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Jazero v kvetnickom kameňolome čistilo šestnásť potápačov

Víťazom Rallye Tatry sa stal
Koči s Moznerom

Po brigáde, ktorú zorganizovali obyvatelia mesta 
začiatkom apríla v  parku, pokračovalo upratova-
nie v Kvetnici tentokrát pri lome. Dobrovoľníci sa 
stretli v  nedeľu 27. mája v  bývalom kameňolome 
a ich pozornosť smerovala na okolie vodnej plochy, 
ako aj na blízku lokalitu Tancuľka. Do vôd jazera 
sa ponorili potápači z Potápačského klubu Vodnár 
z Popradu. 

Okolie lomu aj lokalita Tancuľka je niekdajšou 
obľúbenou oddychovou lokalitou Popradčanov. Jej 
plánovaná revitalizácia, na ktorú bolo schválených 
150-tisíc eur, by mala priniesť kvalitné zázemie pre 
oddych na okraji mestských lesov.

Je to pekné miesto so zaujímavou podvodnou sce-
nériou. Nedeľné upratovanie koordinovali potápači. 
Vo vode ich bolo šestnásť. Jeden z iniciátorov, Ladislav 
Dziviak - člen PK Vodnár po vynorení povedal: „Vy-
zbierali sme toho dosť a určite tu nie sme poslednýkrát. 
Táto vodná plocha bude zasa o čosi krajšia. Kým budeme 
všetci spokojní, je to na viac ponorov.“

Pri sobotnej prietrži mračien sa z  brehov lomu 
spláchlo množstvo pôdy a voda v jazere bola kalná. To 
veľmi sťažovalo prácu pri hľadaní rôznych podvodných 
pokladov. Aj napriek podmienkam potápači išli do 
vody a urobili kus práce. V hĺbke 10 m bolo 7 °C a pri 
hladine okolo 14°C. Jazero by na niektorých miestach 
malo byť hlboké približne 18 m.

Koordinátor akcie Čisté vody za ŠL TANAPu Pavol 

Kráľ našiel vo vreciach 
odpadu rýchlovarnú 
kanvicu, niekoľko pneu-
matík: „Verím, že tieto 
aktivity budú pokračovať 
až do úplného vyčistenia 
lomu, aby sme tu mali 
také prírodné prostredie, 
ako má byť.“

Najmladším potá-
pačom bol 13-ročný 
Martin Marcinko. Má 
aj potápačský preukaz, 
ktorý je možné získať 
od 8 roku veku. Vylovil 
zopár fliaš a plechoviek. 
Poznamenal: „Voda bola 
kalná, takmer nič som 
nevidel. Potápanie mám veľmi rád, pod vodou je pokoj, 
nik vás neruší.“

Viceprimátor Igor Wzoš dodal: „Iniciatíva prišla od 
potápačov, neporiadku je tu naozaj veľa. Potápači chcú 
čistiť jazero na jar a na jeseň a mesto bude odpad od-
vážať.“  

Členovia Baníckeho cechu horného Spiša sa po-
starali o  založenie niekoľkých ohnísk pre ľudí, kto-
rí do lokality prídu za oddychom. S cieľom, aby sa 
nezakladali nekontrolovane, ale plánovane.     (kpa)

Absolútnymi víťazmi 45. roční-
ka Rallye Tatry 2018 sa cez víkend 
stala slovenská posádka ŠKODA 
Slovakia Motorsport Martin Koči, 
Radovan Mozner ml. na vozidle 
Škoda Fabia R5.

Dvadsaťpäťročný Košičan vyhral 
spôsobom štart a cieľ. Krok s ví-
ťazmi držala iba dvojica Rufa Šport 
Grzegorz Grzyb, Boguslaw Browin-
ski na vozidle Škoda Fabia R5, kto-
rá za lídrom zaostala o 35 sekúnd. 
Tretie miesto prekvapujúco obsa-
dila maďarská posádka László Né-
met, János Szegi takisto jazdiaci na 
Fabii R5. Organizátori z AOS klubu 

Poprad sa vyrovnali aj s vrtochmi 
počasia, keď rally postihla počas 
sobotňajšieho poludnia silná búrka 
a veľké prívaly vody. „Mám zmieša-
né pocity, ale aj napriek problémom 
s  počasím som spokojný. Mali sme 
rekordný počet posádok a tiež divá-
kov, napriek tomu, že sme museli pre 
prietrž mračien v sobotu jednu rých-
lostnú skúšku úplne zrušiť. Úroveň 
popradskej rallye však stále rastie. 
Zo športového hľadiska nebol jasný 
favorit a som rád, že to malo drama-
tický priebeh. Vydaril sa aj premiéro-
vý ročník GreenRallye Tatry a určite 
budeme aj v tomto smere dvíhať lat-

ku ešte vyššie. V  budúcom roku by 
sme chceli byť v tomto istom termíne 
kandidátsky podnik niektorej európ-

skej súťaže,“ zhrnul riaditeľ pretekov 
Stanislav Hanzeli.

(Pokračovanie na str. 10)
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Stručne

Mesto Poprad deťom

• POPRADSKÝ modelársky deň sa 
uskutoční v  sobotu 9. júna od 9. do 
17. hod. v  Aréne Poprad. Návštev-
níci uvidia modelové mestečko pre 
trucky, preteky RC truckov, RC áut 
rôznych druhov, RC trial, RC mode-
ly tankov, lodí, lietadiel, vrtuľníkov 
a mnoho ďalších zaujímavých mode-
lov. 
• V PIATOK 8. júna sa na Sloven-
skú uskutoční už 18. ročník Dňa ľudí 
so svalovou dystrofiou. V  tento deň 
sa vo vyše 60-tich mestách uskutoč-
ní spolu s  osvetou aj celonárodná 
zbierka, ktorej výťažok pomôže k za-
kúpeniu  dýchacích prístrojov, oxyge-
nátorov, odsávačiek hlienov a ďalších 
pomôcok potrebných pre ľudí s tou-
to chorobou. Aj v  uliciach Popradu 
budú dobrovoľníci so symbolom be-
lasého motýľa. 
• SKUPINA Olympic opäť zavíta do 
Popradu. Viacnásobný český slávik 
odohrá koncert v piatok 1. júna o 19. 
hod.   vo viacúčelovej hale Aréna.
• POSÁDKA leteckých záchraná-
rov bola v pondelok neskoro popo-
ludní privolaná do obce Lendak na 
pomoc mužovi, ktorého pri výko-
pových prácach zasypala hlina. Prí-
tomným svedkom sa ho podarilo v 
krátkej dobe spod zasypanej hliny 
vyslobodiť. 42-ročný muž bol po prí-
chode záchranárov pri vedomí, lekár-
ka ho na mieste ošetrila a vrtuľník ho 
previezol do popradskej nemocnice. 
• ĎALŠIA Babská jazda sa uskutoč-
ní v kine Cinemax v Poprade v stredu 
6. júna. Premietať sa bude film Deb-
bina 8.
• UMELECKÁ agentúra Bell Canto 
z  Popradu uvedie v  utorok 19. júna 
o  19. hod. v  divadelnej sále Domu 
kultúry vo Svite najnovšie predstave-
nie Radošinského naivného divadla 
z  Bratislavy s  názvom Besame Mu-
cho, alebo Čo sa skrýva v Kufri. 
• POČET poistencov, ktorí boli do-
časne práceneschopní v apríli klesol. 
Kým v marci tohto roka bolo denne 
na PN v priemere 119 497 poistencov, 
v apríli ich bolo 99 063. Mierne sa pri 
porovnaní predchádzajúcich dvoch 
mesiacov predĺžilo trvanie jedného 
prípadu dočasnej práceneschopnosti 
- v apríli to bolo 48,84 dní, v marci 
44,36 dní. Najdlhšie boli na PN ľudia 
v okrese Stará Ľubovňa - 72,02 dňa, 
Stropkov - 68,89 dní a Poprad - 68,69 
dní. 
• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v  ktorých bude v  týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z dôvodu 
plánovaných prác na zariadení nízke-
ho napätia.   (ppš)

Medzinárodný festival Krojované bábiky
Prešovský samosprávny kraj - 

Podtatranské osvetové stredisko a 
ďalšie mestá a združenia organi-
zujú XXII. medzinárodný festival 
detských folklórnych súborov Kro-
jované bábiky. 

Uskutoční sa od 31. mája do 5. 
júna v podtatranskom regióne a 
zúčastní sa na ňom 15 domácich a 
zahraničných DFS. Prídu z Čiech, 
Ukrajiny, Lotyšska a Ruska. Z domá-
cich súborov vystúpia Maguráčik a 

Goralik z Kežmarku, Lomničaník a 
Podtatranček z Veľkej Lomnice, Let-
nička, Venček a Popradčan z Popra-
du, Jánošíček zo Svitu a Podkovička 
zo Stropkova.

V piatok 1. júna budú prebiehať 
tvorivé dielne a výchovné koncerty 
pre žiakov základných škôl vo Veľkej 
Lomnici, Hranovnici a Kežmarku. 
Uvítací program účastníkov festiva-
lu bude o 16.30 hod. v centre obce 
Veľká Lomnica.

Samotný otvárací program festiva-
lu sa uskutoční v sobotu 2. júna o 10. 
hod. na Námestí sv. Egídia v Popra-
de a súbory vystúpia aj o 15. hod. v 
OC Forum. 

Záverečný galaprogram s aktom 
výmeny bábik sa bude konať v nede-
ľu 3. júna o 15. hod. na hradnom ná-
dvorí v Kežmarku. 4. a 5. júna sa fes-
tival skončí opäť tvorivými dielňami 
a výchovnými koncertmi vo Vikar-
tovciach a v Stropkove.  (ppm)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizu-
je mesto Poprad aj tohto roku pestrý program. Začne 
sa v piatok 1. júna v kine Tatran, kde o 15. hod. uvedú 
animovanú komédiu Mimoni a o 17. hod. takisto ani-
movanú komédiu Baby šéf. Vstupné je 1 euro. 

V sobotu 2. júna o 10. hod. sa na Námestí sv. Egídia 
uskutoční medzinárodný festival Krojované bábiky, 
na ktorom vystúpia domáce a zahraničné detské fol-
klórne súbory. O 14. hod. budú môcť deti a rodičia 
na školskom dvore ZŠ s MŠ na Ul. mládeže využiť 
možnosť pohybových aktivít v rámci agility prekážok 
pod názvom Ja a môj psík. Pripravená bude tiež roz-
právka Čert a Káča.

Hlavný program Mesto Poprad deťom sa bude konať 
v nedeľu 3. júna od 10. hod. Vystúpia popradskí ta-
nečníci, divadlá Clipperton z Banskej Bystrice, Portál 
z Prešova a Hoki Poki z Popradu a kúzelník Wolf. O 
16. hod. sa uskutoční prvý oficiálny tím muklovského 
metlobalu na Slovensku a o 17. hod. koncert speváčky 
Veroniky Rabada. Pre účastníkov programu sú pri-
chystané i zábavné hry, súťaže, atrakcie, občerstvenie 
a pod.

V pondelok 4. júna o 12. hod. sa záujemcovia môžu 
zúčastniť i na tvorivých dielňach Farebný svet detí v 
Dome kultúry v Poprade. 

Podrobný program je na plagáte na 12. str.  (ppp)

Podtatranská knižnica v spolu-
práci s Podtatranským múzeom a 
Štátnym archívom Prešov, praco-
viskom Archív Poprad usporiada 
v utorok 5. júna medzinárodnú 
konferenciu na počesť 100. výročia 
vzniku spoločného štátu Čechov a 
Slovákov.

Konferencia pozvaných odborní-
kov a ďalších účastníkov pod názvom 
Vznik Československa - priebeh a 
vplyv na rozvoj Popradu a jeho okolia 
sa uskutoční od 9. hod. v konferenč-
nej sále Podtatranskej knižnice na 

sídlisku Západ. Na podujatí zaznejú 
prednášky Prečo vzniklo a prečo za-
niklo Československo?, Svit je pro-
dukt Československa, Prínos Čes-
koslovenska pre rozvoj vzdelanosti 
a umenia v Poprade a Tatrách, pre 
rozvoj športu, Prinieslo Českoslo-
vensko regiónu pod Tatrami úpadok, 
stagnáciu alebo rozvoj hospodársky 
a spoločenský?, Začiatky Českoslo-
venska v zbierkových fondoch Pod-
tatranského múzea a v archívnych 
dokumentoch archívov v Poprade a 
v Levoči a ďalšie.   (ppm)

Sto rokov Československa

Prvé sväté prijímanie sa v  popradskej farnosti uskutočnilo v  sobotu a  ne-
deľu 26. a  27. mája. Konkatedrálu Sedembolestnej Panny Márie v  Popra-
de počas dvojdňovej sviatosti zaplavilo 270 detí, ktoré v zaujímavom a  tak 
trochu nevšednom programe vystupovali aj ako dobrodružní bádatelia 
na ceste k prijatiu.          FOTO - Marek Vaščura

Minulé dni boli pod Tatrami spo-
jené s búrkami. Vo štvrtok postihla 
sever Slovenska prietrž mračien, 
ktorá spôsobila dočasné prerušenie 
premávky na trati medzi Popradom 
a Starou Ľubovňou. Nánosy bahna 
sa totiž zosunuli na trať pri zastávke 
v Poprade - Matejovciach. Kým ich 
železničiari neodstránili, bol tento 
úsek neprejazdný.

Búrka so silným dažďom a ľadov-
com sa prehnala Popradom a okolím 
aj v sobotu popoludní. Kanalizačné 
vpusty nestíhali zachytávať vodu, 
ktorá sa valila z oblakov. Zaliate boli 
viaceré ulice a cesty v Poprade, naj-
horšie úseky boli pri železničnom 
moste na Štefánikovej ulici a výjazde 
z Popradu smerom na Hozelec. V 
mnohých prípadoch museli zasaho-
vať hasiči, ktorí odčerpávali vodu zo 
suterénov či výťahových šácht a čisti-
li priepusty.   (ppp)

Búrky zasiahli Poprad

Od 25. mája 2018 začalo platiť nové 
nariadenie EÚ 2016/679 o ochra-
ne osobných údajov (GDPR). Ide o 
jednotné pravidlá v oblasti ochrany 
osobných údajov vo všetkých člen-
ských štátoch EÚ. Minulú stredu sa 
k tejto problematike školili všetci za-
mestnanci Mestského úradu v Popra-
de. Odborníci ich oboznámili s týmto 
najkomplexnejším súborom pravidiel 
na ochranu dát na svete.  (ppm)

Školili sa o GDPR
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Bude Viva Italia

Spišskosobotský kotlík zmáčal dážď
• AJ v  Zariadení lesnej pedagogi-
ky Krásne sady Mlynica budú môcť 
detí osláviť svoj sviatok. V sobotu 2. 
júna pripravia pre nich výtvarno-re-
meselné dielne a  dielničku kreatív-
neho tanca a pohybu. Záujemcovia 
nech sa vopred nahlásia na email - 
zlp@krasnesady.sk.

• MINULÝ týždeň vo štvrtok bola 
slávnostne znovuotvorená Škola 
v  prírode Detský raj v  Tatranskej 
Lesnej, ktorá patrí do zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Prešovského samo-
správneho kraja. Prestavbou inte-
riéru vzniklo moderné ubytovacie 
zariadenie s  kapacitou 100 stálych 
lôžok. Celkové náklady na rekon-
štrukciu predstavovali 1,4 mil. eur.  

• V UTOROK 22. mája počas 
slávnostného mestského zastupi-
teľstva v Kežmarku ocenili Cenami 
mesta dvanásť osobností a  Cenu 
primátora získalo sedem jednotliv-
cov - Jozef Veselý, Štefan Kopčík, 
Ladislav Melikant, Eva Kelbelová, 
Ján Soliar, Peter Petras a Oto Roz-
ložník. Cenu mesta získali - Peter 
Mikulášik, Ľudmila Rochová, Mar-
ta Sabolová, Kníhkupectvo Alter 
ego, Dušan Griglák, Boris Švirloch, 
Jaroslav Novotný, Peter Grohmann, 
Viktor Gally, Imrich Gašpar, Štefan 
Sivák a Tanečno-športové centrum 
Tempo. 

• MODRO značkovaný turistický 
chodník spájajúci Kežmarské Žľaby 
s Tatranskou Kotlinou je pre peších 
turistov i cyklistov opäť priechodný. 
Poškodené brvná na moste už na-
hradili novými. Zničil ich na lesnej 
ceste neďaleko lokality Čierna voda 
požiar, ktorý tam vypukol začiat-
kom mája. 

• PLYTVANIE potravinami neob-
chádza ani Slovensko. Každý piaty 
slovenský spotrebiteľ priznáva, že 
v domácnosti plytvá potravinami. 
Priemerný obyvateľ Slovenska vy-
hodí ročne 111 kilogramov jedla 
ročne. Plytvanie jedlom znamená 
plytvanie prírodnými zdrojmi, prá-
cou aj energiou. Najčastejšie vyha-
dzovanou potravinou sú chlieb, pe-
čivo a navarené jedlo.

• V  NEDEĽU 20. mája mal pre-
miéru muzikál Kubo, v  ktorom 
účinkuje 10 hercov a 10 tanečníkov. 
Hlavnú postavu Kuba si zahral he-
rec a víťaz televíznej šou Peter Bra-
jerčík. Predstavenie režíroval Ivan 
Blahút. Aj popradské publikum si 
bude môcť pozrieť tento muzikál, 
ktorý preslávil hlavne film s  Jo-
zefom Kronerom, 27. septembra 
v Aréne Poprad.   (ppš)

Trinásty ročník súťaže vo varení 
guláša s  názvom Spišskosobotský 
kotlík sa po prvýkrát presťahoval 
z hasičského dvora na historické ná-
mestie v Spišskej Sobote. Silná búrka 
narobila organizátorom vrásky, ale 
ani to ľudí neodradilo, aby si naplno 
vychutnali tradičný pokrm za účasti 
rekordného počtu 42 družstiev.

Organizátorsky sa podujatia 
opäť chopil Dobrovoľný hasičský 
zbor v  Spišskej Sobote v  spolupráci 
s mestom Poprad. „Je dobré, že sme sa 
presťahovali priamo na námestie, ale 
dôležité bude hodnotenie od samotných 
ľudí, ktorí sem prišli. Verím, že podob-
ných kultúrnych podujatí bude na tom-
to námestí stále viac,“ vyslovil želanie 
Ján Žabka z  DHZ Spišská Sobota. 
„Samotnú akciu sme zorganizovali už 
po 16-krát, ale je to trinásty ročník, 
nakoľko sme zo začiatku varili guláše 
na jar i na jeseň. Bolo pre nás výzvou 
prejsť z hasičského dvora na námestie. 
Je jasné, že dvor z kapacitných dôvodov 
nepostačoval a na námestie nám teraz 
prišlo rekordných 42 družstiev z  celé-
ho Slovenska, ale prevažne z Popradu 
a okolia,“ skonštatoval organizátor Vi-

liam Kocún.
Mesto Poprad malo 

medzi účastníkmi aj svoj 
vlastný tím, ktorý vie-
dol prvý viceprimátor 
Igor Wzoš. „Základ pre 
ten najlepší guláš je su-
ché drevo a  všetky ostat-
né ingrediencie sú tajné. 
Keď sa v  minulom roku 
rekonštruovalo múzeum 
v  Poprade, tak sa pod 
omietkou objavil recept, ktorý tam na-
písal ešte Dávid Husz. Tento recept sme 
použili a bol v prísne utajenom režime. 
Ľudia tomu nemuseli uveriť, ale mohli 
ho vyskúšať,“ vtipkoval viceprimátor.

O dobrú náladu sa počas kultúrne-
ho programu starali folklórne súbory 
Batizovce i Vagonár a zlaté klince boli 
dokonca nečakane dva. Po hudob-
no-zábavnej skupine Drišľak potešil 
návštevníkov aj spevák Peter Bažík, 
ktorý sa do Spišskej Soboty presunul 
z Rallye Tatry. Folkloristi však nepo-
núkli iba kvalitný program na pódiu, 
ale pustili sa aj do varenia. „Varili sme 
tradičný guláš a použili sme všetky tra-
dičné ingrediencie. Špeciálnou zložkou 

Po minuloročnej prestáv-
ke sa festival Viva Italia 
koncom júna už po šiesty-
krát opäť vráti do centra 
Popradu. Festival organi-
zuje občianske združenie 
Pre mesto v spolupráci s 
mestom Poprad. 

Včera o programe festiva-
lu informovali organizátori. 
Okrem iného sa uskutoční 
pietna spomienka na 100. 
výročie konca prvej sveto-
vej vojny. Jednou z noviniek 
bude i tzv. „Mercato italia-
no“ - taliansky trh s veľkou 
ponukou jedál a talianskych 
produktov a tiež súťaž najlep-
ších art baristov zo Slovenska 
a zahraničia.  (ppv)

bola nálada, spev a  hudba, čím náš 
guláš doslova nasiakol,“ prezradil Ján 
Profant z FS Vagonár.  (mav)
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Výmenný pobyt 
v ZŠ Dostojevského

Info/r/Matika v nás a okolo nás

ZŠ s MŠ Dostojevského v Popra-
de hostila v dňoch 21. až 25. mája 
žiakov a učiteľov z družobnej školy 
Roztoky u Prahy.

Je to už v poradí siedmy výmenný 
pobyt týchto škôl. Pre našich dru-
žobných partnerov sme v spolupráci 
s organizáciami TANAP a Amavet 
948 pripravili skvelý a nezabud-
nuteľný program (bowling, hrad 
a námestie   Kežmarok, múzeum  a 
botanická záhrada TANAP, envi-
ro učebňa v našej škole, lanovka na 
Skalnaté pleso...). Na budúci rok 
navštívia naši žiaci a učitelia dru-
žobnú školu pri Prahe.  (rak)

Popradský literárny klub v marci 
2018 vyhlásil literárnu súťaž pre 
popradské stredné školy o  najlep-
šiu poviedku alebo báseň.

Súťaže sa mohol zúčastniť každý 
študent popradskej strednej školy 
so svojou pôvodnou literárnou prá-
cou v kategórii poézia alebo próza, 
ktorá nebola doposiaľ publikovaná. 
Výsledky tejto literárnej súťaže boli 
slávnostne vyhlásené a  ceny odo-
vzdané v polovici mája počas podu-
jatia Noc literatúry 2018.

Víťazkou kategórie poézia sa stala 
Kristína Koreňová zo Strednej prie-
myselnej školy v  Poprade s  básňou 
Strach a víťazstvo, v kategórii próza 
si cenu odniesla Monika Kolláriková 
takisto zo  SPŠ Poprad s  prácou Na 
potulkách mojím domovom.

Čestné uznania boli udelené : Bo-
ženke Bašovej (Gymnázium D.Ta-
tarku), Martinke Pabišovej (SPŠ), 
Dominike Majerníkovej (Gymná-
zium Kukučínova), Martinovi Dr-
galovi (SPŠ), Veronike Hadzimovej 
(SPŠ), Barborke Tomčejovej (Gym-
názium D. Tatarku), Kristiánovi 
Sadvarovi (SPŠ) a Klaudii Zatkovskej 
(SPŠ).    (lef)

Napísali ste nám

Najlepšiu poviedku 
a báseň napísali

Mnohých pochytí pri slove MATE-
MATIKA mierna panika, stres alebo 
spomienka na nevypočítaný príklad, 
či zlú známku v  žiackej knižke. No 
práve ona nás sprevádza celým ži-
votom. Odmalička učíme deti počí-
tať - najskôr pršteky na ruke, neskôr 
hračky, jednoduché príklady či pe-
niaze. Deti matematiku milujú, hoci 
o  nej nerozprávajú ako o  vede. Je 
však smutné a zarážajúce, že čím sú 
staršie, tým je obľúbenosť predmetu 
nižšia.

ZŠ s  MŠ na Tajovského ul. v Po-
prade vidí v matematike a jej „sestre“ 
informatike veľký potenciál pre cel-
kový rozvoj osobnosti. Matematicko-
-informatická gramotnosť dnes hýbe 
svetom. Veď celý náš deň je v spojení 
s  informačnými technológiami od 
ranného budíka, cez mailovú poštu, 
mobilný telefón, či online prácu až po 
večerné posedenie pri satelitnom vy-
sielaní. Vo svete a na trhu práce majú 
zelenú práve ľudia, ktorí „sú doma“ 
a vedia sa orientovať vo svete IT.

Preto sa táto škola rozhodla 
zaradiť do vyučovania navyše 
hodiny matematiky a  informa-
tiky, a  tým otvárať dvere žiakom 
do moderných a  prosperujúcich 
sfér dnešného sveta. V našej ško-
le fungujú krúžky pre 1. stupeň 
s  programom detský SCRATCH 
a BALTÍK, na 2. stupni ZŠ si roz-
víjajú zručnosti v  rámci LEGO-
ROBOTIKY, tvorby web stránok 
či hier. Veľký záujem žiakov je 
o  multimédia, kde sa v  krúžku učia 
cibriť oko, ucho či estetický cit pri tvor-
be, strihaní videa.

Výsledky je vidieť i v tom, že žiaci zo 
ZŠ na Tajovského ul. sa už po niekoľ-
ko rokov umiestňujú na popredných 
miestach v matematických súťažiach. 
Obsadili 1. miesto v  najväčšej celo-
slovenskej  súťaži v  programovaní 
Galaxiáda 2018 v  sekcii tvorby hier. 
Zúčastnili sa aj celoslovenskej súťaže 
mladých programátorov základných 
škôl SCRATCH CUP, kde v  konku-
rencii 236 súťažiacich obsadili 5. a 10. 

miesto. Úspešne bodovali i vo finále 
celoslovenskej konferencie pre mla-
dých žiakov v tvorbe webstránok, gra-
fiky, blogerov v súťaži Junior Internet.

Škola si uvedomuje, že je veľa rodi-
čov, ktorí pri slove „počítač“ zalomia 
rukami. Možno preto, lebo majú vi-
dinu svojho dieťaťa pred nezmysel-
nou hrou. ZŠ s MŠ na Tajovského ul. 
však učí žiakov orientovať sa a žiť vo 
svete informačných technológií, no 
zároveň zodpovedne a zmysluplne vy-
užívať prostriedky, ktoré hýbu dobou, 
do ktorej sa narodili.  (rev)

Ďalšia polstovka študentov dopísala svoju 
históriu v bilingválnej sekcii Gymnázia na 
Ulici Dominika Tatarku v Poprade. V uto-
rok 22. mája si päťdesiat žiakov prebralo 
slovenské i nemecké maturitné vysvedče-
nia. Na slávnosť prišiel aj zástupca Veľvy-
slanectva Spolkovej republiky Nemecko na 
Slovensku kultúrny atašé Marian Gordzie-
lik. Vo svojom príhovore zdôraznil, že byť 
absolventom bilingválnej sekcie je niečo 
výnimočné, keďže je jediná svojho druhu 
na Slovensku a  v  Európe je iba šesť  ta-
kýchto škôl.   (zus)

DOM kultúry POPraD/taneČná sála/2. POschODie    i   sOlusDance@gMail.cOM   i   tel.: 0903 550 929

Jozef SoluS 

Mgr. Jozef sOlus
diplomovaný učiteľ tanca

12 príjemných stretnutí 
v rytme štandardných 

a latinskoamerických tancov

zaČíname 4. júna o 19.15 hod.

PP-51
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Popradské letisko hlási novinky

Týždeň
s mestskou

políciou

V Spišskej Sobote oslávia Deň detí  športom

Blíži sa letná sezóna. 
Mnohí z  nás si v  tomto 
čase vyberajú dovolenku. 
Aj letisko v  našom meste 
ponúka možnosť využiť 
jeho služby. O  novinkách 
nám porozprávala riadi-
teľka letiska Poprad - Tat-
ry Ivana Herkeľová.

Pred nami je letná sezó-
na. Do akých dovolenko-
vých destinácií sa turisti 
toto leto dostanú z Letis-
ka Poprad - Tatry? Koľko 
očakávate cestujúcich?

„Letná charterová sezó-
na odštartuje v  utorok 12. 
júna  odletom do tureckej 
Antalye, ktorú zabezpečuje 
letecká spoločnosť Travel 
Service. Lietať sa bude dva-
krát do týždňa, každý uto-
rok a  piatok. V  piatok 15. 
júna začína svoje rotácie 
Bulgarian Air Charter do 
bulharského Burgasu s frek-
venciou dvakrát týždenne, 
takisto každý utorok a pia-
tok. Ďalšou populárnou 

dovolenkovou destináciou 
pokračujúcou aj tento rok 
je obľúbené Albánsko, s od-
letmi do Tirany jedenkrát 
týždenne - každý utorok. 
Okrem týchto dovolenko-
vých letov, každú stredu 
opäť pod Tatrami privíta-
me izraelských turistov s 
príletom z Tel Avivu. Ho-
rúcou novinkou pre tohto-
ročnú letnú sezónu na po-
pradskom letisku je Čierna 
Hora. Do Podgorice bude 
lietať spoločnosť Montene-
gro Airlines každý štvrtok. 
S kapacitou 102 miest si do-
volenkári môžu vychutnať 
perlu Jadranu v sedemdňo-
vých turnusoch. Veríme, že 
v tomto roku využije služby 
nášho letiska počas letnej 
sezóny minimálne taký istý 
počet cestujúcich ako minu-
lý rok, čo predstavuje viac 
ako 20 000 cestujúcich.“

Ako ste na túto sezónu 

pripravení?
„V  súčasnosti prebieha-

jú posledné prípravy, ktoré 
v sebe zahŕňajú udržiavacie 
práce na vzletovej a  pristá-
vacej dráhe, opravy tech-
niky, nákup novej techniky 
a  školenia jednotlivých za-
mestnancov.“

Aké pravidelné linky sú 
v prevádzke na poprad-
skom letisku, v ktoré dni 
lietajú?

„Čo sa týka pravidelnej 
linky Poprad - Londýn, od 
1. mája je spoločnosťou 
WizzAir prevádzkované 
väčšie lietadlo typu Airbus 
321 s  kapacitou 230 miest, 
čo predstavuje navýšenie 
o  50 miest oproti Airbusu 
320, ktorý tu lietal dote-
raz. Taktiež sa upravovali 
aj časy príletov a  odletov 
nasledovne - o 16.20 hod. 
prílet a  o 16.55 hod. od-
let s  frekvenciou trikrát do 

týždňa - utorok, štvrtok, so-
bota. Vzhľadom na takmer 
plnú obsadenosť lietadla 
aj po navýšení počtu miest 
môžeme konštatovať, že 
o spojenie Poprad - Londýn 
cestujúci prejavujú veľký 
záujem. Ďalšou pravidel-
nou linkou je počas zimnej 
sezóny letecké spojenie Po-
prad - Riga. S  frekvenciou 
jedenkrát týždenne zabez-
pečuje toto spojenie letecká 
spoločnosť airBaltic každú 
sobotu v  poobedňajších ho-
dinách.“

Ako hodnotíte zimnú 
sezónu (október 2017 až 
marec 2018)? Koľko ces-
tujúcich počas nej využi-
lo služby letiska v našom 
meste?

„Zimnú sezónu 
2017/2018 hodnotíme ako 
veľmi úspešnú, nakoľko mô-
žeme konštatovať, že všetky 
letecké spojenia, či už ide o 

pravidelnú linku Poprad - 
Londýn, Poprad - Riga ale-
bo charterové lety z Kyjeva, 
naplnili očakávania z  hľa-
diska obsadenosti a  brána-
mi letiska počas tejto sezóny 
prešlo presne 24  659 cestu-
júcich.“

Aká to bola klientela, 
prevažovali domáci cestu-
júci alebo skôr zahraniční 
turisti?

„Čo sa týka klientely vyš-
šie uvedených leteckých 
spojení, spojenia z/do Rigy 
a  chartre z  Kyjeva boli vý-
hradne určené pre zahra-
ničných turistov, za účelom 
podpory cestovného ruchu 
v  našom regióne. Pravidel-
nú linku Poprad - Londýn 
využívajú domáci cestujúci 
na cestovanie za prácou, 
ale taktiež vysoké percen-
to zahraničných turistov; 
v  zimnej sezóne najmä za 
účelom zimných športov 
a  v  letnej sezóne za tu-
ristikou.“  (ppp)

• MINULÝ týždeň v  stredu po-
poludní mestskí policajti preverili 
oznam v areáli ZŠ Dostojevského, 
kde sa mala nachádzať mládež, 
ktorá mala konzumovať alkoho-
lické nápoje. Na mieste bol ziste-
ný 14-ročný maloletý chlapec z 
Popradu, ktorý bol v bezvedomí, 
bez viditeľných vonkajších zrane-
ní. K osobe bola privolaná sanitka, 
ktorou bol mladík prevezený do 
nemocnice. U ostatných osôb, prí-
tomných na mieste, alkohol zistený 
nebol.

• V  PIATOK 25. mája na pravé 
poludnie hliadka MsP Poprad zasa-
hovala v priestoroch budovy MsÚ 
Poprad, kde sa nachádzal 60-ročný 
Popradčan pod vplyvom alkoholu, 
ktorý sa správal arogantne a hrubo 
voči pracovníčkam MsÚ. Mestskí 
policajti ho vykázali z budovy.

• V  SOBOTU 26. mája podvečer 
preverili mestskí policajti oznam 
ohľadom znečistenia verejného 
priestranstva za ZŠ Francisciho, kde 
malo dochádzať k rozbíjaniu skle-
nených fliaš. Hliadka MsP Poprad 
na mieste zistila 15-ročnú podo-
zrivú osobu z obce Spišský Štvrtok. 
Mladíkovi bola uložená bloková 
pokuta a rozbité sklo z verejného 
priestranstva upratal.  (msp)

Vytiahnuť deti od televízorov a  mobilov a  stráviť 
deň na čerstvom vzduchu, spolu s rodinou. Taký bol 
zámer Klubu Sobotčanov, keď vymýšľali, ako tento 
rok osláviť Deň detí, a tak vzniklo podujatie s názvom 
Športuje celá rodina.

Odštartuje v  sobotu 2. júna o 10. hodine v areáli ZŠ 
s  MŠ v  Sp. Sobote. Ak chcete stihnúť vystúpenie Uja 
Ľuba, tak rozhodne nemeškajte, lebo v  Spišskej Sobo-
te sa zdrží len jednu hodinu, do 10.30 do 11.30, keďže 
v tento deň musí potešiť ešte veľa iných detí. Po ňom je 
pripravené zábavno - súťažne popoludnie pre celú ro-
dinu. Škôlkari, žiaci základnej školy v  Spišskej Sobote,  
rodičia, ale aj starkí a všetci ostatní sú tiež pozvaní.

„Chceli sme pripraviť niečo nové, čo by prilákalo na klu-
bovú akciu aj mladšiu generáciu a hlavne zaujať rodiny 
s  deťmi,“ vysvetlila dôvody vzniku podujatia predsed-
níčka Klubu Sobotčanov Ľuba Duroňová. „Školský areál 
miestnej základnej školy je na to ako stvorený, preto sa 
do podujatia organizačne zapojila aj  škola.  Veríme, že 
nám Sobotčania nedajú košom a prídu sa zabaviť. Akcia 
je síce venovaná hlavne Sobotčanom, ale radi privítame 
kohokoľvek, kto má rád šport a pohyb na čerstvom vzdu-
chu,“ dodala predsedníčka. Program „Športuje celá ro-
dina“ svojou účasťou podporia aj hokejisti HK Poprad, 
s  ktorými si účastníci budú môcť zahrať florbal. Chý-
bať nebude ani chutný kotlíkový guláš.  (rnv)

V piatok otvorili v TG v Poprade 
unikátny výstavný projekt  venova-
ný osobnosti slovenského výtvarné-
ho umenia Miroslavovi Cipárovi. 
V priestoroch TG je časť tvorby jed-
ného z  najvýznamnejších a  najvše-
strannejších slovenských výtvarní-
kov po prvýkrát. Návštevníci môžu 
vidieť  viac ako 150 diel z  majetku 
autora a súkromných zberateľov na 
ploche takmer 1000 m2.

M. Cipár sa venuje maľbe, grafike, 
knižnej ilustrácii, dizajnu, monu-
mentálnej tvorbe, je autorom sôch, 
divadelných výprav i  kreslených fil-
mov. Okrem Slovenska samostatne 
vystavoval v Berlíne, v Daytone, v Ko-
líne nad Rýnom, v  Osake, v  Paríži, 
v Pekingu, v Tokyu, vo Washingtone, 
v  Dillí. V  Dillí pôsobil ako expert 
v  indickom vydavateľstve Childrens 
Book Trust. Získal množstvo domá-

cich i zahraničných ocenení. 
Výstava „Hra pre naše oči“ pred-

stavila jeho tvorbu posledných troch 
desaťročí (umelec - ako krasopisec, 
typograf, tvorca piktogramov, ilustrá-
tor, maliar). 

V obrazoch M. Cipára je ľahkosť, s 
akou zvyčajne dokážu tvoriť len deti, 
ktoré ešte nezväzujú výtvarné poučky 
o kompozícii, ani o zlatom reze. Pod-
ľa neho práve výraz ľahkosti je neraz 
výsledkom tvrdého zápasu so sebou 
samým. Povedal: „Maľujem takmer 
denne. Keď nie som v ateliéri, som ner-
vózny, nevrlý a nesvoj. Ale keď pracu-
jem a  ide mi to, keď viem, čo budem 
robiť, som láskavý, rozdávam sa a je mi 
dobre na svete. Keď sa chystám tvoriť, 
v predstavách je všetko jednoduchšie. 
Niekedy  viem, čo chcem namaľovať, 
ale zrazu neviem, ako začať. Alebo 
sa v  procese zaseknem aj na  mesiace 

a musím si oddýchnuť, aby som našiel 
riešenie. Poznám aj spokojnosť nad ho-
tovým dielom, ale len čiastočnú.“

Kurátorka výstavy, riaditeľka TG 
Anna Ondrušeková uviedla: „Okrem 
autora, ktorý väčšinu vystavených diel 
zapožičal, mnohé diela sú aj od súkrom-
ných zberateľov, ďalšie sú od Slovenské-
ho múzea dizajnu (návrhy na znám-
ky, logá, ilustrácie). M. Cipár tomuto 
múzeu venoval 5600 svojich kresieb.“ 
Výstava potrvá do 26. júla.  (kpa)

Umenie je omnoho presnejšie než filozofia...
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Zmena režimu pre verejnosť
v oddelení stavebného poriadku

Stavebný úrad Poprad 
zriaďuje od 1. júna 2018 
utorky a štvrtky ako ne-
stránkové dni pre verejnosť.

Dôvodom tohto opatre-
nia je maximálne vyťaže-
nie a  snaha urýchliť vyba-
vovanie prijatých podaní. 
Časový manažment zahŕ-
ňajúci výjazdy do terénu 
i nevyhnutnosť preskúmava-
nia zákonnosti jednotlivých 

podaní bude upravený a pre 
verejnosť budú stránkové 
dni denne okrem utorka a 
štvrtka: 

• pondelok 7.30 - 15.30 hod,
• streda 7.30 - 17. hod.,
• piatok 7.30 - 14.hod.
Oddelenie stavebného po-

riadku (Stavebný úrad) za-
bezpečuje prenesený výkon 
pôsobnosti stavebného úra-
du 1. stupňa podľa zákona 

č. 50/1976 Zb. o  územnom 
plánovaní a  stavebnom po-
riadku v  znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon) 
a vykonáva pôsobnosti špeci-
álneho stavebného úradu pre 
miestne a účelové komuni-
kácie podľa § 3a ods. 4 záko-
na č. 135/1961 Zb. o pozem-
ných komunikáciách (cestný 
zákon v  znení neskorších 
predpisov).  (mag)
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 JAZYKOVÁ ŠKOLA

PO
PRAD

Znalosť cudzích jazykov 
nám uľahčuje cestovanie, 
zvyšuje možnosť uplatnenia 
sa na trhu práce, či  štúdia 
v  zahraničí. Jazyková škola 
v  Poprade sa už desaťročia 
snaží poskytovať jazykové 
vzdelávanie v tomto regióne. 
Kvalitu zabezpečujeme ne-
ustálym zvyšovaním kvalifi-
kácie našich pedagógov, ich 
účasťou na metodologických 
kurzoch v zahraničí a získa-
vaním skúseností od iných 
vzdelávacích inštitúcií v Eu-
rópe. Aj to bol dôvod, prečo 
sa Jazyková škola zapojila 
do projektu LOGS - jazyky, 
otvárajúce brány do spoloč-
nosti. Spolu s  partnermi zo 
Švédska, Estónska a Španiel-
ska hľadáme cesty ako skva-
litniť jazykové vzdelávanie 
v našich inštitúciách, oboha-
tiť naše metodologické po-
stupy, prevziať a  implemen-
tovať príklady praxe  z iných 
organizácií. 

Učitelia partnerských škôl 
sa po prvýkrát stretli vo švéd-
skom Göteborgu v októbri 
2017. V apríli 2018 sa dvaja 
učitelia Jazykovej školy v Po-
prade zúčastnili na projek-
tovom stretnutí v španielskej 
Barcelone. Keďže španielska 
škola sa zameriava na využi-
tie kultúrnych fenoménov a 
tradícií vo vyučovaní cudzích 
jazykov, jednou z  aktivít, na 
ktorej sa zúčastnili  prítomní 
pedagógovia, bola literárna 

súťaž študentov školy pri prí-
ležitosti významného katalán-
skeho sviatku Sant Jordi (svia-
tok svätého Juraja). Účastníci 
projektového stretnutia si vy-
počuli mnohé ukážky sú-
ťažných textov v  angličtine, 
francúzštine, španielčine či 
katalánčine, mali tú česť odo-
vzdať ceny víťazom, ale i príle-
žitosť zažiť jedinečnú atmosfé-
ru sviatku Sant Jordi v uliciach 
Barcelony. Katalánci oslavujú 
tento sviatok vzájomným ob-
darúvaním, ženy dostávajú 
ako prejav pozornosti a  lásky 
ruže a  muži sú obdarúvaní 
knihami. V  uliciach mes-
ta vidno množstvo stánkov 
s červenými ružami a knihami 
a davy ľudí, ktorí tieto komo-
dity vo veľkom nakupujú. 

Učitelia prítomní na pro-
jektovom stretnutí, obohatení 
o  jedinečný kultúrny a  emo-
cionálny zážitok, sa v  ďal-
šom priebehu projektového 
stretnutia zapojili do medziná-
rodného workshopu s  cieľom 
vyhodnotiť aktivity španiel-

skeho partnera a  analyzovať 
možnosti využitia kultúrnych 
fenoménov a  tradícií vo vyu-
čovaní v podmienkach ďalších 
partnerských škôl. Sami sa za-
pojili do aktivít, ktoré je možné 
realizovať so skupinami štu-
dentov vo vlastných školách. 
Aktivity boli zamerané na roz-
voj jazykových a zároveň iných 
zručností (soft skills). 

Ďalšie projektové stretnutie 
je naplánované na jeseň 2018. 
Bude sa konať v  estónskom 
meste Tartu a bude zamerané 
na využitie informačno-ko-
munikačných technológií vo 
vyučovaní cudzích jazykov. 

Jazyková škola v  Poprade 
víta možnosť zapojiť sa do 
projektových aktivít. Výme-
ny skúseností s  kolegami 
s  iných európskych krajín 
považujeme za obohacujúce 
a  inšpiratívne. Veríme, že aj 
týmto spôsobom môžeme 
zlepšiť prácu s našimi poslu-
cháčmi a  motivovať našich 
učiteľov v ich profesionálnom 
živote.   Mgr. Ivana Kovalová

Jazyková škola v Poprade - otvorenou bránou do Európy

PP-52

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Spišská Sobota, a to pozemok časť parc. 
č. KN-C 1769/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 
za účelom vytvorenia parkovacieho miesta.

Výška nájmu je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemky v oboch 
zónach za účelom budovania prístupových komunikácií, parko-
vísk, chodníkov, zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú 
slúžiť na účely podnikania, alebo s ním súvisia, teda spolu 16,60 
€/rok za celý predmet nájmu.(Minimálna výška nájmu je určená 
v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta 
Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 
2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.)

Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v ka-
tastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo 
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy bytov, nebytových 
priestorov a majetku mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk. 

Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 31. 5. 2018 o 
12. hod.      PP-49

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

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

KINO TATRAN
31. mája a 1. júna o 19. hod. - 
KÝM PRIŠLA BÚRKA 
USA, romantický / dobrodruž-
ný, 102 min., titulky, MP15
Vstupné: 5 €, Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

1. jún - DEŇ DETÍ V KINE 
TATRAN
o  15. hod. - MIMONI, o  17. 
hod. - BABY ŠÉF    
Vstupné: 1€ / film

2. a 3. júna o 16.30 hod.
BELLA A SEBASTIÁN 3:
NAVŽDY PRIATEĽMI 
FR, rodinný, 91 min., dabing, 
MP. Vstupné: 5 €, Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, senio-
ri, ŤZP): 4 € 

2. a 3. júna o 19.
VEZMI SI MA KAMOŠ 
FR, komédia, 92 min., český 
dabing, MP12
Vstupné: 5 €, Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

4. júna o 19. hod.
VNÚTORNÉ SLNKO 
FR, dráma, 94 min., titulky, 
MP15, FK
Parížska umelkyňa  a  rozve-
dená matka (J. Binoche) sa 
rozhodne konečne nájsť pravú 
lásku. Vstupné: 5 €, Vstupné 
FK, ŤZP: 3 €
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SpoločenSká kronika

Z niečoho 
budete mať 

radosť, ale nerozprávajte o tom 
vo svojom okolí. Závideli by vám.

Č a k a j t e 
stres na pra-

covisku, lebo sa vám nahromadí 
veľa úloh, ktoré musíte zvládnuť.

Dopočujete 
sa nejakú 

novinku, ktorá vám zmení pohľad 
na niekoho vo vašej blízkosti.

Nerobte si 
ťažkú hlavu 

z množstva práce a snažte sa ju 
presunúť aj na iných.

Na pracovis-
ku rozptýlite 

každú pochybnosť o svojich schop-
nostiach. Budete nenahraditeľní.

Dajte najavo 
svoju ne-

spokojnosť s určitou situáciou a 
dôjde k zmene.

Mimoriadne 
rušný týž-

deň vás naplní množstvom ener-
gie. Ľudia vám budú naklonení.

Budete sa 
tešiť z rôz-

nych spoločenských udalostí. Ra-
dosť vám urobí aj rodina.

Dajte na 
radu iných. 

Bude pre vás prospešná a umožní 
vám v niečom pokročiť.

Upustite zo 
svojho perfek-

cionizmu a nevŕtajte sa zbytočne v ma-
ličkostiach, ktoré nie sú rozhodujúce.

Pôjdete na 
cestu, ktorá 

vám prinesie nečakanú zmenu a 
zoznámenie s novým človekom.

Zdá sa vám, 
že vám nič 

nevychádza ako by ste chceli. Ani 
neviete, ako je to pre vás dobre.

HoroSkop od Stredy do Stredy

V stredu 30. mája - Adus, vo štvrtok 31. mája 
- Ekolekáreň - OC Forum, v piatok 1. júna - 
Aduscentrum, v  sobotu 2. júna - Dr. Max 
- OC Max, v nedeľu 3. júna - Benu - Tescu, 
v  pondelok 4. júna - Lekáreň Nemocnice 
Poprad a v utorok 5. júna - Tília. Adus: Mno-
heľova ul., Ekolekáreň - OC Forum, Aduscen-

trum: Nám. sv. Egídia, Dr. Max - OC Max: 
Dlhé hony, Benu - Tescu: Teplická cesta, Ne-

mocnice Poprad: Banícka ul., Tília: Po-
liklinika, Banícka ul. Lekárne s  pohoto-
vostnou službou sú otvorené od pondelka 

do piatka od 18. hod. do 22. hod., počas so-
bôt, nedieľ a  sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

poHotovoSť v lekárňacH

Vo štvrtok 24. mája 2018
vo Veľkej s

Vo štvrtok 24. mája 2018
vo Veľkej s

V sobotu 26. mája 2018
vo Veľkej s

V pondelok 28. mája 2018
vo Veľkej s

V pondelok 28. mája 2018
vo Veľkej s

V pondelok 28. mája 2018
vo Veľkej s

V pondelok 28. mája 2018
vo Veľkom Slavkove s

V utorok 29. mája 2018
vo Veľkej s

V utorok 29. mája 2018
vo Veľkej s

Mgr. Jánom Plačekom,
66-ročným

Magdalénou Alexyovou,
77-ročnou

Michalom Kundisom,
84-ročným

Filoménou Janigovou,
90-ročnou

Vojtechom Bombarom,
71-ročným

Idou Reptovou,
79-ročnou

Natáliou Šuňovou,
50-ročnou

Teréziou Šebestovou,
39-ročnou

Ruženou Hrickovou,
72-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Spoločnosť, v ktorej je zasiahnutá rodina, nemá budúcnosť.“
Ján Pavol II.

povedali Slávni

Brušné tanečnice aj s divadelným doplnkom

Dnes 30. mája má meniny - Ferdinand, Ferdinanda, vo štvrtok 
31. mája - Petrana, Petronela, Nela, v piatok 1. júna - Žaneta, 
Medzinárodný deň detí, v sobotu 2. júna - Xénia, Oxana, v ne-
deľu 3. júna - Karolína, Kevin, v pondelok 4. júna - Lenka, Lena 
a v utorok 5. júna - Laura.

V Nemocnici Poprad sa narodil: 28. apríla 2018 Maxim Maro.

BlaHoŽeláme k meninám

vitajte medZi nami

V stredu 30. mája 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 1. júna 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Magdalénou Jakubčákovou,
76-ročnou

Máriou Juhasovou,
80-ročnou

navŽdy Sa roZlÚčime

V Malej Studenej doline zasahoval záchranársky vrtuľník
Záchranársky vrtuľník zo 

svojej základne v Poprade 
bol v sobotu popoludní pri-
volaný do Vysokých Tatier, 
do oblasti Malej Studenej 
doliny, kde pomoc letec-
kých záchranárov potrebo-

vala 39-ročná žena.
Na turistickom chodníku 

pod Téryho chatou sa po-
šmykla, pričom si poranila 
hlavu, najmä oblasť tváre. 
Lekár bol k zranenej spustený 
pomocou palubného navija-

ka. Na mieste ju ošetril a po 
preložení na palubu vrtuľníka 
bola v stabilizovanom stave 
letecky prevezená na letisko 
v Poprade, kde si ju násled-
ne prevzala posádka Rýchlej 
zdravotnej pomoci.  (zuh)

V  Dome kultúry bolo v  piatok divadel-
no-tanečné predstavenie v podaní Ali-
mach Fusion a Divadla Alchýmie z Popra-
du o tom, čo všetko sa môže stať, keď sa 
silný predmet dostane do nepovolaných 
rúk a o tom, že zlo nikdy nemôže zvíťaziť 
nad dobrom.

Orientálne tanečnice z  tohto zoskupenia 
sa venujú hlavne historickým hrám a fantasy 
rozprávkam. Ich predstavenia sú obohatené 
o krásne kostýmy, rekvizity a pohyby, ktoré 
pridávajú hlbší zážitok pre diváka. Tancujú 
už 12 rokov, nacvičujú vo voľnom čase a sú 

v podstate ochotníci.
Alimah Fusion a  Divadlo Alchýmie vedú 

Martina Gavalierová a Barbora Dziaková. 
Pod ich taktovkou prebieha nácvik choreo-
grafií. M. Gavalierová uviedla: „Zistili sme, 
že keď tance doplníme pútavým príbehom, ľu-
dia zostávajú v napätí. Páči sa im to viac, ako 
by to bol iba čistý tanec, alebo čisté divadlo. 
V príbehu samozrejme dobro víťazí nad zlom. 
Pointou a posolstvom príbehu „Prekliata ne-
smrteľnosť“ je, že ľudia majú často problém 
s ospravedlnením a odpúšťaním.“ 

Alimah Fusion a Divadlo Alchýmie často 
vystupujú pre senio-
rov, bývajú súčasťou 
Spišsko-sobotského 
jarmoku, dajú sa vi-
dieť aj na EĽR-e v Kež-
marku.  Prispievajú 
k  odovzdávaniu živej 
emócie, ich živé pred-
stavenia majú elektri-
zujúci náboj. 

Po lete sa pustia 
do ďalšieho projek-
tu, s  ktorým by na 
jar chceli opäť vystú-
piť v Dome kultúry. 
   (kpa)

Spomienka
V piatok 25. mája 2018 sme si pripomenuli
dva roky, čo nás navždy opustil
RUDOLF SMIK z Popradu.
Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Spomienka
S úctou ďakujeme Zariadeniu sociálnych služieb na Komen-
ského ul. v Poprade, vedeniu, sociálnemu úseku, pani lekár-
ke a  zdravotným sestrám, opatrovateľkám a  pomocnému 
personálu za príkladnú a obetavú starostlivosť pri opatrova-
ní našej mamky a babky pani Anny Marelovej, ktorá nás 
24. 4. 2018 navždy opustila.
Za vašu obetavú prácu a láskavý prístup vám úprimne ďaku-
jeme.

S úctou rodina Marelová
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Tatranská galéria v Poprade
Deň detí v Tatranskej galérii
1. júna od 9. do 16. hod. - Tvo-
rivý deň plný zábavy, farieb a 
pohybu.
Tvorivé disciplíny: maľuj s 
hudbou, land art, spontánna 
maľba, kreslenie kriedami ...
Iné disciplíny: človeče nehne-
vaj sa, hádzanie loptičkami do 
plechoviek a masiek s umením, 
TG pexeso, TG puzzle.
„Selfie v TG“ súťaž - selfie v 
interiéri alebo exteriéri galérie 
(najlepšie budú vystavené). 
TVORIVÉ DIELNE - výtvarné 
workshopy s tvorbou Miroslava 
Cipára.
VSTUP ZDARMA

Celý jún
Miroslav CIPÁR - Hra pre 
naše oči - Tvorba jedného z naj-
významnejších slovenských vý-
tvarných umelcov v  Tatranskej 
galérii po prvýkrát, vystavených 
je viac ako 150 diel z  majetku 
autora a súkromných zberate-
ľov.

Miroslav CIPÁR - Moja kraji-
na je moja fantázia
Interaktívna výstava v  rámci 
projektu Hry s  umením 2018 
v  spolupráci s  Bibianou Brati-
slava, oboznámi prostredníc-
tvom výtvarných kulís a  hier 

s ilustrátorskou a  kresliarskou 
tvorbou M. Cipára.

STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app - Vyno-
vená stála expozícia 130 diel zo 
zbierkového fondu Tatranskej 
galérie predstavuje to najlepšie 
z tvorby takmer 80-tich auto-
rov.

INÉ PODUJATIA
21. - 22. júna - Bibliofília na 
Slovensku - odborná konferen-
cia, prednášajúci Peter Ďurík, 
Ľubomír Feldek, Miroslav Ci-
pár, Lída Mlichová a ďalší.

21. júna o 17. hod. - HEVHE-
TIA 2018 - koncert
Interpréti: Kehan Zhang (Čína) 
- husle a Niklas Johansen - gi-
tara (Dánsko). Obaja interpreti 
učia na Dánskej kráľovskej hu-
dobnej akadémii v Kodani.

NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIEL-
NE
17. mája od 14. hod. do 16. 
hod. - Moja krajina je moja 
fantázia - ako ilustrovať knihu 
od A po Z.
TVORIVÉ DIELNE
Tematické výtvarné workshopy 
k aktuálnym výstavám a vyno-
venej stálej expozícii.

7. júna o  18. hod. - Štvrtkové 
soirée - živá hudba každý prvý 
štvrtok v  mesiaci v  Artklube 
TG, kabaretné večery pre stred-
nú generáciu.

Vila Flóra Starý Smokovec
Do 10. júna
AALTOVA PRÍRODA
Úloha ľudovej tradície v japon-
skom a  fínskom staviteľstve 
v  diele Alvara Aalta v  30. ro-
koch minulého storočia. Vý-
stava je reinštaláciou projektu 
Kabinetu architektúry, Galérie 
výtvarného umenia v  Ostrave 
a Aalto University  vo fínskom 
Espoo.

STÁLA EXPOZÍCIA
Tatry v umení - Kolekcia vybra-
ných diel zo zbierok Tatranskej 
galérie predstavuje krajinomaľ-
bu s tematikou Vysokých Tatier 
v tvorbe olejomalieb, akvarelov 
a  grafík výtvarníkov spätých 
s dedičstvom našich veľhôr.

www.tatragaleria.sk
Zmena programu vyhradená

Kultúrny kalendár na jún 2018

Expozície múzea
Poprad a  okolie v  zrkadle ve-
kov -  svojím obsahom, štruk-
túrou, členením poskytne náv-
števníkovi podstatné informácie 
o spoločenskom, politickom, 
hospodárskom, duchovnom, 
kultúrnom živote a prírodnom 
prostredí mesta Poprad a oko-
lia od praveku až po súčasnosť. 
Svojím obsahom, prezentova-
nými predmetmi korešponduje 
s tematickým zložením zbier-
kového fondu Podtatranského 
múzea v Poprade.
Otvorené utorok až piatok od 9. 

do 17. hod., v sobotu a v nedeľu 
a počas štátnych sviatkov od 10. 
do 17. hod., pondelok zatvorené. 

Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
Cechy a  remeslá na hornom 
Spiši, Meštianske bývanie, 
Vznešenosť a  pokora, Osob-
nosti Spišskej Soboty.
Otvorené utorok až piatok od 
10. do 18. hod., v sobotu a v ne-
deľu a  počas štátnych sviatkov 
od 11. do 18. hod., pondelok 
zatvorené. 

Zmena programu vyhradená!

Od 5. júna do 30. júna 
100. výročie vzniku Českoslo-
venska - výstava dobových ma-
teriálov.

Stála výstava  
S knihou ma baví svet
- 3. ročník - výstava výtvarných 
prác žiakov základných škôl v Po-
prade.

5. júna o 9. hod. - 100. výročie 
vzniku Československa - me-
dzinárodná konferencia. 

6. júna o 10. hod. - Celé Sloven-
sko číta deťom 
- Mgr. Silvia Kvardová, dlhoroč-
ná knihovníčka číta deťom obľú-
bené knihy z detstva.

Oddelenie umenia Spišská So-
bota
Od 4. júna - RUDOLF 
VLAHÁČ - VÝBER Z  TVOR-
BY - výstava amatérskeho vý-
tvarníka. 4. júna o 17. hod. - ver-
nisáž výstavy.

Zmena programu vyhradená!

Podtatranská knižnica Poprad

Podtatranské múzeum v Poprade

8. - 10. jún 2018 - VELICKÉ 
DNI - Pri príležitosti 750. vý-
ročia prvej písomnej zmienky o 
Veľkej.
8. jún o 18. hod. - OTVORENIE 
VÝSTAVY - OTVORENIE MÚ-
ZEA - SCHERFELOVEJ IZBY.

Jún
VÝSTAVA IMRICHA SVITA-
NU

Stála expozícia - Zo starej Veľ-
kej - výber z diel akademického 
maliara Ondreja Ivana z Veľkej.

PODTATRANSKÁ PALETA
Výstava malieb kytíc, anjelov, 
krajinných zátiší, starých pa-
miatok architektúry Popradu 
a  jeho okolia od akademického 
maliara Igora Pančuka.
12. júna - vernisáž výstavy.

1.- 5.júna - Poprad, Kežmarok, 
Veľká Lomnica, Stropkov a obce 
regiónu - 22. MEDZINÁROD-
NÝ FESTIVAL DFS KROJO-
VANÉ BÁBIKY

15. - 17. júna - Spišská Stará Ves, 
Červený Kláštor - ZAMAGUR-
SKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

PODTATRANSKÉ
OSVETOVÉ STREDISKO

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

GALÉRIA
IGORA PANČUKA

Spoločnosť Brantner 
Poprad vydala harmono-
gram zberu BRO odpadu 
v meste Poprad, ktorý bude 
v  platnosti od 1. júna do 
31. augusta. Odpad sa bude 
zbierať jedenkrát týždenne 
v  párny aj v nepárny týž-
deň. V  pondelok bude zber 
v mestskej časti Veľká na 
Železničnej ul., Farbiarskej 
ul., Ul. SNP, Kollárova ul., 
Velické nám., Magurská ul., 
Zemplínska ul., Ul. Fraňa 
Kráľa, Šarišská ul., Jokaiho 
ul., Spišská ul., Hurbanova 
ul., Nová ul., Donská ul., 
Krátka ul., Jabloňová ul., Ul. 
na letisko, Odbojárska ul., 
Gemerská ul., Kysucká ul., 
Tekovská ul., Oravská ul., 
Kuzmányho ul., Teplická 
ul. (2. časť) a  Amurská ul. 
V  utorok sa bude tiež zbie-
rať BRO odpad vo Veľkej na  

Ul. jarmočná, Vodárenská 
ul., Scherffelova ul., Druž-
stevná ul., Horská ul., Les-
ná ul., Krompecherova ul., 
Jahodná ul., Teplická ul. (1. 
časť), Spišská ul., Stavbárska 
ul., Liptovská ul., Široká ul., 
Ul. R. Bekessa, Kmeťova ul., 
Ul. J. Tranovského, Fabinio-
va ul., Lúčna ul., Nešporova 
ul., Lomnická ul., Dolný rad, 
Cintorínska ul., Poľná ul., 
Papierenská ul., Šafáriko-
va ul., Mierová ul. a  Lipová 
ul. V  stredu sa zbierať BRO 
odpad nebude. Vo štvrtok 
sa zber uskutoční v mestskej 
časti Stráže, Spišská Sobota 
a  Nižany. V  piatok v Mate-
jovciach, na sídlisku Západ 
a  v Kvetnici. Spoločnosť 
Brantner tiež vyzýva obča-
nov, aby v deň zberu vyložili 
zberné nádoby s BRO do 6. 
hod.   (ppš)

• Predám kvalitný leštený 
Tatranský drevený obklad 
- 3 €, perodrážka, Zrubový 
profil, hranoly a  dlážko-
vicu na podlahy. Inf. č. t.: 
0908 234 866.  1/18-P  
• Predám 2-izb. neprero-
bený byt s  balkónom v  Po-
prade sídl. Juh III. Cena 
dohodou. Inf.: č. t. 0907 502 
208.   4/18-P 
• Predám lacno garážovú 
bránu - lamelová, rolovacia, 
hnedá na otvor cca š. 250 
cm, v. 210 cm. Inf.: č. t. 0904 
808 586.   5/18-P
• Predám stavebný elektric-
ký vrátok, kamene „burkov-
ce“ cca 25 m3, žiarsky kameň 
3 m3 a miešačku 125. Jánov-
ce, cena dohodou. Inf.: č. t. 
0949 495 554.  7/18-P

• Kúpim pozemok vo Veľ-

kej, v Spišskej Sobote alebo 
v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  1/18-K

• Náter a  čistenie striech, 
základná a  vrchná, cena 3 
€/m2 - v  tejto cene je far-
ba aj práca. Inf.: č. t. 0915 
423 705.   22/18-R 
• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  32/18-R
• 87-ročná pani hľadá 
príjemnú, veselú a spoľah-
livú spoločníčku pre ľah-
kú opateru cca 3-4 denne, 
5-krát v  týždni. Len serióz-
ny a vážny záujem. Inf.: č. t. 
0911 792 495.  36/18-R

Harmonogram zberu BRO odpadu 
v meste Poprad platný od 1. júna

PREMIÉRA: Bella a  Sebastián 3: Navždy priateľmi - o  13. 
(hrá sa 3.6.), o 14. (nehrá sa 3.6.), o 15.31, o 15. (hrá sa 6.6.), o 
16.10 (nehrá sa 3.6. a 6.6.), o 17.41, o 16. (hrá sa 3.6.) a o 17.31 
hod., PREMIÉRA: Vezmi si ma, kamoš - o 18.20 (nehrá sa 
6.6.), o 19.52, o 18.40 (hrá sa 6.6.), o 20.12, o 20.50 a o 22.22 
hod., Deadpool 2 - o 20.30 (nehrá sa 6.6.), o 21. (hrá sa 6.6.) 
a o 22.59 hod., BABSKÁ JAZDA: Debbina 8 - o 18. (hrá sa 
6.6.) a o 19.50 hod., Ukradnutá princezná - o 14.40, o 16.05, 
o 16.40 a o 18.05 hod., Dámsky klub - o 28.40 (nehrá sa 6.6.) 
a o 20.23 hod., PREDPREMIÉRA: Luis a ufóni - o 13.10 a o 
14.40 hod., Solo: A Star Wars Story 2D - o 15.20 (nehrá sa 
3.6.), o 17.35, o 20.20 a o 22.35 hod., PREMIÉRA: Delírium - 
o 18.10 a o 19.46 hod.

program kina cinemaX poprad
Od 31. mája do 6. júna
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Občianske združenie Záchrana 
opäť zorganizovalo športovo-chari-
tatívne podujatie, ktorého výťažok 
pomôže dobrej veci. Po futsale a ho-
kejbale si však záchranári tentokrát 
vyskúšali i florbal.

Minulý týždeň v  piatok sa v  Mate-
jovciach uskutočnil nultý ročník chari-
tatívneho florbalového turnaja zložiek 
integrovaného záchranného systému. 
Kvôli zaneprázdnenosti mnohých 
zložiek však záchranárov spomedzi 
piatich družstiev reprezentovala len 
Košická záchranka z Košíc a Popradu. 
Tabuľku doplnili hokejoví tréneri HK 
ŠKP Poprad, ako aj žiaci z Kežmarku 
a  študenti z  Matejoviec. Všetci spo-
ločne pomáhali malej Amálke z Kež-
marku. „Vždy sa snažíme výťažkom 
z  turnajov pomáhať niekomu, kto to 
potrebuje. Tentokrát pomáhame kež-
marskej rodine s dievčatkom, ktoré má 
vrodenú vývojovú chybu. Počas tur-
naja sme vyzbierali slušnú sumu peňa-
zí, ale tým to neskončilo. Oslovujú nás 
aj ľudia, ktorí chcú pomôcť, ale nemôžu 
sa zúčastňovať turnajov. Preto zbierka 
prebieha do konca mesiaca aj formou 

zasielania finančných prostriedkov na 
číslo účtu, ktoré máme zverejnené na 
internetových stránkach OZ,“ uviedol 
Lukáš Jurina z  OZ Záchrana. „Nebo-
lo dôležité zvíťaziť. Vždy sa zúčastňu-
jeme týchto charitatívnych podujatí, 
pretože popri tom, ako sa stretávame, 
dokážeme aj pomáhať,“ povedal Sta-
nislav Turis z Košickej záchranky Ko-
šice. „Máme radi florbal a  schuti sme 
si zahrali. Stretlo sa tu viacero generá-
cií. Mladí radi behajú, no starší majú 
svaly a  radi strieľajú,“ skonštatoval 
Adam Madeja zo ZŠ Dr. D. Fischera 

v Kežmarku. „Chceli sme aj my svojou 
účasťou a príspevkom pomôcť malému 
dievčatku, ktoré to potrebuje. Nemáme 
veľa skúseností s florbalom, ale prispô-
sobili sme sa a  darilo sa nám,“ pod-
čiarkol brand manažér HK Poprad 
Daniel Laškody.

Tím hokejových trénerov napokon 
s prehľadom vyhral všetky zápasy a stal 
sa víťazom nultého ročníka turnaja. 
O  osobné triumfy však vôbec nešlo. 
Počas akcie sa vyzbierala suma 500 eur, 
ktorá pomôže manželom Fridmano-
vým z Kežmarku. Ich dcérka potrebuje 

náročnú liečbu. „Nečakali sme takúto 
pomoc, o akcii sme sa dozvedeli náhod-
ne. Veľmi nás to však potešilo. Amálka 
sa narodila s postihnutím kĺbov, svalov 
a šliach. Lieči sa to viacpočetnými ope-
ráciami a  celoživotnou rehabilitáciou, 
čo je finančne veľmi náročné. Máme 
za sebou množstvo konzultácií so slo-
venskými i  rakúskymi lekármi, ale  aj 
prvú operáciu vo Viedni. Všetko hlav-
ne zásluhou dobrých ľudí, ktorí nám 
pomáhajú. Z našich platov si to nemô-
žeme dovoliť,“ zdôraznila mama malej 
Amálky Lucia Fridmanová.     (mav)

Záchranári opäť pomáhali aj vo voľnom čase

Do rodiny víťazov pohára PFZ vstúpili „Lobdoví diabli“
Minulý týždeň v stredu sa 

v  Národnom tréningovom 
centre v Poprade odohralo 
finále tretieho ročníka Po-
hára Podtatranského fut-
balového zväzu medzi FC 
Spišská Teplica L.D. a OFK 
Šuňava. Po vydretom ví-
ťazstve 4:2 sa z trofeje tešili 
„Lobdoví diabli“ zo Spiš-
skej Teplice.

Účastník 6. OMV ligy zo 
Spišskej Teplice sa do finále 
dostal po druhýkrát za se-
bou, keď minulý rok len tes-
ne ostal na štíte Batizoviec. 
Dramatické vyvrcholenie to 
bolo aj tento rok, no do cesty 

sa mu tentokrát postavila 
Šuňava zo siedmej ligy. V zá-
verečnom vabanku súpera za 
stavu 2:2 strhli zverenci hra-
júceho trénera Zdenka Cibu-
ľu víťazstvo na svoju stranu 
dvoma gólmi a  napokon sa 

po Veľkej Lomnici a Batizov-
ciach stali tretím víťazom tej-
to podtatranskej pohárovej 
súťaže. „Sme smutní, ale z vý-
konu nemusíme byť sklama-
ní. Mali sme najmä v prvom 
polčase viac šancí, ale súper 

strieľal góly. Bolo to však pre 
nás všetkých výnimočné vy-
vrcholenie celej vydarenej 
sezóny a  zaslúžili sme si tu 
byť,“ povedal hrajúci tréner 
OFK Šuňava Adrián Tropp. 
„Bolo to veľmi náročné finá-
le a  víťazstvo sme si museli 
poctivo vybojovať. Tentokrát 
sme si už hádam zaslúžili 
vyhrať. Súper bol síce futba-
lovejší, ale bojovnosťou sme 
to uhrali. Ďakujem súperovi 
za kvalitný zápas a  fanúši-
kom za skvelé povzbudzova-
nie,“ dodal hrajúci tréner FC 
Spišská Teplica L.D. Zden-
ko Cibuľa.  (mav)

Víťazom Rallye Tatry sa stal Koči s Moznerom
„Som nesmierne rád, že sa nám 

podarilo vyhrať. Celý tím odviedol 
skvelú prácu a je to nádherný pocit. 
Celú rally sme išli v dobrom tempe a 
mali sme aj šťastie na výber pneuma-
tík,“ povedal M. Koči, ktorý vyhral 
päť zo siedmich rýchlostných skú-
šok, jedna bola kvôli nepriazni po-
časia zrušená.

Druhé podujatie Majstrovstiev 
Slovenska v rally (MSR) a zároveň 
Slovenského Rally Pohára (SRP) 
prilákalo na štart spolu 67 štartu-
júcich z 5 európskych štátov - Slo-
venska, Českej republiky, Poľska, 

Maďarska a Talianska. V rámci 
slovenského šampionátu štartovalo 

52 súťažiacich, 14 dvojíc bolo pri-
hlásených do pohárovej klasifikácie 

a jedna dvojica zbierala cenné skú-
senosti v rámci Rally školy.

V hodnotení dvojkoliek vyhral s 
viac ako minútovým náskokom Egon 
Smékal (Citroën DS3R3T Max), v 
rámci hodnotenia Slovenského Rally 
pohára vyhral Pavol Spišák (LADA 
VFTS). Aktuálny ročník Rallye Tat-
ry dokončilo 51 vozidiel, 39 v rám-
ci MSR, 11 posádok klasifikovali v 
SRP a jednu dvojicu v rámci Rally 
školy. V premiérovom ročníku Gre-
enRallye Tatry sa stal víťazom ab-
solútneho poradia elektromobilov 
a  hybridných vozidiel český jazdec 
Lukáš Hataš na Tesla X 90D.  (ppv)

(Dokončenie zo str. 1)

Z kuchyne FK Poprad
Ženy: v  sobotu 26. mája Sp. 
N. Ves - Poprad 1:3. Juniori: v 
nedeľu 27. mája Poprad - Ger-
lachov 4:0. St. dorast U19: v 
sobotu 26. mája Lokomotíva 
KE - Poprad 1:1. St. dorast U19 
B: v  sobotu 26. mája Poprad - 
Sp. Bystré 7:1. Ml. dorast U17: 
v sobotu 26. mája Lokomotíva 
KE - Poprad 1:0. St. žiaci U15: 
v sobotu 26. mája Ružomberok 
- Poprad 1:0. St. žiaci U14: v so-
botu 26. mája Ružomberok - Po-
prad 4:0. Ml. žiaci U13: v sobo-
tu 26. mája Poprad - Michalovce 
0:1. Ml. žiaci U12: v sobotu 26. 
mája Poprad - Michalovce 11:8. 
Žiačky: v nedeľu 27. mája Loko-
motíva KE - Poprad 2:1.   (ppv)
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Krátko zo športu
• FUTBALISTI ŠK Zeme-
dar Poprad - Stráže podľahli 
v rámci 23. kola 6. OMV ligy 
v nedeľu Vikartovciam 0:3 na 
domácom trávniku a klesli na 
12. miesto. V  nedeľu 3. júna 
odohrajú zápas 24. kola o 17. 
hodine v  Spišskej Belej s  do-
mácim B-tímom.• MINULÝ týždeň v  stredu 

sa odohralo 17. kolo Bowling 
Tour mesta Poprad za účasti 
32 hráčov. V skupine A sa naj-
viac darilo Vladimírovi Pav-
likovskému, ktorý triumfoval 
finálovým výkonom 214 s cel-
kovým priemerom 219,71. 
V  skupine B sa stal víťazom 
Šimon Hrušovský finálovým 
výkonom 209 s  celkovým 
priemerom 178,43.• V  DRUHEJ polovi-

Mladé basketbalistky v boji o titul
V  piatok 1. 

júna odštartuje 
v  telocvični ZŠ 
K o m e n s k é h o 

v Poprade záverečný turnaj 
Majstrovstiev Slovenska 
v  basketbale mladších žia-
čok aj za účasti domáceho 
tímu BAM Poprad.

Zverenkyne Nade Hara-
binovej sa na domácej palu-
bovke od piatka do nedele 
stretnú postupne so Starou 
Turou, Piešťanmi, košickým 
CBK, YA 2005 Košice a  Slo-
vanom Bratislava. Kadetky 
BAM Poprad majú boj o titul 
už za sebou. Cez víkend súpe-
rili v Košiciach v rámci Final 
Four MSR so Sereďou, Ban-
skou Bystricou a  Young An-

gels Košice. Košičankám pod-
ľahli v úvodnom zápase 44:77, 
len o jediný bod podľahli Se-
redi 65:66 a na záver nestačili 
tesne ani na Bystričanky po 
výsledku 53:54. Zverenkyne 
Jána Hricka obsadili konečné 

4. miesto, z titulu sa tešili do-
máce basketbalistky.

Do A-tímu Ale-stars sa 
dostala aj Popradčanka Ema 
Rodáková, v B-tíme si miesto 
zaslúžila jej spoluhráčka 
Barbora Didová.    (ppv)

Rozpis turnaja MSR ml. žiačok v Poprade:
V piatok 1. júna - o 9. hod. MBK Stará Turá - BAM Po-
prad, o 10.30 hod. Slávnostné otvorenie, o 11. hod. YA 
2005 Košice - Piešťanské Čajočky, o 12.45 hod. BK Slo-
van Bratislava - CBK Košice, o  14.45 hod. Piešťanské 
Čajočky - BAM Poprad, o  16.30 hod. YA 2005 Košice 
- BK Slovan Bratislava, o 18.15 hod. CBK Košice - MBK 
Stará Turá.

V sobotu 2. júna - o 9. hod. BK Slovan Bratislava - Pieš-
ťanské Čajočky, o  10.45 hod. BAM Poprad - CBK Ko-
šice, o 12.30 hod. MBK Stará Turá - YA 2005 Košice, o 
14.30 hod. Piešťanské Čajočky - CBK Košice, o  16.15 
hod. YA 2005 Košice - BAM Poprad, o  17.45 hod. BK 
Slovan Bratislava - MBK Stará Turá.

V nedeľu 3. júna - o 9. hod. CBK Košice - YA 2005 Koši-
ce, o 10.45 hod. BAM Poprad - BK Slovan Bratislava, o 
12.30 hod. MBK Stará Turá - Piešťanské Čajočky, o 14. 
hod. slávnostné ukončenie turnaja.

Už najbližšiu sobotu 2. 
júna sa po 18-ty krát usku-
točnia otvorené cestné cyk-
listické preteky s  názvom 
Jarná klasika. Štart prete-
kov je v Poprade na Velic-
kom námestí o 11. hod.

Trať v celkovej dĺžke 94 km 
s prevýšením 1 500 m vedie 
cestami, ktoré lemujú národ-
né parky Slovenský Raj, Níz-
ke Tatry, Vysoké Tatry a je 
ideálna pre technicky a silo-
vo pripravených pretekárov, 
ktorí sú rozdelení do piatich 
vekových kategórií. Kvalitné 
cesty, množstvo zákrut, krát-
kych aj dlhších stúpaní a zjaz-

dov s cieľom na legendárnom 
Hrebienku dokonale preverí 
každého. Jarná klasika od 
svojho vzniku v roku 2001 
píše medzinárodnú históriu. 
Pravidelnými účastníkmi sú 
pretekári z Česka, Maďar-
ska, Poľska a Slovenska, ale 
každoročne sú na štarte aj 
pretekári mimo štátov stred-
nej Európy. Jarná klasika je 
príležitosťou pre všetkých, 
ktorí hľadajú medzinárod-
nú konkurenciu a k tomu 
prislúchajúcu organizáciu a 
zabezpečenie v jedinečnom 
prostredí. Organizátor Jar-
nej klasiky Tatry Tour o.z. 

vyzýva všetkých účastníkov 
cestnej premávky k  rešpek-
tovaniu pokynov dopravnej 
polície a dobrovoľníkov na 
trati pretekov.  (ppp)

Jarná klasika 2018

V strede minulého týždňa sa v športovom areáli ZŠ s MŠ na 
Jarnej ulici v Poprade konalo okresné kolo v atletike starších 
žiakov a  žiačok základných škôl. V  stredu medzi chlapcami 
zvíťazilo družstvo ZŠ s  MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej, medzi 
dievčatami si postup na krajské kolo vybojovalo družstvo ZŠ 
s MŠ Dostojevského.       FOTO - Marek Vaščura

Slovenskí volejbaloví reprezentanti zakončili pôsobenie pod 
Tatrami v rámci Zlatej európskej ligy minulý týždeň v stredu 
v Aréne Poprad víťazstvom nad druhým súperom skupiny A zo 
Švédska v pomere 3:1 na sety.       FOTO - Marek Vaščura

19:00

PP
-3

5

ci mája sa mladí karatisti 
Shihan Poprad zúčastni-
li Majstrovstiev Slovenska 
jednotlivcov a  družstiev. 
Z pretekov si do Popradu 
odnieslo trofej pre víťaza 
Slovenského pohára sedem 
shihanistov. Popradčania 
zároveň na šampionáte vy-
bojovali štyri tituly maj-
strov republiky medzi deťmi 
a žiakmi.   (ppv)

• V ŠTRBE sa v sobotu ko-
nala súťaž mladých hasičov 
o  putovné poháre DHZ Štr-
ba pod názvom Memoriál 
Jána Jonasa a  Dušana Soko-
la. V dvoch disciplínach hry 
Plameň sa medzi chlapcami 
najviac darilo tímu Šuňava 
II, medzi dievčatami trium-
fovalo družstvo Šuňava I.• PODTATRANSKÁ ha-
sičská liga pokračovala v ne-
deľu v  Spišskom Štiavniku 
treťou súťažou. V  kategórii 
chlapcov zvíťazila Hranov-
nica, medzi dievčatami bolo 
najlepšie domáce družstvo. 
Medzi mužmi i  ženami do 
35 rokov zvíťazilo Spišské 
Bystré. V  kategórii doras-
tencov a  dorasteniek boli 
najlepšie Gánovce. Šuňava 
bola najlepšia v  kat. mužov 
nad 35 rokov.  (ppv)

Hasiči súťažili
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Vodná nádrž Veľký Gréb-
park v blízkosti Národného 
tréningového centra je vy-
pustená. Vyše 350 kg rýb a 
iných vodných živočíchov 
premiestnili členovia Miest-
nej organizácie Slovenského 
rybárskeho zväzu v Poprade 
do neďalekého malého ryb-
níka na okraji Spišskej Sobo-
ty. Vylovovali ich v minulých 
týždňoch postupne niekoľ-
kokrát pomocou siete i elek-
trického agregátu. Objavili 
sa obavy zo strany občanov, 
ktorým záleží na ochrane 
prírody, že niektoré rybky v 
nádrži ostali.

Predseda MO SRZ v Po-
prade Štefan Kolcún vysvet-
lil: „V súčasnosti sa pracuje 
na celkovej rekonštrukcii vý-
pustného objektu, ktorý je v 
havarijnom stave, dochádzalo 
k úniku vody cez presakova-
nie a hrozil pokles hladiny. 
Dlhodobo sme tiež plánovali 
údržbu rybníka, ktorý máme 
vo vlastníctve už viac ako 
45 rokov. Dochádza k nej po 
vyše 15 rokoch - odstránia sa 
sedimenty, spevní nábehová 
hrana v blízkosti mestskej 
komunikácie, kde v jednej 
časti dochádza k nekontrolo-
vanému zosuvu. Zároveň sa 

vo svahu vytvorí „pochôdz-
ny“ chodník pre rekreačný a 
športový rybolov, aj pre ľudí, 
ktorí sa tu v zime korčuľujú  
či hrajú hokej.“ Zdôraznil, že 
na obnovu majú spracovaný 
podrobný projekt a v žiad-
nom prípade sa nádrž neroz-
šíri na úkor cesty. Zostane 
zachovaná pôvodná výmera 
rybníka, možno predpokla-
dať, že sa po prečistení od 
nánosov bahna zväčší jeho 
objem. Naopak, pochôdz-
ny chodník - rampa, ktorý 
bude vybudovaný na  svahu 
- brehu pri tejto komuniká-
cii, prispeje k bezpečnosti 
cestnej premávky. Hlavný 
hospodár MO SRZ Miro-
slav Šidlovský doplnil: „Toto 
miesto bolo pre rybárov veľmi 
nebezpečné. Museli sedieť na 
okraji cesty a dávať pozor na 
prechádzajúce automobily. 
Najviac sme mali obavy kvôli 
deťom - malým rybárom od 
6 rokov. Stavba určite zvýši 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky v tejto lokalite.“ 

Po vypustení nádrže, obno-
ve výpustného objektu a vý-

mene odtokového potrubia z 
nádrže, dôjde do konca júna k 
stabilizácii svahov lomovým 
kameňom a stavebným prá-
cam na výstavbe pochôdznej 
rampy. V letných mesiacoch 
bude prečistené dno. Napus-
tenie nádrže je plánované na 
september. MO SRZ práce 
realizuje z vlastných zdrojov 
v rámci svojho rozpočtu. Š. 
Kolcún povedal: „Naším cie-
ľom je v prvom rade, aby bol 
zachovaný športový a rekreač-
ný rybolov pre našich rybárov 
a mali bezpečné podmienky. 
Podmienky sa skvalitnia aj 
pre ryby. Späť z malého ryb-
níka do veľkej vodnej nádrže 
ich premiestnime po ukončení 
prác - v septembri. Zároveň 

zarybníme novou rybou ná-
sadou.“

Pomocný hospodár MO 
SRZ Martin Soľava podotkol: 
„Môžem povedať, že sme do 
malej vodnej nádrže premiest-
nili 99 percent rýb a živočí-
chov. Ak nejaké zvyšky zostali, 
mohli sa po zostatkoch vody 
dostať do potoka, niektoré sa 
stali potravou pre čajky a iné 
vtáky. Kvôli veľkým nánosom 
blata a sedimentov nebolo na-
ozaj možné vyloviť všetko do 
posledného kusa.“ Medzi vy-
lovenými rybami bol i veľký 
sumec, kapry, šťuky, amury, 
pleskáče, plotice, hrebenač-
ky a iné. Na jeseň sa opäť bez 
ujmy vrátia na svoje pôvod-
né miesto.  (mar)

Ryby sa do veľkej nádrže vrátia na jeseň


