SPRIN-
GERA (*26. 5. 1896 Veľká 
Lomnica - †28. 10. 1947 Dě-
čín)) Manželka Alžbeta, rod. 
Linksová (*28. 10. 1912), 
dcéry Erika (*1932) a Maria-
na (*1916).

Promoval 13. mája 1923 
v Bratislave (iný zdroj uvádza 
13. októbra 1923). Do Popradu 
ako ženský lekár prišiel v  ja-
nuári 1925. Býval vo Veľkej 
Lomnici. Na základe minis-
terského výnosu mu bol 30. 
júna 1940 zakázaný výkon 
lekárskej praxe. Bol dlhoroč-
ným funkcionárom Klubu 
filatelistov, 12. mája 1941 mu 
bola zhabaná zbierka známok 
v  hodnote 20  000 korún. Bol 
odsúdený na šesť mesiacov vä-
zenia a 500 000 korún pokuty 
a manželka Alžbeta na trojme-
sačnú väzbu. Týždenník Kar-

pathen Post 
ho v  rokoch 
1940 - 1942 
viackrát hrubo napadol. Bol 
zaradený do pracovnej služ-
by. Dňa 30. augusta 1944 sa 
dobrovoľne prihlásil do po-
vstaleckého vojska v Poprade. 
V  jeseni 1944 bol uväznený. 
Ustupujúce nemecké vojsko 
26. januára 1945 podpálilo 
jeho dom. Po vojne bol leká-
rom v  Poprade a  bol vyzna-
menaný pamätnou medailou 
Radu SNP.

40 rokov od úmrtia hudob-
ného pedagóga, skladateľa 
a  dirigenta Antona CÍGERA 
(*28. 6. 1911 Krupina, okr. Zvo-
len - †17. 5. 1976 Poprad-Kvet-
nica, pochovaný v  Tatranskej 
Lomnici). Otec Peter Pavol 
Cíger, tesársky majster, matka 
Jozefína, rod. Marková. Mal 

šesť súrodencov, z nich brat Jo-
zef Cíger Hronský bol známym 
slovenským spisovateľom. 

V rokoch 1924 - 1928 štu-
doval na učiteľskom ústave 
v  Leviciach, zároveň externe 
na Hudobnej a dramatickej 
akadémii Glasbena Matica 
v  Záhrebe u Oskara Nedbala. 
Pôsobil ako tajomník hudob-
ného odboru Matice slovenskej 
v Martine, na rôznych školách  
na Slovensku, okrem iného 
ako riaditeľ  Ľudovej školy 
umenia v  Kežmarku (1951 - 
1958), riaditeľ  Ľudovej školy 
umenia v  Tatranskej Lomnici 
(1962 - 1976). Bol dirigentom 
okresného učiteľského zboru 
Tatran v Poprade a založil tra-
díciu Festivalu podtatranských 
speváčikov. Školil amatérskych  

zbormajstrov, 
p o s k y t o v a l 
m e t o d i c k ú 

pomoc, predsedal v  rôznych 
porotách. Skladal a kompo-
noval spevohry, balety, melo-
drámy, hudbu k  divadelným 
hrám, skladby pre klavír, 
skladby pre violu a klavír, 
skladby pre organ, sláčikové 
kvartetá, sláčikové kvintetá, 
orchestrálne diela, kantáty, 
miešané zbory, detské zbo-
ry, piesne. Zapísal vyše 3000 
slovenských ľudových piesní, 
mnohé z nich upravil pre det-
ský, ženský, mužský a zmieša-
ný zbor, skomponoval asi 400 
skladieb rôznych žánrov. Me-
dzi najčastejšie interpretované 
piesne patria Vyznanie Tat-
ranskej Lomnici, Od Dunaja 
ponad štíty Tatier, Tíško zne-
jú piesne moje a Pieseň znie 
oslavná. Zložil aj hudbu k  fil-

mu o tatranskej Horskej službe 
Trikrát za minútu. Bol auto-
rom  znelky ilegálneho rozhla-
sového vysielania Severový-
chodné Slovensko v roku 1968.

50 rokov od úmrtia chemi-
ka a  starostu Veľkej Eugena 
TROMPLERA (*30. 3. 1895 
Veľká - †12. 5. 1966 Buda-
pešť). S  manželkou Máriou, 
rod. Ivánkovou (*27. 1. 1902) 
mali synov Zoltána (*1922), 
Eugena (*1925), Loranda 
(*1927) a Tibora (*1929).

V rodinnom podniku vyrá-
bal vianočné prskavky, lepidlá 
a krém na topánky pod znač-
kou „Tropp“. V  rokoch 1927 
- 1938 bol starostom Veľkej. 
Zaviedol v  obci vodovod a 
kanalizáciu. V  rokoch 1936 - 
1940 bol predsedom Hospo-
dárskeho casina vo Veľkej.

Zuzana Kollárová

26. mája o 19. hod. - CENA SLÁVY 
FR/BE/CH, komédia/dráma, titulky, 115 
min., MP12
Film inšpirovaný skutočnými udalosťami o 
jednom z najzvláštnejších únosov - Chapli-
novej mŕtvoly vo švajčiarskom meste Vevey.  
Vstupné: 4 €

27. mája o 19. hod., 28. mája a 29. mája o 
16. hod. - ALICA V KRAJINE ZA ZRKAD-
LOM
USA, dobrodružný/fantasy, 105 min., sloven-
ský dabing, MP7
Alica objaví čarovné zrkadlo, ktoré jej umož-
ní vrátiť sa do fantastickej Krajiny zázrakov.   
Vstupné: 4 €

28. mája o 18. hod. - CESTOVATEĽSKÁ 
BESEDA S MAREKOM SLOBODNÍKOM 
Vstupné: 4 €

28. mája o  20. hod. - TRABANTOM DO 
POSLEDNÉHO DYCHU
CZ/SK, dokument, 96 min., česká verzia, 
MP12
Dan Přibáň podnikol svoju doposiaľ najná-
ročnejšiu expedíciu. Posádky dvoch žltých 
trabantov, poľského Fiatu, Čezety, Jawy a do-
konca aj dvoch invalidných vozíkov vyrazili z 
austrálskeho mesta Perth.  Vstupné: 4 €, 2 € s 
preukazom FK

29. mája o 19. hod. - AKO SA ZBAVIŤ NE-
VESTY 
CZ, komédia, 89 min., česká verzia, MP12
Muži majú svoj rozum, ženy svoju taktiku. 
Moderná dynamická žena rieši „trable s lás-
kou,“ životom a jednou nepohodlnou neves-
tou.   Vstupné: 4 € 

30. mája o 19. hod. - HĽADANIE VIVIAN 
MAIER 
USA, dokument, 83 min., titulky, MP12, FK
Jedna z najvýraznejších osobností svetovej 
fotografie nafotila vyše 100 000 dych vyráža-
júcich fotografií z ulíc New Yorku a Chicaga.  
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

Viac na www.kinotatran.sk

Mestská polícia zorganizovala 
kurz sebaobrany pre Popradčan-
ky. V  priebehu dvoch mesiacov 
mali zvládnuť základy sebaobrany 
v  najjednoduchšej forme. Nápl-
ňou kurzu bol nácvik obranných 
a  vyslobodzovacích techník, pá-
dov a pohybov v bojovom postoji.

Dôležitý je reálny pohľad na 
spôsob boja, nielen po fyzickej 
stránke, ale hlavne psychickej, lebo 
spravidla je dôležitý prvý moment 
- zľaknutie a správne zareagovanie 
na útočníka. Na kurze bolo možné 
získať obraz o  tom, akú treba pri 
útoku vynaložiť silu a  hlavne sa 
„duševne nezložiť“. 

Na kurze sa ženy mohli naučiť vy-
slobodzovacie techniky pri úchope 

rúk, hrdla, okolo pása, odpoveď na 
útok zozadu aj spredu. Na štvrt-
kovom tréningu si mohli vyskú-
šať reakciu na reálny útok. Prišli 
4 dobrovoľníci z  mestskej polície, 
odhodlaní nechať na sebe vyskúšať 
dvojmesačné vedomosti a zručnosti 
účastníčok. 

„Útočník môže prekvapiť vo chví-
li, keď to vôbec nečakáme. Bez na-
šej prípravy na obranu. Dôležitá 
je však sila našej reakcie. Keď už 
ovládame nejaké techniky, treba to 
urobiť veľmi razantne, rýchlo a  s 
maximálnou silou. Strach v človeku 
vzbudí neuveriteľnú silu a  to tre-
ba využiť,“ myslí si trénerka juda 
Anna Franická.  

Aj najväčšiemu šampiónovi za-

mrzne úsmev, keď naňho útočník 
vytiahne nôž. Častokrát je lepšie ustú-
piť, ako prísť o to najcennejšie. Absol-
ventky kurzu získali iný pohľad na boj 
a ochranu pred útočníkom po stránke 
fyzickej, ale i psychickej, aby sa ubrá-
nili pred akýmkoľvek útokom odvetou 
podľa okolností. Zachovali si ducha-
prítomnosť a zachránili si život.  (kpa)

Mesto Poprad v  nej doteraz vlastnilo 25 perc. 
a  malo s  ňou nájomnú zmluvu na prevádzku 52 
mestských kotolní a rozvodov tepla.

J. Švagerko konštatoval: „Mesto si bude vyrábať teplo 
samé pre svojich obyvateľov tak, aby mali čo najväčší 
komfort. Zdôrazňujem - ľudí bez tepla v Poprade ne-
necháme. Urobím maximum pre to, aby sme dokázali 
vyrábať teplo pre domácnosti vlastnou stopercentnou 
mestskou spoločnosťou. Vidíme možnosti úspor, vieme 
zabezpečiť odborníkov a aj to, aby sa získané peniaze 
„neprejedli“, ale investovali.“  

Jeho postoj privítal i Peter Lukošík zo Cityenergy, nezá-
vislej poradenskej firmy pre energie: „Teším sa, že mestské 
zastupiteľstvo prijalo takéto rozhodnutie. Od začiatku sme 
boli za vytvorenie Popradskej energetickej spoločnosti, a to, 
že sa Poprad rozhodol riešiť energetiku komplexne, nielen 
teplo, ale aj elektrinu a zemný plyn, je ďalší bonus.“

Prvý viceprimátor Igor Wzoš, ktorý sa oblasti ener-
getiky dlhodobo venuje, objasnil: „Teplárenský majetok, 
ktorý je v  meste, patrí mestu a  jeho občanom. Z  toho 

plynulo rozhodnutie uchopiť ho do rúk a spravovať teplo 
sami. To, čo nám dnes ponúka Veolia Energia za 20 rokov 
je približne vo výške 5 mil. eur. Keď si to budeme robiť 
sami, zodpovedne a hospodárne, benefit môže byť až vyše 
12 mil. eur. Z tohto pohľadu niet nad čím rozmýšľať.“ 

V rozsiahlej rozprave vyslovili svoje názory za aj proti 
viacerí poslanci - Beáta Sichrovská, Milan Baran, Pa-
vol Gašper, Rudolf Kubus, Anna Schlosserová, Slavo-
mír Božoň, Miroslav Glevaňák, Ondrej Kavka, Alena 
Madzinová a  poslanec Štefan Pčola vyjadril niektoré 
pochybnosti týkajúce sa garancií a chýbajúceho biznis 
plánu PES. Jeho protinávrh, aby bol v  meste Poprad 
realizovaný audit dodávky tepla nezávislou odborne 
spôsobilou inštitúciou neprešiel. 

Mesto teraz do konca roka čaká náročné obdo-
bie, kedy bude postupovať podľa prísneho harmo-
nogramu, aby zvládlo všetky právne, ekonomické, 
technické a  technologické veci zabezpečenia výroby 
a  dodávky tepla vlastnou spoločnosťou pre 14 tisíc 
odberných miest v  Poprade, ako aj školy a  školské 
zariadenia.     (mar)

Mesto bude spravovať teplo vlastnou spoločnosťou
(Dokončenie zo str. 1)



Strana 725. 5. 2016

SpoločenSká kronika

V piatok 20. mája 2016
vo Veľkej s

V pondelok 23. mája 2016
v Matejovciach s

V utorok 24. mája 2016
vo Veľkej s

V utorok 24. mája 2016
vo Veľkej s

Jozefom Pekarčíkom,
58-ročným

Annou Smikovou,
90-ročnou

Katarínou Imrichovou,
83-ročnou

Belom Pompom,
54-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Génius nechce byť prvý, on chce byť jediný.    L. N. TOLSTOJ
poVeDali SláVni

7. mája 2016 - Ing. Bibiána Černá a Ing. Ing. Pavol Lucký, Michaela 
Zamkovská a Vladimír Kopnický, Miroslava Dudášová a Stanislav 
Vojtas, 11. mája 2016 - Mária Vlčeková a Ing. Roman Bednár, 13. 
mája 2016 - Nikola Jakubčáková a Pavol Ruttkay, Jana Schmalová 
a Jozef Zavacký, Zuzana Vavříková a Vladislav Rysula.

manŽelSTVo UZaVreli

Vo štvrtok 26. mája 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Miroslavom Fedákom,
60-ročným

naVŽDY Sa roZlÚčime

Harmónia 
a pohoda 

bude vládnuť najmä v citových 
vzťahoch. Svoju podporu vám 
prejaví rodina aj priatelia.

Niekto vám 
prejaví svo-

ju náklonnosť, ale momentál-
ne nie ste naladení na trvalejší 
vzťah.

Stojíte pev-
ne nohami 

na zemi, a preto vás nejaká ro-
mantická udalosť nevyvedie z 
miery.

Vráti sa 
vám to, že 

doprajete každému. Tentoraz aj 
vám bude dopriate a potešíte sa 
najmä peňažnému zisku.

Nejaká vec 
sa vyrieši 

nadmieru dobre pre vás. Budete 
sa tešiť z porozumenia a podpory 
v rodine.

V e ľ m i 
p r i a z n i v ý 

týždeň vám umožní realizovať 
dlhodobé plány, ktoré ste si už 
dávno vysnívali.

Všetko sa 
na dobré 

obráti. Pocítite lásku a náklon-
nosť viacerých osôb. Budete si 
môcť dokonca vyberať.

To, čo sa 
vám zdalo 

nemožné, sa stane skutočnosťou. 
Budete prekvapení, ako sa nejaká 
záležitosť vyvinie.

Bude sa 
vám mimo-

riadne dariť v práci, najmä v pod-
nikaní. Získate nové zákazky a 
podporu nových vplyvných ľudí.

Potrpíte si na 
detaily, ale 

teraz budete musieť ubrať zo svoj-
ho puntičkárstva. Dôležitý bude 
celok a výsledok a nie presnosť.

Pochytí vás 
nejaký roz-

mar - zrejme si budete chcieť kúpiť 
vec, na ktorú nemáte dosť peňazí. To 
vás rozhnevá a dáte to pocítiť okoliu.

Ste známi 
ostrým ja-

zykom a ani tentoraz sa v nejakej 
debate nezapriete a poviete svoj 
názor pekne štipľavo. 

HoroSkop oD STreDY Do STreDY

Dnes 25. mája - Dr. Max - OC MAX, vo štvrtok 
26. mája - Cyprián, v piatok 27. mája - Vče-
la, v sobotu 28. mája - Avena, v nedeľu 29. 
mája - Limba, v pondelok 30. mája -  Limba 
a v utorok 31. mája - Sunpharma - Tesco.
Dr. Max - OC MAX: Dlhé hony 1, Cyprián: L. 
Svobodu, Včela: Tatranské nám., Avena: Karpat-

ská ul., Limba: Podtatranská 2501, č. t. 772 26 57, 
Sunpharma - Tesco: Teplická cesta.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-

kov od 8. do 22. hod.

poHoToVoSť V lekárňacH

program kina cinemaX poprad
Od 26. mája do 1. júna

Ocenenie Biele srdce sa po dvoch rokoch
vrátilo do popradskej nemocnice

Klub Popradčanov informuje
Rada Klubu Popradčanov na svojom zasadaní 10. mája 

rokovala o návrhoch na Cenu mesta Poprad. Členovia rady 
sa zaoberali rôznymi osobnosťami, ktoré sa významnou mie-
rou zaslúžili o rozvoj nášho mesta. Rada prerokovávala aj 
výšku členského príspevku, účasť na členskej schôdzi Klubu 
Strážanov, ale aj plán činnosti na nasledujúce obdobie.

Klub Popradčanov tiež podporuje pripravované podujatie 
Basketbalovej akadémie mládeže Poprad BAMP verzus médiá, 
ktoré sa bude konať v Aréne dnes 25. mája od 17.30 hod.  (poa)

Slovenská komora sestier a pôrodných asis-
tentiek ocenila prestížnou cenou „Biele srdce“ 
zdravotnú sestru z popradskej nemocnice. Po 
dvoch rokoch sa tak prestížne ocenenie vrátilo 
do Popradu. V roku 2014 ho získala Gabriela 
Kucová, sestra pediatrického oddelenia s JIS. 
V  tomto roku sa uznávané ocenenie dostalo  
Angelike Farkašovej, vedúcej sestre na otori-
nolaryngologickom oddelení (ORL) Nemoc-
nice Poprad. „Biele srdce“ na celorepublikovej 
úrovni získala v kategórii sestra - manažér. 

Angelika Farkašová nastúpila na ORL odde-
lenie v roku 1990. Pracovala na operačnej sále, 
v roku 1995 získala špecializáciu diplomovaná 
operačná sestra. Štúdium na Fakulte zdravotníc-
tva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, odbor 
ošetrovateľstvo ukončila v roku 2007. Špeciali-
začné štúdium ošetrovanie chorých v chirurgic-
kých odboroch ukončila v roku 2008. Ako vedú-
ca sestra ORL oddelenia pracuje od roku 2005.

„Je to pre mňa veľká česť. Vnímam to ako mo-
rálne ocenenie našej náročnej práce a veľmi sa 
z  ocenenia teším,” uviedla skromne Angelika 

Farkašová. „Sme veľmi hrdí na to, že cenu získa-
la práve sestra z nášho oddelenia. Je to zaväzu-
júce i motivujúce pre celý náš kolektív,” doplnil 
primár ORL oddelenia Nemocnice Poprad Ján 
Sopko.

„Vysoko si vážim profesionalitu a zároveň ľud-
skosť ocenej sestry i  ostatného personálu. Ne-
mocnica Poprad môže predovšetkým vďaka 
nim poskytovať zdravotnícku starostlivosť na 
skutočne profesionálnej úrovni. Ocenenia našich 
odborníkov vnímam ako dôležitú spätnú väzbu, 
ktorá je v súčasnej náročnej dobe zároveň výzvou 
k ďalšiemu napredovaniu na  nastúpenej ceste. 
Ocenenej sestre preto ešte raz ďakujem a srdečne 
blahoželám,” uviedol generálny riaditeľ nemoc-
nice Peter Petruš.

Cena „Biele srdce“ je ocenením vyjadrujú-
cim charakter starostlivosti, vedomosti a hu-
manitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrova-
teľstva. Slovenská komora sestier a pôrodných 
asistentiek cenu „Biele srdce“ udeľuje v troch 
kategóriách pre jednotlivé povolania, na dvoch 
úrovniach - republikovej a regionálnej.  (sga)

ARROW je nádherný, ma-
jestátny kríženec huskyho. 
Na prvý pohľad sa do neho 
zamiluje snáď každý návštev-
ník útulku. Má cca 2 roky a 
je väčšieho stredného vzrastu. 
Je veľmi aktívnej, energickej a 
hravej povahy. Gény husky-
ho sa v ňom nezaprú. Toto 
plemeno nereprezentuje len 

svojim výzorom ale 
hlavne povahou. 

Svoj vysnívaný do-
mov by si vedel pred-
staviť na dvore ro-
dinného domu ale aj 
v byte, pokiaľ by mu 
nový majiteľ veno-
val dostatok svojho 
času. Potrebuje aktívneho ma-
jiteľa, aktívny život. Potrebuje 
zamestnať hlavu ale aj telo. S 

väčšinou psíkov si 
rozumie. 

ARROW je skvelý 
rodinný psík, túžiaci 
po láske, nehe a do-
move. Túži niekomu 
dôverovať, odovzdať 
svoje srdce... Nájde-
me mu spolu jeho 

anjela strážneho?
Kontakt: 0910 890 208 alebo 

0910 890 228.

Hľadá domov

Spomienka

Angry Birds vo filme 2D - 
o 13.10 hod. (hrá sa len cez ví-
kend) a o 17.40 hod. (nehrá sa 
31.5.), Angry Birds vo filme 
3D - o 15.20 hod., Alica v kra-
jine za zrkadlom 3D - o 17.30 
hod., Alica v krajine za zrkad-
lom 2D - o 15.10 hod. a o 20. 
hod., Detské kino - Pat a Mat 
vo filme - o  13. hod. (hrá sa 
len cez víkend), X-Men: Apo-
kalypsa 2D - o  19.50 hod., 
Artmax filmy - Trabantom 
do posledného dychu - 

o 17.40 hod. (hrá sa len 31.5.), 
Kniha džungle 2D - o  13.50 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Susedia na odstrel 2 - o  15. 
hod. (hrá sa len 1.6.), o  16. 
hod. (nehrá sa 1.6.), Ako sa 
zbaviť nevesty - o 18.10 hod. 
(nehrá sa 1.6.), Odkaz vo fľaši 
- o 17.20 hod. (hrá sa len 1.6.) 
a o 20.10 hod. (nehrá sa 1.6.), 
Artmax opera - I  Cupuleti 
e l Montecchi Live - o  19.50 
hod. (hrá sa len 1.6.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel, dcéra a syn s rodinou

V sobotu 28. mája 2016 uplynie jeden rok,
čo nás vo veku 70 rokov opustila 
naša milá, láskavá a starostlivá 

mamka, babka, manželka, sestra,
švagriná, teta a priateľka

BOŽENA SABOVÁ, rod. Lihanová
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ŽSR budú pokračovať v rekonštrukciách
železničných staníc a zastávok vo Vysokých Tatrách

rôZne

Dejiny druhej svetovej 
vojny očami žiakov

MESTO  POPRAD

NA PRENÁJOM PREDAJNÉHO STÁNKU
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž

predajný stánok (rozmery 250x180 cm) nachádzajúci sa vedľa 
priestoru na ľadovú plochu pri objekte Viacúčelovej haly Aréna, 
súp.č. 4680 na Uherovej ulici v Poprade zapísanej na Okresnom 

úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie 
Poprad, na liste vlastníctva č.1. Predajný stánok je vo výlučnom 

vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 1 000,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spo-
jené s užívaním predajného stánku.
Účel nájmu: prevádzkovanie bufetu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 3. 6. 2016 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 
052/7167293, 052/7167297    PP-62

V  piatok 20. mája sa na 
pôde mestského úradu ko-
nal 9. ročník vedomostnej 
súťaže pre žiakov základ-
ných škôl okresov Poprad 
a  Kežmarok pod názvom 
Medzníky 2. sv. vojny.

„Školské kolo prebehlo v 23 
školách. Každý žiak súťažil 
samostatne a vy-
pĺňal testy s  troma 
okruhmi - 2. sv. 
vojna vo svete, 2. sv. 
vojna na Slovensku 
a SNP a vojna pod 
Tatrami. Traja naj-
lepší zo školského 
kola postúpili do 
finále a  vytvorili 
tím reprezentujúci 
školu. Deti súťaži-
li o pekné ceny a  jeden výlet 
spätý z  históriou. Tentokrát 
pocestuje desať najlepších tí-
mov na východné Slovensko 
do vypálenej obce Tokajík. 
Uvažujeme aj o Prešove, kde 
bol otvorený Solivar,“ vy-
svetľoval Emil Turčan z od-
delenia školstva, mládeže 
a  športu MsÚ v  Poprade. 
„Tento rok to mali žiaci zjed-
nodušené, keďže aj dejepisná 
olympiáda bola zameraná 
na 2. sv. vojnu. Otázky pri-
pravujeme z  obsahu učebníc 
dejepisu pre deviate ročníky. 
Súťaž je trojkolová a  nech-
ceme, aby tu boli len žiaci, 
ktorí ovládajú dejepis. Preto 
bola tretia časť zameraná na 
regionálne udalosti, ktoré sa 
diali v rokoch 1939 až 1945,“ 
uviedol predseda oblastného 

výboru Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov 
v Poprade Michal Kopko.

Otázky v  testoch nebo-
li jednoduché, ale žiaci si 
s nimi poradili. „O dejiny sa 
zaujímam aj vo svojom voľ-
nom čase. Väčšinou pátram 
po internete, ale zháňam aj 

knihy z  knižníc a  sledujem 
dokumenty,“ prezradil Mar-
tin Ilaš (na foto v strede) 
zo ZŠ s  MŠ Nižná Brána 
v Kežmarku, ktorý dosiahol 
v školskom kole najviac bo-
dov zo všetkých - 81. „Zau-
jímam sa hlavne o vynálezy, 
ale aj z dejín 2. sv. vojny sa dá 
poučiť. Keby sme o tom vedeli 
viac, mohli by sme veľa vecí 
zmeniť,“ dodal Boris Gabčo 
zo ZŠ s MŠ v Matejovciach, 
ktorý zaostal v  školskom 
kole len o jeden bod.

Z víťazstva sa napokon te-
šilo družstvo ZŠ Dr. Fische-
ra v Kežmarku so ziskom 92 
bodov. Na druhom mieste 
skončila ZŠ s  MŠ vo Veľ-
kej a  tretie miesto obsadila 
ZŠ J. M. Petzvala v  Spiš-
skej Belej.  (mav) • Predám lacno dreve-

ný obklad - 3 €, zrubový 
profil, hranoly, aj dlážko-
vicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  4/16-P• Predám zánovný šijací 
stroj, ktorý i  vyšíva a  pláta 
a tmavý rozťahovací stôl. Inf.: 
č. t. 0908 070 967.  14/16-P• Predám Renault Cango 
1.5 dci, plechová nadstav-
ba, r. v. 2003, naj. 160  000 
km, cena dohodou. Inf.: č. t. 
0915 917 147.  23/16-P• Predám auto Chevro-
let Kalos, r. v. 2005, naj-
azdených 122 tis. km. 
Cena dohodou. Inf. č. t.: 
0905 19 22 70.  25/16-P• Predám kačice - indický 
bežec, vynikajúci spôsob ako 
sa zbaviť slizniakov a  iných 
škodcov v záhrade. Inf.: č. t. 
0907 200 730.  26/16-P• Predám záhradu. Inf.: č. t. 

0907 418 226.  27/16-P• Predám stavebné re-
zivo a  palivové drevo,  
www.maholz.sk. Inf.: č. t. 
0915 379 600.  28/16-p

• MASÁŽE - salón LUCIA 
M, Nám. sv. Egídia (bu-
dova - bývalý Glóbus), 90 
minút pre pohodu a  zdra-
vie certifikovaným masé-
rom. Inf.: č. t. 0907 641 638, 
0944 087 950.  34/16-R • Komunikatívna 54-ročná 
s  príjemným vystupovaním 
hľadá zamestnanie v  Poprade. 
Ovládam podvojné účtov-
níctvo, mzdy, prácu s  po-
čítačom, internetom, ad-
ministratívu. Inf. č. t.: 0911 
849  600, e-mail:anpa911@
gmail.com.  43/16-R• Učiteľ - muzikant Ján 
Plaček z Popradu stále aktív-
ne hráva na husliach, spieva 
a zabáva vo dvojici s harmo-
nikárom na svadbách, naro-

deninách a  firemných akci-
ách. Inf.: č. t. 052/776 76 33, 
0902 519 954.  46/16-R

• Centrum sociálnych slu-
žieb v  Poprade prijme do 
pracovného pomeru kuchá-
ra/kuchárku. Žiadosti so 
životopisom posielajte na 
adresu: Centrum sociálnych 
služieb v Poprade, Komenské-
ho 3454/12, 058 01 Poprad, 
alebo e-mailom: pam@css.
poprad.sk  52/16-R

• Dám do prenájmu 1-izb. 
byt v  Poprade na starom 
Juhu, v  pôvodnom, ale za-
chovalom stave, bez zaria-
denia a  balkóna, cena 260 
eur, 2 mesiace vopred. Ih-
neď k  dispozícii. Inf.: č. t. 
0904 381 180.  53/16-R

Otázku budúcnosti želez-
ničnej stanice v  Tatranskej 
Lomnici riešili v  stredu 18. 
mája 2016 na spoločnom 
rokovaní generálny riaditeľ 
ŽSR Tibor Šimoni a primátor 
Vysokých Tatier Ján Mokoš. 

Železničnú stanicu v T. 
Lomnici čaká niekoľko etáp 
rekonštrukcií, aby získala novú 
podobu, hodnú modernej sta-
nice 21. storočia. „ŽSR   zre-
konštruujú v  prvej fáze tech-
nicky   nevyhovujúci prechod 
cez koľajisko, ktorý   v  súčas-
nosti spôsobuje veľké problé-
my pre cestujúcich. Pokiaľ ide 
o  samotnú budovu stanice,  
ŽSR  v blízkej dobe predstavia 
ďalší postup v  oblasti pláno-
vanej revitalizácie, v  žiadnom 

prípade sa však nebude jednať 
o formu odpredaja,“ uviedol 
generálny riaditeľ ŽSR Tibor 
Šimoni. V minulosti mala byť 
revitalizovaná formou súk-
romného partnerstva, žiadna 
z troch vypísaných súťaží však 
neskončila podpisom zmluvy. 

Generálny riaditeľ ŽSR 
a  primátor Vysokých Tatier 
prebrali aj problematiku ma-
lých staníc, ako aj plány na 
rekonštrukciu zastávky Tat-
ranská Polianka a  zastávok 
Tatranských elektrických že-
lezníc. 

„Dnes sú zrekonštruované 
v  podstate dve železničné sta-
nice - Starý Smokovec a Štrb-
ské Pleso a  chceme, aby sa 
pokračovalo aj v  ďalších, pre-

dovšetkým Tatranská Lomnica 
a Tatranská Polianka. A chce-
me, aby sa postupne revitalizo-
vali aj zastávky TEŽ. V tomto 
roku by sa mali revitalizovať 
tri - Nový Smokovec, Dolný 
Smokovec a  Popradské pleso, 
ktorý je v  najhoršom stave 
a postupne aby sme každý rok 
revitalizovali zhruba dve až tri 
zastávky,“ uviedol primátor 
Ján Mokoš po stretnutí na Ge-
nerálnom riaditeľstve železníc 
v Bratislave.

Železničná stanica v  Tat-
ranskej Lomnici bola vybu-
dovaná v roku 1895, do sprá-
vy ŽSR bola zaradená v roku 
1910. Po roku 1937, kedy bola 
stanica obnovená, tu pravidel-
ne premávajú vlaky.  (mpa)

Štyridsať tohtoročných abiturientov slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie Gymnázia na Ulici Do-
minika Tatarku v Poprade si prevzalo maturitné vysvedčenia. A to nielen slovenské, ale aj nemecké, 
vďaka ktorým majú otvorené dvere vysokých škôl v nemecky hovoriacich krajinách. „Nemecká“ 
ceremónia sa konala v kine Tatran za prítomnosti kultúrneho atašé SRN Berndta Oesterlana a zú-
častnili sa na nej aj rodičia a ďalší príbuzní maturantov. Tí si slovenské maturitné vysvedčenia 
prevzali v škole, v ktorej strávili päť rokov. Štúdium s každoročným priemerom 1,00 zvládli traja 
premianti: Zuzana Kosková z 5. E a Dagmar Dražilová s Erikom Kovalíkom z 5. F.  (zsu)

Redakciu novín POPRAD
nájdete na sídlisku Západ,

Podtatranská ul. 7,
www.noviny-poprad.sk
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Tri tituly pre popradskú gymnastiku
Minulý týždeň v  utorok a  v  stredu sa v  telocvični ZŠ Dostojevského 

v Poprade konali školské Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvor-
boji chlapcov a dievčat.

Popradským dievčatám sa mimoriadne darilo v kategóriách A a B, kde zís-
kali zlato, rovnako ako chlapci v kategórii B. „Blahoželám svojim menom, ale 
i menom oddelenia školstva, ZŠ Dostojevského Poprad k výraznému úspechu 
- prvému miestu v troch kategóriách. Tieto deti nám urobili radosť a pričinili sa 
o vzornú reprezentáciu a propagáciu mesta Poprad,“ zdôrazňoval Jozef Pavlík 
z oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade.

V kategórii C zaostali popradské gymnastky za žilinskou ZŠ Karpatská iba 
o  necelý bod, no v  individuálnom hodnotení bola najlepšia Popradčanka 
Anetta Svitaneková.      (ppv)

Jarná klasika odštartuje v sobotu z Nového Smokovca
Už šestnásty ročník cyk-
listických pretekov Jar-
ná klasika sa uskutoční 
v sobotu 28. mája. Štart 

bude v priestoroch Kúpeľov Nový Smokovec o 
11. hod.

Trasa s dĺžkou 118 km povedie cez Tatran-
skú Lomnicu (11.07 hod.), Tatranskú Kotlinu 
(11.20), Spišskú Belú (11.36), Kežmarok (11.47), 
Huncovce (11.56), Žakovce (12.02), Hozelec 
(12.15), Švábovce (12.16), Hôrku (12.18), Sp. 
Štiavnik (12.24), Hranovnicu (12.30), Sp. Bys-

tré (12.38), Kravany (12.42), Vikartovce (12.48), 
Jedlinky (13.00), Lipt. Tepličku (13.01), Šuňavu 
(13.20), Štrbu (13.22), Tatranskú Štrbu (13.26), 
Mengusovce (13.40), Štôlu (13.44) a Vyšné Hágy 
(13.54) na Hrebienok (14.20 hod.).

František Pitko z občianskeho združenia Tatry 
Tour, ktoré je hlavným organizátorom podujatia, 
upozornil: „Prosíme všetkých vodičov, ako aj di-
vákov, aby dodržiavali pokyny polície a organizá-
torov kvôli zabezpečeniu bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky. Formou povzbudenia účastní-
kov pretekov v ich snažení bude, ak vodiči svoje 

vozidlá v protismere odstavia.“
Novinkou tohtoročnej Jarnej klasiky je 

okrem miesta štartu v Novom Smokovci, i to, 
že okrem pretekárov z Čiech, Poľska, Maďar-
ska a Slovenska, prvýkrát privítajú na štar-
te Nemcov a Rumunov. Do konca minulého 
týždňa bolo už prihlásených 90 pretekárov, 
ale prihlasovať sa môžu až do 10.30 hod. 28. 
mája - v deň konania týchto cyklistických 
pretekov. Súťaží sa v niekoľkých vekových ka-
tegóriách u mužov a u žien v kategórii 18 a 
viac rokov.    (mar)

V  piatok popoludní prijal primátor mesta Poprad Jozef Švagerko na 
pôde mestského úradu majstrov Slovenska - hokejistov dorastu HK 
ŠKP Poprad.       FOTO - Marek Vaščura

V polovici mája sa študenti Gymnázia na Kukučínovej ulici predstavili vo 
finále školských majstrovstiev Slovenska v basketbale stredných škôl v Koši-
ciach. Po postupe z druhého miesta v skupine porazili v semifinále chlapcov 
zo Spišskej Novej Vsi a vo finále po výbornom výkone v druhom polčase i bas-
ketbalistov žilinského športového gymnázia.           FOTO - archív školy
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Krátko zo športu

• V  PRIAMOM súboji o  štvrté 
miesto prehrali futbalistky FK Po-
prad v rámci 18. kola II. ligy Východ 
v Prešove s Tatranom 0:1 a naďalej 
si držia piatu priečku. V  19. kole 
privítajú Popradčanky vo Veľkej 
v sobotu 28. mája o 15. hodine tretí 
tím tabuľky ŠK Štich Humenné.• MINULÝ týždeň v stredu zvíťazi-
li dorastenci FK Poprad U19 v NTC 
nad prvoligovou Podbrezovou 3:2 
v rámci prípravy pred dôležitou ba-
rážou o postup do najvyššej súťaže.• PREDMINULÝ víkend sa v NTC 
Poprad konal druhý ročník medzi-
národného turnaja Junior Cup, na 
ktorom sa zúčastnilo 10 družstiev. 
Mladí Popradčania obsadili druhé 

miesto za ukrajinským Užhorodom.• MAJSTROVSTVÁ sveta v  love 
rýb 2016 štartujú už zajtra, t. j. vo 
štvrtok 26. mája na rieke Poprad 
vo Svite otváracím ceremoniálom, 
ktorý sa uskutoční o 17. hodine na 
Námestí J. A. Baťu. Bohatý program 
potrvá do nedele 29. mája.• SLOVENSKÁ futbalová repre-
zentácia do 21 rokov odohrá v rám-
ci dlhodobej súťaže Challenge Tro-
phy zápas proti Ukrajine v stredu 1. 
júna o 18. hodine v NTC Poprad.• V  ŠPORTOVOM areáli ZŠ Jar-
ná sa v  pondelok 23. mája konalo 
okresné kolo v malom futbale star-

ších žiačok. Vo finále si to rozdali 
víťazi dvoch trojčlenných skupín 
- Spišská Sobota a  Vikartovce. Vi-
kartovčanky zvíťazili 3:0 a postúpili 
na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 
7. júna v Bardejove.• V  ŠPORTOVOM areáli ZŠ Jar-
ná sa minulý týždeň konali okresné 
kolá v  atletike stredných a  základ-
ných škôl. Stredné školy nesúťažili 
v  družstvách, ale jednotlivci v  jed-
notlivých kategóriách. Najviac pre-
tekárov na stupňoch víťazov malo 
Gymnázium Kukučínova. V  sú-
ťažiach základných škôl sa medzi 
chlapcami najviac darilo domáce-

mu družstvu ZŠ Jarná, medzi diev-
čatami zvíťazilo družstvo ZŠ v Spiš-
skej Sobote.• UPLYNULÚ sobotu sa v  Štr-
be konali preteky mladých hasi-
čov. Prvé miesto medzi chlapcami 
i  dievčatami v  kategóriách desať-
členných družstiev vybojovala Šu-
ňava I, ktorá triumfovala aj v  ka-
tegórii päťčlenných družstiev.• V PIATOK 27. mája sa v obrad-
nej sieni Obecného úradu v  Štrbe 
uskutoční slávnostné oceňovanie 
športovcov roka za uplynulú se-
zónu 2015/2016. Medzi 21 oce-
nenými nebude chýbať biatlo-
nista Martin Otčenáš, či kickboxer 
Pavol Garaj.   (ppv)

Krátko zo športu

Do Popradu priletel futbalový anjel
Vo štvrtok 19. mája priletel do 

Popradu anjel, ktorého sloven-
ským futbalovým reprezentan-
tom pred Majstrovstvami Európy 
vo Francúzsku daroval Slovenský 
futbalový zväz v spolupráci s aka-
demickým rezbárom Milanom 
Krajňákom.

Mohutná socha púta od minu-
lého týždňa pozornosť pred vstu-
pom do popradského Aquaparku, 
v blízkosti NTC Poprad. Má sym-
bolizovať prepojenie futbalistov 
a fanúšikov pod ochrannými kríd-
lami a dodávať im veľa pozitívnej 
energie. „Každý športový výkon má 
aj duchovnú stopu. Chceme, aby 
sa s  týmto anjelom mohlo stretnúť 
čo najviac futbalových fanúšikov a preto sme vybrali NTC v Popra- de a  blízkosť AquaCity,“ vysvetľo-

val mentálny kouč mládežníckych 
futbalových reprezentácií SFZ 
Miroslav Mackulín (na foto tretí 
zľava). „Anjel drží v rukách futba-
lovú loptu a v nej bije srdce vďač-
ného fanúšika, pretože už teraz sú 
naši futbalisti pre nás všetkých hr-
dinovia. Už sa s anjelom zoznámili 
niektorí hráči a aj pán tréner a boli 
nadšení,“ prezradil autor diela, 
akademický rezbár z  Hencoviec 
Milan Krajňák (na foto druhý zľa-
va). Ten pri svojej práci vedie diel-
ňu s rómskymi žiakmi, ktorí sa na 
výrobe anjela podieľali. Už teraz sa 
o podobný výtvor z jeho rúk zau-
jímajú fanúšikovia Realu Madrid, 
či SSC Neapol na čele s Marekom 
Hamšíkom.   (mav)

Bowlingové súťaže
Minulý týždeň v stredu sa odo-

hralo šestnáste kolo Bowling 
Tour mesta Poprad 2015/2016, 
zároveň to bolo štvrté kolo Jar-
nej časti Tour. Turnaj sa odohral 
v  dvoch rundách a zúčastnilo sa 
ho 27 hráčov.

V  skupine A  sa darilo  Kristíne 
Kosekovej, ktorá  vyhrala základnú 
časť výkonom 1436 (vrátane handi-

capu) s priemerom 231,3. Celkovo 
skončila druhá za víťazom Igorom 
Lendáckym, ktorý finále vyhral vý-
konom 227 a  s  celkovým prieme-
rom 213,1.

V skupine B sa víťazom kvalifiká-
cie stal Jozef Hegenbart výkonom 
1106 s priemerom 184,3. Tento hráč 
triumfoval aj vo finále výkonom 224 
s celkovým priemerom 190.  (ile)

Futbalisti FK Poprad 
zvíťazili v rámci ôsme-

ho kola skupiny o zotrvanie v DO-
XXbet lige Východ v Spišskej Novej 
Vsi nad domácim tímom 3:0.

Po nevýraznom výkone v  predchá-
dzajúcom kole proti Haniske nene-
chali zverenci trénera Pavla Mlynára 
v  Spišskej Novej Vsi nič na náhodu. 
Už v osemnástej minúte otváral skóre 
Marián Ferenc a o desať minút neskôr 
Rudolf Bilas zvýšil náskok hostí na 2:0. 
Po prestávke sa ešte do listiny strelcov 
zapísal Popradčan Róbert Ujčík, ktorý 
strelil svoj jedenásty gól v sezóne.

Výsledok 8. kola sk. o zotrvanie v II. 
lige Východ: v sobotu 21. mája FK Spiš-

ská Nová Ves - FK Poprad 0:3 (0:2), 
góly Popradu: 18. Marián Ferenc, 28. 
Rudolf Bilas, 76. Róbert Ujčík. Program 
9. kola sk. o zotrvanie v II. lige Východ: 
v sobotu 28. mája o 17. hod. OFK Tep-
lička nad Váhom - FK Poprad. (ppv)

FK Poprad

   Z V R P S B

1. Poprad 26 13 6 7 46:30 45

2. Haniska 26 8 5 13 23:44 29

3. Teplička n. V. 26 6 5 15 23:46 23

4. Sp. N. Ves 27 6 4 17 31:50 22

5. R. Sobota 27 5 4 18 25:54 16

Tabuľka sk. o zotrvanie
v II. lige Východ

V nedeľu 29. mája sa v Športovom štadióne ŠK Štrba uskutoční už 31. roč-
ník bežeckej štafety 100 x 1000 m, ktorý je už tradične sučasťou Dňa detí a 
športu. Podujatie je zaradené do kalendára bežeckých podujatí Tatry v pohy-
be a celosvetovej kampane Move Week. Na podujatí sa pravidelne zúčastňu-
jú olympionici a známe športové osobnosti, ktoré o 8.30 hod. vybehnú ako 
prvé na približne 1000 m dlhú trať okolo futbalového ihriska.  (ppv)

Deň detí so športovými osobnosťami
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Environmentálna výtvarná súťaž pozná víťaza
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Minulý týždeň v stredu pobláznil popradské publikum známy 
český spevák Jaromír Nohavica. Svojimi trefnými poznámkami 
na aktuálne dianie doma i vo svete, s obrovskou dávkou nad-
hľadu a humoru dokázal nielen pobaviť, ale notoricky známymi 
textami aj rozospievať zaplnenú športovú halu Aréna Poprad. 
Prispeli k tomu aj jeho hostia Robert Kusmierski z Poľska a Pavel 
Planka z Čiech. S Popradčanmi sa J. Nohavica rozlúčil s poctou 
skvelému obecenstvu a vyznaním, že je rád, že Česi majú takých 
susedov ako sú Slováci. Účastníci koncertu odchádzali so zná-
mou melódiou a slovami: ...dokud se zpívá, ještě se neumřelo...

Pri príležitosti Medzi-
národného dňa biodiver-
zity (22. mája) a  zároveň 
okrúhleho 10. výročia vzde-
lávacích súťaží, ktorými 
spoločnosť Veolia Energia 
Slovensko formuje vzťah 
detí k životnému prostrediu, 
vyvrcholila minulý týždeň 
v  utorok v  priestoroch Tat-
ranskej galérie v  Poprade 
celoslovenská výtvarná sú-
ťaž Biodiverzita okolo nás - 
Keď vďaka biodiverzite moje 
mesto ožije.

Víťazom jubilejného roční-
ka školskej súťaže zameranej 
na vytváranie a prehl-
bovanie pozitívneho 
vzťahu detí k životnému 
prostrediu sa stala 4.B 
trieda zo ZŠ Sokolíkova 
v Bratislave. Jej žiaci si 
toto krásne umiestnenie 
vybojovali vďaka svojmu 
projektu, ktorý v konku-
rencii ďalších viac ako 
130 prác zaujal najviac. 
Školské projekty spo-

ločnosti Veolia Energia sú už 
tradične určené žiakom prvé-
ho stupňa základných škôl 
a prebiehajú v slovenských 
mestách a obciach, v ktorých 
Veolia Enegia pôsobí. Počas 
desaťročnej histórie si škol-
ské projekty spoločnosti Veo-
lia Energia získali množstvo 
priaznivcov. Doteraz sa do 
nich zapojilo približne 40-tisíc 
detí. „Ich záujem nás opäť milo 
prekvapil. Do súťaže sa tento-
raz prihlásilo vyše 3 100 detí z 
39 základných škôl z 15 miest 
a obcí,“ povedal Miroslav Kot, 
generálny riaditeľ spoločnosti 

Veolia Energia Slovensko, a. s.
Do národného kola v Popra-

de, ktoré sa konalo symbo-
licky práve v týždni, keď si 
pripomíname Medzinárodný 
deň biodiverzity, postúpili 
najlepšie práce z regionál-
nych kôl. Odborná porota 
hodnotila nápaditosť a ori-
ginalitu výtvarných prác, ale 
aj sprievodných textov, ako i 
pochopenie témy z hľadiska 
dôležitosti ochrany životného 
prostredia. Hlavnou cenou 
pre víťaza je celodenný výlet s 
programom nabitým rôznymi 
aktivitami.  (tab)

Od mája môžete ešte viac usporiť pri tele-
fonovaní – na trh totiž prichádza nová 
predplatená karta Bodka od Tesco mobile! 
S novou kartou voláte a esemeskujete len za 
3,9 centa, a to bez akýchkoľvek podmienok. 
A bodka.  

Našli sme pre vás ponuku za bezkonkurenčnú 
cenu 3,9 centa, na ktorú sa môžete spoľahnúť, 
kedykoľvek potrebujete volať či esemeskovať, 
bez ohľadu na to, akou vysokou sumou sa 
dobíjate či aké doplnkové služby máte aktivo-
vané. Najúspešnejší značkový operátor Tesco 
mobile tak ako prvý na trhu ruší typické pod-
mienky a obmedzenia, s  ktorými sa majitelia 
predplatených kariet stretávajú bežne u kon-
kurencie. 

Cena 3,9 centa za volania a SMS nie je časo-
vo obmedzená a nemusíte si kupovať žiadne 
balíky služieb či dobíjať sa pravidelne vysoký-
mi sumami, aby ste túto cenu získali. Cena je 
navyše rovnaká za obe načastejšie využívané 
služby – nemusíte si teda pamätať rôzne ceny 
pre volania a esemesky do rôznych sietí, v rôz-
nych časoch. Baťovská cena 3,9 centa platí bez 
akýchkoľvek háčikov. 

Výhodnosť tejto predplatenej karty sa nekon-
čí pri volaniach či SMS. Nová karta prináša aj 

 vôbec najlepšiu cenu surfovania počas ce-
lého dňa – za deň využívania internetu zapla-
títe len 0,39 €. Rýchly internet môžete navyše 
využívať v spoľahlivej sieti na celom Slovensku. 
Stačí otvoriť prehliadač a začať surfovať – jed-
noducho to funguje. 

Výhody novej ponuky Tesco mobile: 
• Jedna výhodná cena 3,9 centa za volania 

aj SMS 
• Žiadne podmienky na získanie ceny 
• Cena platí bez časového obmedzenia 
• Nie je potrebné dokúpiť ďalšie balíčky 

služieb na získanie tejto ceny 
• Nie je potrebné pravidelné dobíjanie 

minimálnou sumou na získanie tejto ceny 
• Najvýhodnejšia cena surfovania počas 

celého dňa – len 39 centov za deň 

• Výhodné ceny volaní v zahraničí 
aj do zahraničia v rámci EÚ 

Novú predplatenú kartu si môžete kúpiť v ši-
rokej predajnej sieti v obchodoch Tesco, ale aj 
pohodlne z domova cez e-shop na webstránke 
operátora www.tescomobile.sk. Na stránke si 
môžete kartu následne aj pohodlne aktivovať 
či dobiť kredit. Poradiť sa môžete v 22 Tesco 
mobile prevádzkach v predajniach Tesco, ale aj 
v nepretržite fungujúcom kontaktnom centre. 

Predplatená karta tak opäť prináša jednodu-
chosť, zrozumiteľnosť a dobrú cenu, ktorú Slo-
váci vedia oceniť.

Viac informácií nájdete 
na www.tescomobile.sk.

Našli sme pre vás volania za 3,9 centa 
a žiadne podmienky!

Skutočne štedrý operátor

3,9 centa
za minútu a SMS

Volajte len za 3,9 centa. 
Bez podmienok.

PP-60
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