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Maratón osláv Medzinárod-
ného dňa detí v Poprade trval 
štyri dni. Priniesol niekoľko 
noviniek, ktoré Popradčania 
chválili.

„Bohatý program odštartoval 
už v piatok fantastickým bub-
linovým divadlom, pri ktorom 
deti miestami zabúdali tlieskať 
a nechávali otvorené ústa od pre-
kvapenia. V  sobotu patrilo me-
dzikostolie na námestí celý deň 
iba deťom. Tancovalo sa, spieva-
lo a vrcholom bol koncert Mar-
tina Madeja. Medzitým mohli 
deti plniť rôzne úlohy, za ktoré 
dostávali sladkosti. V  nedeľu 
nechýbal rockový muzikál Popo-
luška a popoludní tradičné podu-
jatie Ja a môj psík. Oslavy MDD 
ukončili tvorivé dielne pri Dome 
kultúry,“ zhrnul hovorca radni-
ce Marián Galajda. V programe 
podľa neho vystúpilo približne 
dvesto účinkujúcich.

Vedenie samosprávy sa po-

staralo o darček a veľké prekva-
penie v  podobe vláčika, ktorý 
počas celej soboty vozil deti po 
námestí úplne zadarmo. „Som 
rád, že sme tento vláčik zabez-
pečili už na Deň detí a  verím, 
že budeme s  touto turistickou 
atrakciou pokračovať aj naďa-
lej,“ uviedol primátor mesta 
Poprad Jozef Švagerko a dodal: 
„Vláčik je zatiaľ v prenájme po-
pradského aquaparku od obce 
Ždiar. Na námestí okrem toho 
chystáme aj ďalšie pozitívne 
zmeny, či prekvapenia.“

Každý návštevník osláv Dňa 
detí v Poprade vyslovil s progra-
mom spokojnosť. Jednohlasne 
odznelo: „Nádherné oslavy!“ 
Nadšený bol aj mestský posla-
nec Adrián Kromka, ktorého 
dcérka sa tiež mihla v programe. 
„Ani tento rok som si nenechal 
ujsť oslavy Dňa detí a som rád, 
že mesto túto tradíciu udržiava 
naďalej,“ dodal.  (mav)

Podtatranský región sa stane od 5. do 9. júna hostiteľom Me-
dzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované 
bábiky 2015. Otvárací galaprogram festivalu sa uskutoční v so-
botu 6. júna o 10.30 hod. na Námestí sv. Egídia v Poprade. 

Účinkovať budú DFS Goralik a prípravka DFS Maguráčik Kež-
marok, DFS Lomničaník z Veľkej Lomnice, DFS Venček, Letnička, 
Popradčan a ľudová hudba Gerlaštek z Popradu, DFS Jánošíček zo 
Svitu a Grbarčieta z Bratislavy. Ako hostia vystúpia DFS z Rumun-

ska, Česka, Ruska a Srbska. Otváraciemu gala-
programu bude predchádzať prijatie účastníkov 
podujatia primátorom mesta Poprad Jozefom 
Švagerkom. (Pokračovanie na str. 12)

Oslavy Dňa detí sa 
v  našom meste za-
čali už v  piatok 29. 
mája. Mesto Poprad 
pre najmenších pri-
pravilo zaujímavé 
predstavenie  v podaní 
Prvého divadla myd-
lových bublín, ktoré 
sa uskutočnilo v dome 
kultúry. Malí diváci 
sa na chvíľu ponorili 
do sveta rozprávky.       
FOTO - Silvia Šifrová
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Stručne

Zmeny na linkách MHD na a z letiska

Hnedé tabule

Z popradského letiska poletí v zime
aj linka do Rigy cez Varšavu

Z dôvodu zmeny letového poriadku spoločnosti 
Wizz Air bude zabezpečená od 5. júna 2015 prepra-
va cestujúcich na popradské letisko nasledovne:
Dovoz cestujúcich na letisko - linka č. 1 spoj č. 43 - 
odchod zo zastávky autobusová stanica (AS) Poprad 
- 10.40 hod.
- odchod zo zastávky Letisko Poprad - Tatry 10.50 
hod.
- príchod AS - 11. hod.

Linka č. 1 spoj č. 43 bude premávať v dňoch pon-
delok, streda, piatok a nedeľa.
Odvoz cestujúcich z letiska - linka č. 1 spoj č. 45 - 
odchod zo zastávky AS - 12.30 hod.
- odchod zo zastávky Letisko Poprad - Tatry 12.40 
hod.
- príchod AS - 12.50 hod.
Linka č. 1 spoj č. 45 bude premávať v dňoch 
pondelok, streda, piatok a nedeľa.  (ppg)

•	SKUPINA 40 študentov zo 
Súkromnej strednej odbornej 
školy na Ulici 29. augusta v Po-
prade navštívi od 2. do 6. júna 
Výskumné centrum časticovej 
fyziky CERN vo Švajčiarsku. 

•	MEDZI víťazmi 44. roč-
níka celoštátnej súťaže a pre-
hliadky detskej dramatickej 
tvorivosti Zlatá priadka - Šaľa 
2015 je aj popradský divadelný 
súbor Trma-vrma, ktorý pôso-
bí na ZUŠ pri Spojenej škole 
na Letnej ulici. Počas víken-
du sa predstavil s inscenáciou 
Fri(end), ktorá získala zároveň 
cenu primátora mesta Šaľa. 

•	POJAZDNÁ DIA-ambu-
lancia bude pre záujemcov pri-
stavená vo štvrtok 4. júna od 9. 
do 18 hod. na parkovisku pri 
hypermarkete Tesco v Poprade.

•	V  KINOKLUBE film Eu-
ropa v  Poprade, ktorý pôsobí 
v Tatranskej galérii, sa bude vo 
štvrtok 11. júna o 19. hod. pre-
mietať film Kňazove deti.

•	POPRADSKÝ modelársky 
deň sa uskutoční vo viacúče-
lovej hale Aréna v  sobotu 20. 
júna od 9. do 18. hod. Pre náv-
števníkov bude pripravených 
viac ako 400 modelov áut, tan-
kov, lietadiel, vrtuľníkov, lodí 
a pod.

•	Včera symbolicky pre-
vzal primátor Popradu Jozef 
Švagerko do majetku mesta 
detské ihrisko pri OC Kriváň, 
ktoré zrealizoval investor no-
vovybudovaného obchodného 
centra.

•	MULTIŽÁNrOVÝ hu-
dobný festival za účasti po-
predných hudobníkov zo 
strednej Európy bude v sobo-
tu 6. júna od 15. do 22. hod. 
v areáli penziónu Vesna v No-
vom Smokovci.

•	V  RANNÝCH hodinách 
v nedeľu 31. mája požiadala 
Horskú záchrannú službu za-
mestnankyňa horského hotela 
pri Popradskom plese o pomoc 
pre kolegyňu, ktorej prišlo ne-
voľno a  následne skolabovala. 
Na pomoc jej odišli záchranári 
HZS z Vysokých Tatier. Pacient-
ku na mieste ošetrili a následne 
transportovali do Starého Smo-
kovca, kde ju prevzala posádka 
RZP a previezla do popradskej 
nemocnice.  (ppš)

Stretnutia s občanmi
Hovor s mestom

Vedenie mesta Poprad sa vče-
ra 2. júna stretlo na prvom ve-
rejnom stretnutí samosprávy s 
obyvateľmi pod názvom Hovor 
s mestom (konalo sa po uzá-
vierke našich novín) vo Veľkej. 
Ďalšie stretnutie bude dnes 3. 
júna o 17. hod. v divadelnej sále 
v Spišskej Sobote a 4. júna takis-
to o 17. hod. na vysunutom pra-
covisku MsÚ v Matejovciach.

V Strážach sa verejné stretnu-
tie uskutoční 16. júna na radni-
ci, v centre mesta a pre sídlisko 
Západ 17. júna v dome kultúry 
a pre sídliská Juh a Kvetnicu 18. 
júna, vždy o 17. hod. 

„Každý občan môže prísť na 
ktorékoľvek stretnutie, nemusí len 
vo svojej mestskej časti. Samostat-
ne v Kvetnici stretnutie nerobíme, 
keďže tam už nemáme vlastný 
priestor. Hlavnými témami sú 

rozvojové zámery mesta a územ-
ný plán a samozrejme diskusia,“ 
uviedol primátor. 

Stretnutia sa konajú v tomto 
období hlavne kvôli procesu 
preskúmania, aktualizácie a 
pripomienkovania územné-
ho plánu. Občania môžu svoje 
pripomienky a požiadavky do-
ručovať aj na adresu uzemny-
-plan@poprad.sk, do podateľne 
MsÚ prípadne poštou do konca 
augusta 2015. Vedenie mesta 
chce poznať ich názory a po-
treby, najmä čo sa týka riešenia 
cintorína, Námestia sv. Egídia, 
areálu bývalých Duklianskych 
kasární a lokality Juh IV. Takisto 
budú dôležité i pre strategický 
dokument - Program hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Poprad na nasledujúcich 
sedem rokov.  (mar)

V Prešovskom kraji pre-
behla druhá etapa osadzova-
nia hnedých turistických ta-
búľ, ktoré budú návštevníkov 
upozorňovať na pamiatky a 
jedinečné lokality regiónu.

Uskutočnila sa v posledný 
májový týždeň a v kraji pri-
budlo  63 tabúľ, ktoré budú 
prezentovať 21 vybraných bo-
dov záujmu. K miestam, ktoré 
získali hnedé tabule patria napr. 
drevené kostolíky v Ladomíro-
vej a Bodružali, Múzeum Čer-
vený Kláštor, hrad v Kežmarku, 
pozemná lanovka Hrebienok, 
Štrbské pleso a ďalšie. Je medzi 
nimi aj hnedá turistická tabuľa 
Spišská Sobota. 

Prvá etapa osadzovania hne-
dých tabúľ prebiehala v aprí-
li minulého roka. Vtedy bolo 
osadených 80 tabúľ, ktoré sa 
viazali k 20 turistickým zaují-
mavostiam.  (bča)

Spoločnosť Air Baltic 
oznámila minulý týždeň, 
že v budúcej zimnej sezóne 
bude pokračovať v prevádz-
kovaní pravidelného letec-
kého spojenia medzi lotyš-
skou Rigou a Popradom. 
Uplynulá zimná sezóna 
bola úspešná - ako uviedla 
riaditeľka letiska Poprad-
-Tatry Ivana Herkeľová, 
linkou Riga - Poprad - Riga 
priviezli 1900 pasažierov a 
1500 z nich predstavovali 
cestujúci prichádzajúci do 
Vysokých a Nízkych Tatier.

Novinkou budúcej zimnej se-
zóny však bude pridanie druhej 
rotácie linky Poprad - Riga a 
nová linka Poprad - Riga s me-
dzipristátím vo Varšave. „Pria-
mo sa bude lietať v sobotu, utor-
kový let bude s medzipristátím. 
Veríme, že pravidelná sezónna 
letecká linka pomôže ešte viac 
zviditeľniť tatranskú oblasť Slo-

venska nielen v Pobaltsku, ale 
aj v Poľsku a zároveň napomôže 
zvýšeniu počtu turistov z týchto 
krajín, ako aj z Ruska a Škandi-
návie“ zmienila sa riaditeľka. V 
súčasnosti pravidelne premáva 
z Popradu linka do Londýna. V 
lete pribudnú charterové lety do 
Bulharska a Turecka, ktorých je 
avizovaných približne päťdesiat. 

Štátny tajomník Minis-
terstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 
František Palko uviedol: 
„Poľsko je veľmi veľký trh a je 
veľmi dobré, že bude letecké 
spojenie s Varšavou. Poprad 
na tom môže veľmi profito-
vať. Poľskí turisti budú môcť 
využiť dovolenku počas pre-
dĺžených víkendov. Takisto 
pobaltské krajiny budú mať 
určite oveľa väčší záujem 
o Vysoké Tatry ako dopo-
siaľ. Cez linku z Rigy k nám 
môžu prichádzať aj turisti 

zo Škandinávie - Švédi, Nóri, 
Dáni, Fíni aj ľudia z ďalších 
krajín.“ Popradské letisko získa 
spojenie regiónu s veľkými le-
tiskami vo Varšave a Rige a ces-
tujúci získajú i prestup na ďalšie 
letecké spojenia do celého sve-
ta. AirBaltic bude lety prevádz-
kovať od 15. decembra 2015 do 
12. marca 2016.  (mar)
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Krátke správySpoznávali sa navzájom a odstraňovali predsudky

Minulý režim ich odsúdil do gulagov a väzníc

•	JEDENÁSTE zasadnutie 
Zastupiteľstva Prešovského sa-
mosprávneho kraja sa uskutoční 
v utorok 16. júna.•	OD pondelka 1. júna sa môžu 
návštevníci Vysokých Tatier opäť 
člnkovať na hladine Štrbského 
Plesa. K  dispozícii je aj služba 
osobného veslára. •	DUO SPIEVANKOVO vystú-
pi v  sobotu 6. júna na Štrbskom 
Plese. Pri príležitosti Dňa detí pri-
pravil tento zábavný  program pre 
najmenších Grand Hotel Kem-
pinski High Tatras. •	TOHTOROČNÁ zima pri-
lákala do destinácie Tatry-Spiš-
-Pieniny viac turistov ako vlani. 
Po priaznivej sezóne sa OOCR 
pripravuje na letnú, v rámci kto-
rej ponúkne Biokúpalisko v Le-
vočskej doline, termálny park vo 
Vrbove či rozšírený bike park v 
Bachledovej. Nebudú chýbať ani 
kultúrne podujatia - Zamagurské 
folklórne slávnosti na Červenom 
kláštore, Goralské folklórne sláv-
nosti v Ždiari, festival EĽRO v 
Kežmarku, Dni Majstra Pavla v 
Levoči či Spišské folklórne sláv-
nosti na Spišskom salaši.•	MEDZI ocenenými Sloven-
kami roka 2015 je aj primárka 
rádiodiagnostického oddelenia 
levočskej nemocnice Elena Lou-
mová. Lekárka, ktorá v nemocnici 
pracuje 15 rokov, získala ocenenie 
v kategórii Zdravotníctvo. Funkciu 
primárky zastáva od roku 2010. 
Zodpovedá za rádiologické metó-
dy spojené s liečebným výkonom a 
s intervenčnou rádiológiou.•	KOŠICE s Prahou a Bratisla-
vou spoja od 14. júna nočné vlaky 
RegioJet. Spoje budú premávať 
vo štvrtok, piatok a nedeľu z Pra-
hy o 21.56 hod. a z Košíc o 21.23 
hod. Z  Košíc do Bratislavy bude 
nočný spoj vyrážať o  23.23 hod. 
a  z  Bratislavy do Košíc o  23.28 
hod. Nočné spoje budú mať za-
stávku aj v Poprade. •	PREŠOVSKÍ colníci vykonali 
za prvé štyri mesiace roka 2015 vo 
svojom regióne 272 kontrol zame-
raných na dodržiavanie zákona 
o  používaní elektronickej regis-
tračnej pokladnice. Za uvedené 
obdobie odhalili 163 prípadov 
porušenia zákona. Výška udele-
ných pokút dosiahla hodnotu 38 
640 eur. Najčastejším porušením 
zákona bolo  nezaevidovanie 
tržby v  ERP, nevydanie poklad-
ničného dokladu, nesprávne po-
menovanie tovaru alebo služby.•	DEŇ DETÍ plný súťaží sa 
bude konať v sobotu 6. júna od 11. 
do 17. hod. v Relax parku Jazier-
ko v Tatranskej Lomnici.    (ppš)

Odbúravanie rasovej nezná-
šanlivosti medzi ľuďmi, pred-
sudkov a vžitých negatívnych 
stereotypov voči národom iných 
krajín mal za cieľ projekt, ktoré-
ho hlavným garantom bola ZŠ 
s MŠ Jarná v Poprade. Minulý 
týždeň vyvrcholil posledným 
výmenným stretnutím v našom 
meste. Učiteľov dohromady z 
desiatich krajín prijal v piatok 
primátor Popradu Jozef Švager-
ko spolu s viceprimátorom Pav-
lom Gašperom. Najvzdialenejší 
hosť bol z Francúzskej Guyany, zapojení boli aj 
učitelia z Nemecka, Ruska, Francúzska, Talian-
ska, Poľska, Grécka, Švédska...  

Gabriela Križovská zo ZŠ na Jarnej ul. v Poprade, 
ktorá projekt zastrešovala a celé dva roky viedla, 
povedala: „Projekt mal prispieť k tomu, aby sme 
sa navzájom znášali a lepšie spolu vychádzali. 
Nielen my, učitelia, ale aj žiaci mohli spoznať na 
výmenných pobytoch, ako žijú ľudia v iných kra-
jinách napr. vo Francúzsku, Taliansku, Poľsku, 
Turecku, aká je ich mentalita. Pre deti bola veľkou 
výzvou možnosť oživiť si anglický jazyk, použiť ho 
v komunikácii, v zmysluplných vetách, nielen to, čo 
sa naučia z kníh.“ Prezradila, že to boli dva roky 

driny, ale projekt, ktorý vznikol v programe Co-
menius s podporou z eurofondov, mal veľký prí-
nos a zmysel. Výstupom je veľa kníh, študijného 
a učebného materiálu pre učiteľov, ktorý môžu 
používať na vyučovacích hodinách. Zhromaždili 
množstvo informácií čo sa týka geografie, litera-
túry, známych osobností, kultúrneho bohatstva, 
náboženstva... Významný prínos projektu potvr-
dzuje i to, že v najbližších dňoch má dostať oce-
nenie ako najlepší projekt v rámci eTwinningu na 
Slovensku. Riaditeľ ZŠ s MŠ Jarná Ján Košťálik si 
výsledky dvojročného úspešného projektu, ktorý 
nesporne prispel k odstraňovaniu predsudkov 
voči iným národom, veľmi cení.  (mar)

Slávnostné odovzdávanie 
ďakovných listov a pamätných 
medailí Ústavu pamäti národa 
sa uskutočnilo minulý štvrtok 
v Poprade. Predchádzala mu 
projekcia autorského filmu 
Ondreja Krajňáka, predsedu 
Správnej rady ÚPN Prežili 
sme gulag pre žiakov Cirkev-
nej spojenej školy a ďalších 
študentov.

„V tomto roku si pripomí-
name 70. výročie ukončenia 
druhej svetovej vojny, po kto-
rej jeden totalitný systém vy-
striedal ďalší. Chceme preto v 
tomto čase oceniť ľudí, ktorí v 
minulom režime trpeli a rôz-
nym spôsobom sa zaslúžili o 
našu slobodu a demokraciu. V 
podtatranskom regióne ich bolo 
veľmi veľa. Oceňovali sme ich 
pred mladými ľuďmi, aby si z 
nich vzali príklad hodný nasle-
dovania v ich nezmieriteľnom 
postoji voči totalite a nespra-
vodlivosti. Niektorí strávili roky 
vo väzení, iní v pomocných 
technických práporoch či v gu-
lagoch,“ zdôraznil O. Krajňák. 
Ocenenia dostalo 11 občanov 
z nášho regiónu, ktorí trpeli 
nespravodlivosťou minulého 
režimu a zaslúžili sa o slobodu 
a demokraciu. Z Popradského 
okresu bol medzi nimi Milo-
slav Adamjak pochádzajúci 

zo Ždiaru, Ondrej Martin-
ko zo Spišského Štiavnika a 
Emil Melioris z Hôrky. a ako 
jeden dnes už z mála žijúcich 
občanov, ktorí boli v gulagu i 
91-ročný Jozef Tekeli (na foto 
stojaci). Aj po desaťročiach so 
slzami v očiach zaspomínal: 
„Odvliekli ma ako 20-ročného 
a vrátil som sa až po ôsmich 
rokoch, siedmich mesiacoch a 
dvanástich dňoch v roku 1953.“

Práve filmový dokument O. 
Krajňáka Prežili sme gulag ma-
puje túto neslávne známu kapi-
tolu dejín. Autor povedal: „Po 2. 
svetovej vojne bolo veľa občanov 
z východného Slovenska odvleče-
ných do ruských zajateckých tá-
borov. Na začiatku bola fáma, že  
spolupracovali s Nemcami, ale 
zistilo sa, že to nebola pravda. 
Do gulagov boli často odvlečení 

mladí ľudia, schopní pracovať, 
lebo vojnou zničený Sovietsky 
zväz potreboval obnovu. Po-
znám tento región a osobne veľa 
ľudí, ktorých som v rámci Ústa-
vu pamäti národa navštívil a 
nakrútil ich svedectvá. Dnes sú 
veľmi vzácne a hovoria o veľkej 
nespravodlivosti. Do gulagov 
bolo oficiálne odvlečených 7 ti-
síc Slovákov. Najväčšou nespra-
vodlivosťou bolo, že mnohí boli 
nevinní. Po návrate, hoci ich 
sovietske úrady rehabilitovali, 
boli nechcení. Z obavy zlej pro-
pagandy vzhľadom na Sovietsky 
zväz mali zakázané hovoriť o 
svojich zážitkoch a preto celé de-
saťročia mlčali. A ďalšou nespra-
vodlivosťou bolo, že 500 sa ich 
nevrátilo. Ostali po nich rodiny, 
deti, ktoré veľmi ťažko znášali 
túto krivdu.“  (mar)
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Viva Italia

Samospráva zabezpečila odvod dažďovej 
vody cez poškodenú kanalizáciu

Otcova a synova tvorba je iná, zároveň sa prelína
S množstvom kultúrnych a 

športových podujatí v Poprade 
sa v júni roztrhlo vrece. Organi-
začný výbor OZ Pre mesto pred-
stavil koncom minulého týždňa 
šesťdňový festival Viva Italia, 
ktorý bude v našom meste pre-
biehať od 16. do 21. júna. Ako 
uviedol Fabio Bortolini, keďže 
organizátori vedia o množstve  
ďalších akcií ako Popradský 
modelársky deň, Aero Moto ví-
kend či významný tenisový tur-
naj Tatry Challenger Tour 2015, 
zakomponovali ich čiastočne aj 
do svojho programu. 

Preto bude na námestí Mini-
-Tenis - turnaj mladých nádej-
ných tenistov i preteky modelá-
rov Veľká cena Viva Italia. „Na 
festivale predstavíme Taliansko a 
jeho regióny  s ich špecialitami a 
rôznymi osobitosťami. V Tatran-
skej galérii sa uskutoční výstava 
fotografií Talianske pohľady, pre-
hliadka filmov Paola Sorrentina, 
Italiani Vip Disco párty, na poprad-
skom námestí bude akustický 
koncert Pietra Nobileho, v Aqua-
City vystúpi Zucchero Celebration 
Band. Pokúsime sa tiež o zápis do 
Guinessovej knihy rekordov na 
Slovensku s vytvorením najväčšej 
talianskej vlajky z cestovín,“ od-
tajnil niečo z príprav F. Bortolini. 
Na Viva Italia prídu i finalistky 
súťaže Miss Spiša a dokonca i 
Miss Italia. Po prvýkrát sa bude 
môcť verejnosť zúčastniť na dis-
kusnom fóre Ohrozenie mieru 
v Európe so slovenským poli-
tickým analytikom Grigorijom 
Mesežnikovom. Veľmi zaujíma-
vé budú workshopy Wigwam 
World Circuit najmä o cestov-
nom ruchu, geotermii, využívaní 
obnoviteľných zdrojov energií a 
územnom marketingu a vytvá-
raní regionálnej značky miestnej 
produkcie. 

Organizátorov teší, že originál-
ny program 4. ročníka Viva Ita-
lia podporuje mesto Poprad, ale 
i susedné mestá, kde sa prenesú 
niektoré koncerty. Viceprimátor 
Igor Wzoš podčiarkol, že mesto 
takéto podujatia víta a v budúc-
nosti by rado videlo festival až 
ako Viva Europa.  (mar)

Medzníky 2. svetovej vojny 2015
Oblastný výbor SZPB v  Poprade 

v spolupráci so Školským úradom 
(ŠÚ) Poprad, oddelením školstva, 
mládeže a športu Mestského úra-
du Poprad a ŠÚ a Múzeom Kež-
marok organizoval aj tento rok 
vedomostnú súťaž Medzníky 2. 
svetovej vojny. Súťaž je určená 
pre žiakov 9. ročníkov základ-
ných škôl a osemročné gymnázia. 
Do 8. ročníka súťaže sa prihlásilo 
spolu 21 základných škôl z okre-
sov Poprad a  Kežmarok. Cieľom 
súťaže je prehlbovať, rozširovať 
a  upevňovať v  povedomí mlá-

deže vedomosti z  novodobých 
dejín, pripomenúť si 70. výročie 
ukončenia druhej svetovej vojny 
a 71. výročie Slovenského národ-
ného povstania, pestovať hrdosť 
na národnooslobodzovacie tra-
dície nášho ľudu a budovať  úctu 
mladej generácie voči obetiam 
fašizmu a nacizmu. 

Na finále súťaže 26. mája 
v  priestoroch kežmarského hra-
du sa zúčastnilo 20 trojčlenných 
družstiev. 

Na prvom mieste sa umiestnili 
ZŠ Dr. Fischera Kežmarok a ZŠ 

s MŠ Veľká Lomnica (keďže mali 
rovnaký počet bodov a aj po roz-
strele mali opäť rovnaký počet 
bodov, rozhodlo sa, že tento rok 
nebude na druhom mieste žiadna 
škola). Tretie miesto obsadila ZŠ  
s  MŠ Fraňa Kráľa Poprad-Veľká. 
Všetci súťažiaci boli odmenení 
diplomom a  vecnými cenami. 
Navyše družstvá, ktoré sa umiest-
nili na 1. - 10. mieste, sa 5. júna 
zúčastnia exkurzie po pamätných 
miestach bojov 2.svetovej vojny 
v Liptovskom Mikuláši a na Pod-
banskom.       Marcel Maniak

Na základe stabilizácie situácie po intenzívnych 
zrážkach, keď už pominuli dôvody a nehrozilo ne-
bezpečenstvo ďalších povodňových škôd, ako aj na 
základe odporúčania Povodňovej komisie mesta 
Poprad bol 27. mája ráno odvolaný III. stupeň po-
vodňovej aktivity pre územie Popradu.

V minulom týždni mesto Poprad zabezpečilo ďalšie 
odstraňovanie následkov prívalových dažďov, ktoré 
v noci z 20. na 21. mája poškodili historickú kanali-
záciu v Strážach a spôsobili zaplavenie Kukučínovej 
ulice a pivničných priestorov okolitých rodinných do-
mov. Odborná komisia - pracovníci odboru výstavby, 
projektant a zástupca realizačnej firmy na mieste za-
valenej kanalizácie zhodnotili stav s konštatovaním, 
že hrozí zosuv v celej časti narušeného chodníka 
pre peších až po odbočku pod cestnú komunikáciu. 

Odporúčala prijať viacero opatrení, pretože hrozilo 
prepadnutie pravej strany vozovky Kukučínovej ulice 
pod vplyvom rozmočeného podložia  komunikácie a 
zosuv i ľavého svahu s oddychovou zónou. „Dodáva-
teľská firma uložila 1999 mm betónové skruže so záme-
rom zachovať prietok z pôvodnej kanalizácie na usmer-
nenie toku dažďových vôd, ktoré podmývajú brehy ryhy 
po odkrytí zavalenej kanalizácie. Skruže sú uložené 
tak, aby sa v prípade ďalších prívalových dažďov mi-
nimalizovalo ďalšie poškodenie miestnej komunikácie 
a voda z polí by mala pretekať len v uložených skru-
žiach,“ informoval Imrich Kisel, samostatný pracov-
ník ochrany, bezpečnosti a obrany MsÚ v Poprade. 
Dodávateľská firma vykonala ešte nevyhnutné provi-
zórne úpravy terénu, ktoré ochránia dotknutý priestor 
pred ďalšími povodňovými škodami.  (mag)

Približne pred rokom výtvar-
nému umelcovi Jánovi Kudličko-
vi ktosi vnukol nápad, aby urobil 
výstavu nie so svojimi študentmi, 
ale so svojím synom Borisom. 
Vlastne vyslovil jeho tajnú víziu a 
zrodila sa výstava Priestor - kra-
jina otca, javisko syna. Otvorila 
ju riaditeľka Tatranskej galérie v 
Poprade Anna Ondrušeková mi-
nulý piatok. Potrvá do 2. augusta.

„Zo spoločnej výstavy mám veľ-
mi dobrý pocit. Sme odlišní, ale 
zároveň máme veľmi veľa vecí, 
ktoré sa prelínajú a súčasne do-
pĺňajú,“ povedal J. Kudlička (na 
foto druhý sprava), ktorý pochá-
dza a dodnes pôsobí v Ružom-
berku. Vyštudoval Vysokú školu 
výtvarných umení v Bratislave, 
ale vrátil sa na Liptov, kde stre-
tol také umelecké osobnosti ako 
Ľudovít Fulla či Ester Martinče-
kovú-Šimerovú a jej manžela fo-
tografa Martina Martinčeka. 

Obom umelcom je blízka prá-
ca s farbou a napodiv japonská 
kultúra, hoci Kudlička starší po-
dotkol, že v Japonsku nikdy ne-
bol. No páči sa mu striedmosť, 
jednoduchosť až maximálne 

zjednodušenie do prostého tvaru. 
Vychádza síce vždy z konkrétnej 
krajiny, ale nakoniec dôjde, dá sa 
povedať k obrazovej skratke. Po-
vedal: „Krajinou sa zaoberám asi 
40 rokov, hľadám v nej atmosféru, 
pocit. Mojím obľúbeným krajom je 
severná Orava. Tatry mám veľmi 
rád, ale nie je to môj typ krajiny.“

Syn Boris potvrdil otcov vplyv 
na svoju tvorbu. Veď bolo priro-
dzené, že odmalička sa pohyboval 
v otcovom ateliéri. „Dnes pracuje-
me každý v úplne iných prostre-
diach. Otec v tichu, individuálne, 
ja väčšinou v totálnom chaose, v 
tíme, kde je množstvo ľudí. Rola 

scénografa je v tom, aby vytvoril 
zrozumiteľný, ale pritom originál-
ny svet,“ zamyslel sa B. Kudlička 
(na foto tretí sprava). Je uznáva-
ným scénografom a podpísal sa 
pod mnohými scénami pre opery, 
balety, ale aj inscenácie a koncerty 
vo svete. Dodal, že čoraz častejšie 
inklinuje k opernej hudbe 20. 
storočia. V súčasnosti pripravuje 
scénu k Wagnerovi, ktorého hud-
bu považuje za magnetickú, fas-
cinujúcu. Pousmial sa však, že k 
opere došiel až na štúdiách v Poľ-
sku na Varšavskej Akadémii vý-
tvarných umení, kde v súčasnosti 
učí scénografiu.  (mar)
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Týždeň slovenskej kuchyne

Seniori sa pochválili suvenírmi z ciest na návšteve u nás

Návštevníkom Prešovského 
kraja v  roku 2014 poskytovalo 
ubytovacie služby 663 ubyto-
vacích za ria dení zaradených do 
štatistického zisťovania, z toho 
bolo 108 hotelov, 151 penzió-
nov,  50 tu ris  tic kých ubytovní 
a 186 ubytovaní v súkromí.

Ubytovacie zariadenia v Pre-
šovskom kraji pred sta vujú 24,7 
% z  celkového počtu zariade-
ní na Slovensku. Návštevníci 
mali k  dispozícii 11  004 izieb 
s 29 428 lôžkami a 3 890 miest 
na voľnej ploche. Najvyšší po-
diel ubytovacích zariadení 
v  kraji mal okres Poprad, a  to 
45,1 %, potom nasledoval okres 
Kežmarok 17 % a okres Prešov 
7,2 %. Okres Poprad disponoval 
aj najväčšou lôžkovou kapaci-
tou v  kraji a to 50,7  %, nasle-
dovali okresy Kežmarok 10,1 % 
a Prešov 8,7 %.

V priebehu roka 2014 navští-

vilo Prešovský kraj 642 706 náv-
števníkov, z  toho bolo 209  151 
zahraničných. V porovnaní 
s rokom 2013 počet návštevní-
kov klesol o 8,2 %. Na celkovom 
počte návštevníkov v  Sloven-
skej republike sa kraj po die ľal 
17,2 % a na počte zahraničných 
14,2  %. Prešovský kraj je tretí 
najnavštevovanejší na Sloven-
sku, hneď po Bratislavskom 

a  Žilinskom kraji. V  prevažnej 
miere sa na návštevnosti kraja 
podieľali Slováci, zahraniční 
návštevníci tvorili 32,5 %. Naj-
vyššie zastúpenie zo za hra nič-
ných návštevníkov mali hostia 
z Českej republiky 10,4 %, Poľ-
ska 5,3 %, Ukrajiny 2,6 %, Ne-
mec ka 2,4 % a Maďarska 1,9 %.

Najviac (66,4 %) návštevníkov 
Prešovského kraja, sa ubytovalo 

v  okrese Poprad, ďalej nasle-
dovali okresy Kežmarok (7,8 
%), Prešov (6,3 %) a  Bardejov 
(5,9 %). Do okresu Poprad prišlo 
najviac zahraničných návštevní-
kov, a to 23,4 % z celkového poč-
tu návštevníkov kraja. Priemer-
ná dĺžka pobytu návštevníkov v 
kraji bola 3,3 dňa.

Celkové tržby za ubytovanie 
v  PSK dosiahli hodnotu 44,6 
mil. eur, čo z  celoslovenských 
tržieb predstavuje 16,7 %. Po-
diel tržieb od domácich náv-
števníkov v  kraji činil 63,5 %, 
v nominálnej hodnote to pred-
stavuje 28,3 mil. eur.  Z jednot-
livých okresov kraja naj vyš šie 
tržby za ubytovanie sa dosiah-
li v  okrese Poprad 31,5 mil. 
eur, potom nasledovali okresy 
Bardejov (3,3 mil. eur), Stará 
Ľubovňa (3,3 mil. eur), Kež-
marok (2,8 mil. eur) a Prešov 
(1,7 mil. eur).  (jap)

Cestovný ruch v PSK

V  roku 2014 bolo v  okrese Poprad do štatistického zisťova-
nia zaradených 299 ubytovacích zariadení s  kapacitou 5 563 
izieb, 14 907 lôžok a 1 200 miest na voľnej ploche. Služby využilo 
426  636 návštevníkov, z  nich 64,7 % boli slovenskí návštevníci. 
Zahraniční návštevníci tvorili 35,3 % a do okresu pricestovali pre-
važne z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Nemecka. Priemer-
ná cena za jedno prenocovanie dosiahla v  okrese Poprad 23,12 
eur. Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka bol 
v okrese 3,2 noci. Celkové tržby v okrese dosiahli 31,5 mil. eur.

Cestovný ruch v okrese Poprad

Žiaci ZŠ s  MŠ na Francisciho ulici 
v Poprade si počas celého minulého týž-
dňa vychutnávali stravu ako od babičky. 
Vedenie školskej jedálne pre nich pri-
pravilo Týždeň slovenskej kuchyne.

Po minuloročnom úspešnom projekte 
Týždeň medzinárodnej kuchyne sa na po-
dobný počin podujali v školskej jedálni ZŠ 
s  MŠ na Francisciho ulici opäť. „Do jedál-
neho lístka sme zaradili tradičné slovenské 
špeciality. Najväčším hitom boli lokše s  čer-
venou kapustou a pečeným mäsom. V utorok 
deťom veľmi chutila sedliacka pochúťka so 
zemiakovou kašou,“ povedala vedúca škol-

skej jedálne Zuzana Laburdová, podľa kto-
rej bolo potrebné pri príprave jedál dodr-
žiavať prísne zásady školského stravovania. 
So žiakmi celoročne komunikuje a  záleží 
jej na pestrosti, vyváženosti a kvalite stravy 
pre deti. „Chodím do tried a vediem s deťmi 
besedy. Vypisovali dotazníky, kde vyjadrovali 
svoje názory a postrehy. Po preštudovaní sa 
snažíme zapracovať do stravy aj ich podne-
ty,“ dodala Z. Laburdová.

Školská jedáleň je kapacitne obmedze-
ná a  vyťaženosť je 85 percentná. Kvalita 
stravy je pre vedenie školskej jedálne prio-
ritou. „Osobne dozerám na kvalitné po-

traviny a  prezerám si aj ich zloženie. Do-
dávateľov máme výhradne slovenských 
a pravidelne nás kontroluje hygiena,“ uzav-
rela vedúca jedálne.   (mav)

Prešiel som cudzie kraje, to 
bol názov výstavy, ktorú v stre-
du 27. a  vo štvrtok 28. mája 
zorganizovalo Denné centrum 
Limba na sídlisku Západ. Čle-
novia centra zozbierali približ-
ne tristo exponátov zo svojich 
dovolenkových ciest.

Dvojdňová výstava obsaho-
vala suveníry z celého sveta, od 
susedného Česka, až po Orient, 
či Afriku. „Strávila som roky 
v  cestovnej kancelárii a  tak som 
poprosila členov klubu, aby pri-
niesli suveníry zo zahraničných 
ciest. Je nás vyše sto a každý pri-
niesol krásne exponáty z blízkych 
i  vzdialených krajín,“ povedala 
členka výboru DC Limba Ruže-
na Guthová. „Vďaka deťom som 
mala možnosť vidieť kus sveta. 
Priniesla som fotografie v  kni-
he z  mojich ciest. Bola som na 
Cypre, v Egypte, v Monaku, či vo 
Francúzsku,“ pokračovala člen-

ka DC Limba Eva Tobáková. 
„Vďaka sestre, ktorá emigrovala 
za veľkú mláku, sa často dosta-
nem do Kanady a  do Ameriky. 
Už som tam bola trikrát. Preces-
tovala so Ontario, celé západné 
pobrežie Ameriky od Seattlu, až 
po San Diego. Videla som Lego-
land, Safari, národné parky, či 

Las Vegas. Zaujímavá bola na-
príklad kanadská dedina Village, 
v  ktorej ľudia žijú v  dobových 
krojoch a tradičným životom 19. 
storočia,“ dodala ďalšia členka 
DC Limba Vlasta Vyšňová.

Okrem členov denných cen-
tier si výstavu nenechali ujsť ani 
viaceré školské výpravy.   (mav)

Koncom mája 
mala v našom mes-
te koncert jedna 
z  najznámejších 
českých speváčok 
Hana Zagorová.

Popradské publikum si veľ-
mi pochvaľovala. Manžela má 
východniara - operného spevá-
ka Štefana Margitu, takže často 
a rada chodí na Slovensko k jeho 
rodine. Má rada aj Vysoké Tatry. 
Obdivuje ich. Keďže v  deň kon-
certu pršalo a boli zahmlené, tak 
si priala, aby si ich trochu mohla 
užiť aspoň na druhý deň. S man-
želom sú spolu už 23 rokov. Na 
otázku, čo by poradila dnešným 
mladým ľuďom, aby im vzťah 
vydržal tak dlho odpovedala: „Re-
cept na to neexistuje, buď vám to 
vyjde, alebo nie. Ale rozhodne to 
nie je tak, aby vzťah ostal sám ose-
be taký, ako na začiatku, o vzťah sa 
treba starať.“  (ppš)



Strana 6 3. 6. 2015

Úspešní na AMFe

Rozdávali malé slnečnice

Jazykový kvet zavoňal aj v Poprade
V  polovici mája sa v  Nitre 

uskutočnilo celoštátne finále 
jazykovej súťaže Jazykový kvet 
2015, ktorú ovládli popradskí 
žiaci. Odniesli si tri prvenstvá 
a  pridali aj tretie miesto. Ich 
talent a  znalosť cudzích jazy-
kov si bude môcť vychutnať aj 
popradská verejnosť už 5. júna 
počas slávnostného galavečera 
víťazov a finalistov.

Medailistami sa pod vedením 
Tatiany Husárovej stali žiaci 
Gymnázia na Kukučínovej ulici 
a  Strednej zdravotníckej školy 
(SZŠ). „Gymnázium Kukučíno-
va súťažilo v  kategórii anglický 
jazyk 2. stupeň základných škôl 
a španielsky jazyk stredných škôl. 
Obe kategórie sme vyhrali. Tretím 
miestom sa blysla Stredná zdra-
votnícka škola, ktorá sa prezen-
tovala v  kategórii anglický jazyk 

stredných škôl vlastnou tvorbou. 
V  kategórii dramatizácia v špa-
nielskom jazyku žiaci tretieho 
ročníka zvíťazili s dvadsať minú-
tovou zostavou na motívy Hansa 
Christiana Andersena. Našou 
absolútnou favoritkou bola Lin-
da Gallová, ktorá porazila aj do-
posiaľ nezdolané dvadsaťčlenné 
súbory. Súťažila s  monodrámou 
od Oscara Wilda Slávik a  ruža. 
Stredná zdravotnícka škola sa 
predstavila s  ukážkou Henry 
VIII. a  jeho šesť manželiek. Bolo 
z toho tretie miesto, čo je rovnako 
úspech,“ povedala T. Husárová.

Nemožno však opomenúť ani 
prvé miesto Simony Trebunovej 
zo ZŠ s  MŠ na Dostojevského 
ulici, ktorá zvíťazila prevzatou 
tvorbou v kategórii poézia a pró-
za v nemeckom jazyku.

Žiakom takáto forma prezentá-

cie pomáha zdokonaľovať sa v cu-
dzích jazykoch. Ak sa takáto sna-
ha pretaví do nejakého úspechu, 
je to o to motivujúcejšie. „Bola to 
pre mňa veľká výzva. Trochu som 
sa bála toho, že budem hrať všet-
ky charaktery, ale zvládla som to,“ 
uviedla druháčka na 8 roč. Gym-
náziu Kukučínova, Linda Gallová 
(na foto). „Dramatizácia v  cu-
dzom jazyku mi dáva veľa. Naučil 
som sa lepšie komunikovať,“ pri-
dal sa prvák zo SZŠ Anton Kiši-
daj. „Som rada, že budeme môcť 
naše vystúpenie ukázať aj Poprad-
čanom a  teda domácemu publi-
ku,“ dodala Andrea Zummerová 
z Gymnázia Kukučínova.

Aj títo študenti sú dobrou po-
zvánkou na galavečer víťazov 
a finalistov súťaže Jazykový kvet 
2015, ktorý sa uskutoční 5. júna 
od 18. hod. v  divadelnej sále 

Domu kultúry v Poprade. „Bude 
to prehliadka toho najlepšieho, 
čo v meste Poprad máme, ale zú-
častnia sa aj hostia zo Svitu zo 
ZŠ Mierova, ktorí boli finalistami 
v rámci kraja. Program bude obo-
hatený o nádhernú hudbu v poda-
ní skupiny La Speranza,“ doplnila 
T. Husárová.  (mav)

I v tohtoročnej letnej sezó-
ne bude na trati Tatranských 
elektrických železníc premávať 
historická tatranská električka 
Kométa. O premávku sa posta-
rá občianske združenie Veterán 
klub železníc Poprad. 

Kométa bude premávať 7. a 
21. júna, 5. a 19. júla, 2., 16. a 30. 
augusta a 6. septembra s odcho-
dom z Popradu-Tatier, smer Starý 
Smokovec o 10.44 hod. Zo Starého 
Smokovca pôjde v smere do Tat-
ranskej Lomnice o 12.24, 14.24 a 
16.24 hod. Z Tatranskej Lomnice, 
smer St. Smokovec bude mať od-
chod o 13.24, 15.24 a 17.24 hod. 
Zo Starého Smokovca do Popra-
du-Tatier pôjde o 18.08 hod.

Cestovné lístky sa predávajú 
výlučne v električke. Na jednot-
livých zastávkach na trase elek-
trička zastavuje na znamenie. 
Ďalšie informácie: www.tatran-
skakometa.sk.  (kom)

Na krajskej súťaži amatérskej 
fotografie AMFO v polovici mája 
v Starej Ľubovni  získal v kategórii 
autorov nad 21 rokov - čiernobie-
la fotografia čestné uznanie Jirko 
Salzmann z Popradu za fotografie 
Horizonty, Ráno a Ján Vernárec z 
Vernára za Kimmeridgebay, Uni-
cycling, ktorý si čestné uznanie 
odniesol aj v kategórii farebnej fo-
tografie za Newhaven - U.K. Rov-
naké ocenenie dostal tiež Miroslav 
Bendík z Popradu za Kvety jesene 
a Predzvesť jari.  (ppp)

Leto s Kométou
Napriek daždivému počasiu žia-

rili v Poprade minulú stredu  malé 
slnečnice. Boli symbolom Sveto-
vého dňa sklerózy multiplex (SM) 
a rozdávali ich študenti zo Stred-
nej zdravotníckej školy v Poprade 
za malý obnos. Výťažok z verejnej 
zbierky na pomoc ľuďom postih-
nutým touto zákernou chorobou 
poslúži na rekondičný pobyt.

Predsedníčka Klubu SM v Popra-
de Helena Chlebovcová s vďačnos-
ťou povedala: „Ďakujeme všetkým, 
ktorí prispeli finančne, ale aj za každé pekné slovo. 
Vyzbieraná suma je určená na, v poradí piaty, rekon-
dičný pobyt v kúpeľoch pre pacientov so SM.“ Ocho-
renie postihuje najmä ľudí v produktívnom veku od 
20 do 40 rokov. Jeho presná príčina nie je známa a 
má u každého chorého rôzne príznaky - poruchy 
zraku, motoriky, citlivosti, stability, poznávacích 

funkcií, reči... Sú obvykle sprevá-
dzané únavou. Jedna z viac ako 30 
členiek popradského klubu SM po-
dotkla, že ju najviac trápi nevládna 
ruka a noha. Do klubu chodí rada, 
lebo sa vymaní spomedzi štyroch 
stien a ide medzi ľudí. Ďalšia sa pri-
pojila: „Nerozprávame sa stále, že 
sme chorí, ale v klube robíme rôzne 
obrázky servítkovou technikou, učí-
me sa maľovať, vieme si urobiť aj 
guláš a takto sa potešíme.“ 

Tohto roku oslavuje Slovenský 
zväz SM už 25 rokov svojho založenia. V súčasnosti 
má 24 klubov, popradský je jedným z nich. Sym-
bolom je slnečnica, ktorej jadierka predstavujú sa-
motných chorých s rôznorodými prejavmi choroby, 
kvetné lístky, stonka, listy a celý kvet podporu zdra-
vých ľudí a spoločnosti. Svojou dobročinnosťou ju 
prejavili aj Popradčania.   (mar)

Zaoberali sa rôznymi podnetmi
Na májovom zasadaní po-

slancov volebného obvodu č. 2 
- Juhy a Kvetnica riešili rôzne 
podnety od občanov.

Bohumil Košický pouká-
zal na dezolátny stav schodov 
od Ul. L. Svobodu pri kostole. 
Takisto upozornil na stojacu 
vodu, keď prší, na chodníkoch 
medzi Xenónom, podchodom a 
„Výkrikom“ a chodcom sa tadiaľ 
zle chodí. Pri bloku Magura na 
Rázusovej ul. sú poškodené a 
rozdrobené schody po prácach 
firmy, ktorá kládla nové plyno-
vé potrubia. Poďakoval vicepri-
mátorovi Pavlovi Gašperovi, že 
sa už pracuje na neupravených 

plochách a zeleň sa dáva do 
pôvodného stavu. Požiadal po-
slancov za VO č. 2, aby si spo-
ločne prešli sídliská a zmapova-
li zdevastované miesta. Bol tiež 
rád, že sa už rokovalo o rozšíre-
ní parkovísk kvôli záchranným 
zložkám. 

Potrebu riešenia parkovania 
zdôraznil i predseda VO č. 2 Pe-
ter Brenišin a P. Gašper. Alenu 
Madzinovú oslovili slabozrakí 
občania, že označenia chodní-
kov pri autobusových zastávkach 
nespĺňajú parametre. Slabozrakí 
sú odkázaní orientovať sa podľa 
červených pruhov, ktoré by ich 
mali doviesť k dverám autobusu. 

Autobusy by mali byť označené 
vpredu aj vzadu. Tiež poukázala 
na nevhodné správanie sa vodi-
čov SAD voči týmto občanom. 
P. Gašper vidí východisko v ro-
kovaní štatutárnych zástupcov 
mesta s SAD.  Poslankyňa dopl-
nila, že na autobusovej zastávke 
pri nemocnici, kde vystupujú 
cestujúci, je problém vyjsť na 
chodník. Je tam odskok a vystu-
pujúci zídu nižšie ako predpo-
kladajú. Môžu stratiť rovnováhu 
a prísť k úrazu. K tomuto postre-
hu sa pridala aj Estera Bohunic-
ká, ktorá požiadala o preverenie 
situácie, pretože pri nemocnici 
vystupuje veľa ľudí.  (ppp)
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SpoločenSká kronikA

poVeDAli SláVni

nAVŽDY SMe SA roZlÚčili

nAVŽDY SA roZlÚčiMe

Je len jediný prostriedok, ktorým poznáš, čo v kom väzí: pripusť ho k práci.
F. X. Šalda

V piatok 29. mája 2015
vo Veľkej s

V stredu 3. júna 2015
o 12. hod. vo Veľkej s

V piatok 29. mája 2015
vo Veľkej s

V stredu 3. júna 2015
o 14.30 hod. vo Veľkej s

V sobotu 30. mája 2015
vo Veľkej s

Vo štvrtok 4. júna 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

V pondelok 1. júna 2015
vo Veľkej s

V sobotu 6. júna 2015 o 11. hod.
v rímsko-katolíckom kostole
vo Veľkej s

V utorok 2. júna 2015
vo Veľkej s

V utorok 2. júna 2015
vo Veľkej s

Dušanom Kováčikom,
77-ročným

Evženom Vodehnalom,
61-ročným

Juditou Palušákovou,
79-ročnou

Blažejom Slašťanom,
58-ročným

Václavom Znanecom,
77-ročným

Veronikou Krafčíkovou,
72-ročnou

Boženou Sabovou,
70-ročnou

Dominikom Kojšom,
79-ročným

Katarínou Štrauchovou,
85-ročnou

Annou Leškovou,
85-ročnou

BlAHoŽeláMe k MenináM
Dnes 3. júna má meniny - Karolína, zajtra 4. júna - Lenka, v piatok 5. 
júna - Laura, v sobotu 6. mája - Norbert, v nedeľu 7. júna - Róbert, 
v pondelok 8. júna - Medard a v utorok 9. júna - Stanislava.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY
Kam koľ ve k 
sa pohnete, 

bude vás sprevádzať úspech. S tým 
prichádzajú aj peniaze.

Budete mať 
radosť z oso-

by opačného pohlavia, prejaví vám 
svoju lásku.

Dávajte si väč-
ší pozor na 

svoje zdravie. V poslednom čase v 
práci prepínate svoje sily.

Niekto vás 
pozoruje a rád 

by s vami nadviazal vážnejší vzťah. 
Vy si to však vôbec nevšímate.

V podnikaní 
alebo pri vy-

bavovaní na úradoch sa vám bude 
dariť. Môžete začať aj niečo nové.

Prežijete ra-
dostné chvíle 

v rodine. Dozviete sa nejakú správu, 
ktorá vás poteší.

Starosti vám 
n a r o b i a 

mladšie osoby, lebo si nebudú chcieť 
vziať k srdcu vaše rady.

Čas praje vý-
hodným ná-

kupom, a to nielen oblečenia, ale aj 
väčších vecí, najmä nehnuteľností.

Máte radi 
pestrý a vzru-

šujúci život. Tento týždeň budete 
mať na to veľa príležitostí.

Zapojte sa viac 
do spoločen-

ského života. Prinesie vám kon-
takty, ktoré sa v budúcnosti ukážu 
prospešné.

Zdá sa vám, 
že stojíte na 

jednom bode. Už to však nebude tr-
vať dlho a všetko okolo vás sa zmení.

Veľa napätia 
a práce vás 

bude unavovať. Ešteže nájdete pod-
poru a porozumenie v rodine.

poHotoVoSť V lekárňAcH
Dnes 3. júna - Aduscentrum, za-

jtra 4. júna - Dr. Max - OC Max, v 
piatok 5. mája - Cyprián, v so-
botu 6. júna - Altea, v nedeľu 
7. júna - Victoria, v pondelok 
8. júna - Včela a v utorok 9. 
júna - Limba.

Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 
22/49, Dr. Max: obchodné centrum 
Max, Dlhé hony, Cyprián: L. Svo-

bodu 2689, č. t. 773 22 40, Altea: 
Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772 42 22, 

Victoria: Drevárska 1, č. t. 772 
14 77, Včela: Tatranské nám. 1, 
č. t. 772 36 67, Limba: Podtat-
ranská 2501, č. t. 772 26 57.

Lekárne s  pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piat-
ka od 18. do 22. hod., počas sobôt, 
nedieľ a  sviatkov od 8. do 22. hod.

program kina cineMAX poprad
Od 4. júna do 10. júna

Hurá na futbal 2D - o 13.50 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Hurá na 
futbal 3D - o  16. hod., Život je 
život - o  18.30 hod., Dieťa 44 - 
o 20.30 hod., Detské kino - Oveč-
ka Shaun - bez dialógov - o 14.10 
hod. (hrá sa len cez víkend), Di-
voká dvojka - o 16.10 hod., Mad 
Max: Zbesilá cesta 2D - o  18.10 
hod. (nehrá sa 9.6. a 10.6.), ART-

MAX FILMY - Suri - o  19. hod. 
(hrá sa len 9.6.), Špión - o  18.20 
hod., Insidious: Kapitola 3 - 
o 20.40 hod., Sedem zhavranelých 
bratov - o 14. hod. (hrá sa len cez 
víkend), o  16.20 hod., ARTMAX 
OPERA - Bohéma - o 20.10 hod. 
(hrá sa len 10.6.), San Andreas 
2D - o 20.50 hod. (nehrá sa 10.6.). 
Viac na www.cine-max.sk   (ppš)

Legendarium, Objavuj
Prešovský kraj a Cyklopátrania
Krajská organizácia cestov-

ného ruchu Severovýchod Slo-
venska pripravuje na leto 2015 
tri veľké turistické kampane. 
Pre deti je nosným projektom 
Legendarium, súťažiť sa bude 
aj s aplikáciou Objavuj Prešov-
ský kraj a pre cyklistov sú pri-
pravené Cyklopátrania. 

Deti pri návšteve desiatich 
atraktivít spojených s legendami 
získajú nálepky do albumu. Kon-
trolné ústrižky budú môcť zaslať 
do súťaže a hrať o rôzne ceny. 
Nálepky získajú za návštevu Mi-
niskanzenu v Medzilaborciach, 
ktorý sa spája s legendou o čer-
tovi Frasovi, v Šarišskom múzeu 
v Bardejove s krásnou Barborou,  
v hrade Stará Ľubovňa s útekom 
Mórica Beňovského, v TIK na 
Štrbskom Plese a Starom Smo-
kovci so strigou Kikimorou, v 
NKP Solivar Prešov a v Lanovom 

centre Outdoor parku v Prešove 
s pastierom Mišom, v mestskom 
kúpalisku v Sabinove so statoč-
nou Sabínou, na hrade v Kežmar-
ku s kľučiarkou, v biokúpalisku 
Sninské rybníky s čertom Bel-
zebubom, v Spišskom múzeu v 
Levoči s bielou paňou a v Múzeu 
v Červenom Kláštore s mníchom 
Cypriánom. 

Ceny sú pripravené aj v kam-
pani Objavuj Prešovský kraj. V 
rámci kampane Cyklopátranie 
sa uskutoční 20. júna v Medzi-
laborciach Cyklopátranie kra-
jom Andyho Warhola, 4. júla v 
Bardejove a okolí, 1. augusta v 
Pieninách, 15. augusta v Levoči 
a Levočských vrchoch a 19. sep-
tembra v Prešove a okolí. 

Všetky kampane a aktivity 
budú vyhodnotené 26. septembra 
počas osláv Svetového dňa ces-
tovného ruchu v Levoči.      (svs)

Popradskí mestskí policajti účinne a  rýchlo zasiahli pri ochrane 
majetku a zdravia občanov. Vo štvrtok 28. mája približne o pol desia-
tej večer boli hliadky na základe telefonického oznámenia vyslané na 
Gerlachovskú ulicu, kde sa mala neznáma osoba pokúšať vniknúť do 
domu, pričom mala rozbiť sklenenú výplň na dverách.

„Po príchode na miesto hliadka v  záhrade rodinného domu spozoro-
vala neznámu osobu, ktorá na výzvu „stoj, mestská polícia“, nereagovala 
a  dala sa na útek. Hliadka preskočila plot a  uvedenú osobu s  použitím 
donucovacích prostriedkov zadržala,“ uviedol náčelník MsP v  Poprade 
Jaroslav Marušin. Podozrivý muž bol podrobený dychovej skúške s vý-
sledkom 0,33 mg/l a po vykonaní potrebných úkonov bol odovzdaný na 
OO PZ v Poprade pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušo-
vania domovej slobody.     (ppp)

Rýchly zásah mestskej polície
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Na námestí v  centre mesta, 
vedľa predajne Baťa, vznikol 
prednedávnom  malý obchodík 
s vínom. Vinotéka Octomilka si 
dala názov, aj vzhľadom na veľ-
kosť svojich priestorov, podľa 
malej vínnej mušky. 

Napriek útlym siedmim met-
rom štvorcovým ponúka milov-
níkom vína pomerne širokú pa-
letu tohto, čoraz obľúbenejšieho 
moku. Či už ide o  sudové vína, 
medzi ktorými nechýbajú známe 
odrody ako chardonnay, tramín 
červený, veltlínske zelené, fran-

kovka modrá, ale i ružové cuvée, 
populárne ovocné vína - ríbez-
ľové a  višňové, alebo vyše 100 
druhov fľaškových vín, z ktorých 
väčšina je s prívlastkom. 

„Vína sa snažíme vyberať jed-
nak podľa vlastných chuťových 
preferencií, a tiež na základe od-
porúčaní sommelierov, s ktorými 
spolupracujeme,“ vraví šarmant-
ná majiteľka obchodu Ing. Sláva 
Dominiková. „V portfóliu máme 
väčšinu známych vinárov ako 
Pavelka, Mrva & Stanko, Podola, 
Zápražný, Nichta, Sýkora, Dudo, 

Strekov 1075, 
či Matyšák, 
ale aj menej 
známe značky 
Muráni, Uh-

nák, Morus Kalmay i ďalšie.“
Gro ponuky Octomilky tvoria 

vína z  malokarpatskej, nitrian-
skej a južnoslovenskej oblasti, no 
nájdeme tu aj tokajské vína Jara 
Macíka či Anny Nagyovej. Vino-
téka chce uspokojiť široké spek-
trum klientely, a  tak jej cenová 
ponuka začína na sudovom velt-
línskom, či „vlašáku“ za 1,50 € za 
liter a končí pri bobuľových vý-
beroch či slamových vínach, za 
ktoré si fajnšmekri radi priplatia. 
Popritom nezabúdajú na aktív-
nu cenovú politiku vychádzajúc 
v  ústrety ľuďom, ktorí zháňajú 
väčšie množstvá vína na oslavy, 
stužkové či svadby.

„Nie sme profesionálni enoló-
govia, sme jednoducho priatelia 

vína, máme ho radi a to je hlavný 
dôvod, prečo sa tomu venujeme,“ 
dodáva majiteľka. „Objavovanie 
vôní a  chutí vín je zaujímavým 
dobrodružstvom. Vinotéka je svo-
jím spôsobom obchod s  umením 
- každá fľaša počnúc adjustážou 
a končiac tým podstatným - jej ob-
sahom, ktorý môže mať nekonečné 
množstvo chuťových kombinácií, je 
vlastne umeleckým dielom.“   PP-55

Vinotéka Octomilka láka pestrými chuťami vín

k u p ó n
na 10 % zľavu

MESTO POPRAD,
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej 
pozície

odborný referent/ka oddelenia dopravy
Miesto práce:  Mestský úrad Poprad, Predpokladaný nástup: po ukon-
čení výberového konania, Druh pracovného pomeru: plný úväzok na 
pracovnú zmluvu

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
technické vzdelanie I. alebo II. stupňa - stavebné, dopravné   
prax v príslušnom odbore výhodou,
znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti,
bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
práca s počítačom - pokročilý,
vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
písomná prihláška na výberový pohovor,
profesijný štrukturovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu,
kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
výpis z registra trestov alebo čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely 
výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov.
Termín doručenia prihlášky s  požadovanými dokladmi: 12. júna 
2015 do 15. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obál-
ke s označením neotvárať „výberové konanie - doprava“ (poštou alebo 
osobne do podateľne) na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výbe-
rového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

M E S T O    P O P R A D
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

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

zverejňuje  zámer  prenajať  nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad - pozemok časť parc. č. KN-C 3009/1

o výmere 10 m2, za účelom posunu umiestnenia stavby
z dôvodu elektrickej prípojky.

Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok, za pozemky, 
ktoré neslúžia na účely podnikania, ani s ním nesúvisia, okrem po-
zemkov na záhradkárske účely. 
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu po-
zemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 
117/2012, zo dňa 06. 06. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších predpisov.) 

Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej 
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ 
Poprad, oddelenie správy majetku, 3. posch., č. dv. 312, tel. č. 052/716 72 
92, e-mail: majetkove@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 10. 6. 2015 o 12.hod.

inZerciA
preDAj

kÚpA
• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P

• Predám zachovalý béžovo-
-hnedý koberec rozmer 4 m 
x 4,20 m, cena 40 €. Inf.: č. t. 
0907 282 097.  28/15-P

• Predám multifunkčné ihris-
ko na foto, málo používané, len 
osobný odber. Cena dohodou. 
Inf.: č. t. 0903 646  180 alebo 
0915 531 826.  30/15-P rôZne

• Kúpim malý 3-izb. byt, v za-
teplenej bytovke, s  novými ok-
nami, v lokalite vežiakov Topľa, 
Ondava, Latorica a  pod., príp. 
pri hoteli Poprad, 2 až 9. po-
schodie, môže byť aj funkčný 
zachovalý pôvodný stav. Inf.: č. 
t. 0908 070 967.  10/15-K

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

• Vezmem do prenájmu súrne 
lacný 1-izb. byt v Poprade alebo 
v okolí (napr. aj vo Svite). Inf.: č. 

t. 0903 930 347.  51/15-R

• Dám do prenájmu 3-izb. 
nezariadený byt na sídlisku 
Juh III v  Poprade. Inf.: č. t. 
0907 924 931.  52/15-R

• Dám do prenájmu 2-izb. byt 
v Poprade na sídl. Západ, zaria-
dený, byt je voľný od 1.6.2015, 

• Predám písací stroj zn. Con-
zul, zachovalý. Inf.: č. t. 776 30 
09, 0919 269 704.  29/15-P

cena s energiami 300 €. Inf.: č. t. 
0903 997 710.  53/15-R

• Prijmem do zamestnania 
vyučenú servírku (do 30 rokov) 
do Švajčiarska, mesto Altdorf, 
podmienka nutne vedieť hovo-
riť plynule po nemecky. Inf.: č. t. 
0944 328 354.  54/14-R

PP
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Do výzvy sa zapojilo takmer päťtisíc občanov

Popradčania pobežia pre novorodeniatka

  Z V R P   S  B

1.  Michalovce 20 13 6 1 33:9 45

2.  Skalica 19 14 3 2 30:10 45

3.  Prešov 20 9 5 6 29:23 32

4.  L. Mikuláš 20 8 5 7 26:21 29

5.  Nitra 20 7 7 6 24:23 28

6.  Zvolen 20 7 6 7 21:17 27

7.  Žilina B 20 7 2 11 22:31 23

8.  Bardejov 19 5 7 7 21:22 22

9.  Sereď 20 6 3 11 26:35 21

10. Senec 20 5 6 9 15:27 21

11. Šaľa 20 4 7 9 26:35 19

12. Poprad 20 5 1 14 26:46 16

Tabuľka
nadstavbovej časti

DOXXbet ligy

Už desiatky rokov sa mesto Poprad zapája do svetového dňa 
výzvy k pohybovej aktivite pod názvom Challenge Day. V tomto 
roku sa pridalo viacero športových klubov a naplnili tak základ-
nú myšlienku podujatia.

„Vyzvali sme športové kluby, aby sa do programu zapojili výraznejšie. 
Toto je hlavná myšlienka, aby kluby otvárali svoje brány verejnosti. Rok 
čo rok zapojených miest ubúda. Ostalo nás už len osem,“ uviedol Jozef 
Pavlík z oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade.

Do tohto ročníka sa v Poprade zapojilo 4 957 osôb, čo je 9,67 per-

centa. Oproti vlaňajším 10,18 percentám je to menej, ale stačilo to 
na to, aby sme porazili Nitru, ktorá bola našim súperom a v kto-
rej sa zapojilo 7,8 percenta občanov. „Poďakovanie patrí majiteľom 
športových zariadení, ktoré poskytli svoje priestory zdarma. Oproti 
minulým rokom sa zapojili aj veľké športové kluby ako HK Poprad, 
VK Junior 2012 Poprad, či BAM Poprad, ale aj malé kluby, z ktorých 
najviac účastníkov malo Športové stredisko detí a mládeže Poprad - 
Tatry. Zo škôl sa najvýraznejšie na účasti podieľali ZŠ Tajovského, 
ZŠ Komenského a ZŠ Spišská Sobota,“ dodal J. Pavlík.  (mav)

Tohtoročné športovo-bene-
fičné podujatie VSE City Run sa 
v Poprade uskutoční po štvrtý-
krát 10. júna 2015. Od existen-
cie tohto charitatívneho špor-
tového projektu, ktorý vznikol 
v roku 2008, pomohol rôznym 
inštitúciám starajúcim sa pre-
važne o hendikepované deti 
sumou približne 72 tisíc eur. 

V Poprade peniaze pomohli 
Dennému stacionáru na Fran-
cisciho ul., Špeciálnej škole na 
Partizánskej ulici, vlani nezisko-
vej organizácii Novorodenec.sk 
a tohto roku dostane finančnú 
podporu pediatrické oddelenie 
Nemocnice Poprad. Pôjde na 
kúpu novorodeneckého a det-
ského transportného ventilátora 
BabyPAC, ktorý zabezpečuje op-
timálne dýchacie a srdcové čin-
nosti, ako aj ostatné vitálne hod-
noty pri prevoze novorodencov. 

Pomôcť môže naozaj každý. 

Stačí si zakúpiť štartové číslo a 
zúčastniť sa na nesúťažnom 4 
km behu v uliciach centra alebo 
prekonať túto trať prechádzkou, 
prípadne symbolicky odbehnúť 
niekoľko metrov na bežeckom 
páse. Každý zdolaný kilometer sa 
na záver prepočíta na finančnú 
pomoc. Boris Peško za organizá-
torov uviedol: „Verím, že sa nám 
podarí prekonať predošlý rok, 
aby suma pre nemocnicu bola čo 
najväčšia a naplnil sa motív VSE 
City Runu Vyhráva jeden, pomá-
ha každý.“ 

Účasť na podujatí, ktorého am-
bíciou je, aby sa do športovania 
zapojili všetky vekové kategórie, 
prisľúbili medziiným Ľuboš Bar-
tečko, Alžbeta Havrančíková, 
Pavol Hurajt a ďalší športovci. 

Tohtoročný VSE City Run bude 
výnimočný i tým, že sa súčasťou 
programu stane privítanie bežcov 
štafetového behu Dukla - Lidice 

2015. Záštitu nad podujatím pre-
vzal slovenský prezident Andrej 
Kiska a český Miloš Zeman, ale 
tiež Jarmila Kratochvílová. 27. 
ročník tejto bežecko-cyklistickej 
štafety z Dukly cez Banskú Bys-
tricu a Ležáky až do Lidic bude 
trvať štyri dni a má viac ako 840 
km. Juraj Sedlačko z Oblastnej 
organizácie CR Tatry Podhorie za 
organizátorov na slovenskej stra-
ne uviedol: „Do štafety sa zapojilo 
takmer sto miest a obcí. Do Popra-
du dorazí po prvýkrát. Predpokla-
daný čas je o 15. hod. 10. júna na 
Námestie sv. Egídia, kde bežcom 
uviažu symbolickú stužku na šta-
fetový kolík.“ Pre zaujímavosť - na 
beh sa už zaregistrovalo veľa ľudí. 
Štartové číslo 001 na úsek štafety 
v našom regióne získala mladá 
Popradčanka, hoci obvykle by ho 
všade mal mať primátor. Poprad-
ský šéf radnice Jozef Švagerko po-
beží s číslom 007.  (mar)

V rámci 20. ročníka Športovej olympiády mesta Poprad sa do 
súťaženia po dvadsiatykrát zapojili aj škôlkari. Víťazi školských 
kôl sa stretli vo štvrtok 28. mája na ihrisku ZŠ Jarná.

„Už dvadsať rokov sa snažíme viesť deti k pohybu a mám radosť z 
toho, že ich šport baví,“ uviedla Anna Koperniechová z Centra voľné-
ho času, ktorá stála pri zrode Olympiády materských škôl. „V skoku do 
diaľky, v hode loptou do diaľky a behu na 30 metrov súťažili štvorčlenné 
družstvá z dvanástich materských škôl. Každý dostal odmenu, ale prvé 
tri materské školy si odniesli trofeje a víťazi aj putovný pohár,“ zhrnula 
podujatie organizátorka Dana Fedorová z MŠ Jarná.

Putovný pohár si vybojovala domáca MŠ Jarná, na druhom mies-
te skončila MŠ Záborského a  na tretej priečke sa umiestnila MŠ 
Mládeže II.      (mav)

Najmenší olympionici súťažili

Futbalisti FK Poprad 
sa v  závere nadstavbo-
vej časti DOXXbet ligy 

rozbehli. Z  posledných troch 
zápasov si odniesli plný počet 
bodov. Po dvoch domácich ví-
ťazstvách v rýchlom slede doká-
zali vyhrať aj v Seredi a na pred-
poslednú Šaľu dve kolá pred 
koncom strácajú už len tri body.

V nedeľu sa strelecky presadili 
Jozef Tropp a Tomáš Sedlák. Os-
tatné víťazstvá sú výbornou po-
zvánkou na rozlúčkový domáci 
zápas proti Nitre.

Výsledok: 10. kolo v  nedeľu 
31. mája ŠKF Sereď - FK Poprad 
0:2 (0:1), góly Popradu: 35. Jozef 
Tropp, 90. Tomáš Sedlák.

Program: 11. kolo v nedeľu 7. 
júna o  19.30 hod. FK Poprad - 
FC Nitra.   (ppv)

FK POPRAD
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Futbalové legendy zažiarili v Poprade

V piatkový večer 29. mája patrilo NTC Poprad futbalovým legen-
dám Česka a Slovenska a anglickej Premier League. Predkrmom bol 
popoludňajší duel výberov armád Veľkej Británie a Slovenska.

V medziprograme sa o zábavu starala moderátorská dvojica Marcelov 
- Merčiak a Forgáč. Vystúpila tanečná skupina The Pastels, raper Kali, či 
freestylová formácia Hands Up Crew. Hlavný exhibičný zápas obohatil 
najznámejší športový komentátor Marcel Merčiak aj o nezabudnuteľný 
komentár. Vo výbere legiend Premier League nechýbali také hviezdy 
ako Andy Cole, Louis Saha, Gaizka Mendieta, či Jari Litmanen... Za le-
gendy Česka a Slovenska nastúpili také esá minulosti ako Ľubomír Mo-
ravčík, Szilárd Németh, Vladimír Kinder, či Miroslav Karhan a mnoho 
ďalších významných mien svetového futbalu.

V armádnom zápase zvíťazila Veľká Británia nad Slovenskom 4:1. Zápas 
legiend zvládla lepšie družina okolo Gaizku Mendietu, ktorý strelil dva góly 
a zariadil víťazstvo hostí v pomere 1:2. V exhibičnom penaltovom rozstrele 
sa už ale z úspechu tešili domáci. Každý si zápas v Národnom tréningovom 

centre v Poprade užíval a po záverečnom hvizde zavládla spokojnosť. „Som 
prvýkrát na Slovensku. Stretol som sa s bývalými spoluhráčmi a kamarát-
mi a veľmi som si to na tomto krásnom štadióne užíval,“ uviedol dvojgó-
lový strelec a bývalí spoluhráč Sziliho Németha z Middlesbrough Gaizka 
Mendieta. „Tešil som sa na tento zápas, aj keď som sa obával kondičky. Na 
ihrisku som napriek tomu vydržal celkom dlhý čas. Bol to pohodový zápas, 
ktorým sme sa snažili potešiť divákov,“ dodal S. Németh. „Nastúpil som až 
do druhého polčasu, ale tempo hry bolo dobré. Padlo málo gólov, možno 
to mohli rozhodcovia viac púšťať v  ofsajdových pozíciách,“ pokračoval 
niekdajší víťaz Ligy majstrov s Liverpoolom Vladimír Šmicer. „Naposledy 
som si zahral futbal v decembri a tak som sa do toho dostával pomalšie. Bol 
to pekný zápas na nádhernom štadióne. Dvakrát som nepremenil penaltu, 
ale v takýchto zápasoch o to vôbec nejde,“ pousmial sa fínsky „superhrdina“ 
Jari Litmanen. „Bolo to príjemné stretnutie a priznám sa, že som sa dlho 
netešil na futbalový zápas tak, ako teraz. Toľko futbalových hviezd na jed-
nom mieste neuvidíte každý deň,“ doplnil Miroslav Karhan.  (mav)

Minulý týždeň bol bohatý na podujatia 20. ročníka Športovej 
olympiády mesta Poprad.

Atletika: V utorok 26. mája otvorila jubilejný ročník ŠOMP kráľov-
ná športu v areáli ZŠ s MŠ na Jarnej ulici. Medzi chlapcami v siedmich 
disciplínach kraľovali ml. žiaci ZŠ Dostojevského, ktorí s veľkým ná-
skokom vyhrali pred Sp. Sobotou a ZŠ Tajovského. Podobná situácia 
nastala aj medzi dievčatami, keď ZŠ Dostojevského suverénne zvíťazi-
la pred ZŠ Komenského a 8 roč. Gymnáziom D. Tatarku.

Mixvolejbal: V stredu 27. a vo štvrtok 28. mája sa v telocvični ZŠ 
s MŠ Tajovského najviac darilo ZŠ na Letnej ulici pred ZŠ Komen-
ského a 8 roč. Gymnáziom D. Tatarku.

Tenis: V stredu 27. mája sa na kurtoch pri ZŠ s MŠ vo Veľkej z ví-
ťazstva tešilo družstvo ml. žiakov 8 roč. Gymnázia D. Tatarku pred 
domácou ZŠ vo Veľkej a  Spišskou Sobotou A. O  deň neskôr bolo 
úspešné aj družstvo ml. žiačok 8 roč. Gymnázia D. Tatarku, ktoré 
zvíťazilo pred ZŠ Francisciho A a ZŠ vo Veľkej.   (ppv)

Športová olympiáda mesta poprad

• V PIATOK 29. mája sa v are-
áli ZŠ Dostojevského v  rámci 
Športovej olympiády mesta 
Poprad uskutočnila súťaž v atle-
tike najmladších žiakov základ-
ných škôl pod názvom Kinderi-
áda. V  celkovom hodnotení sa 
medzi chlapcami najviac darilo 
žiakom ZŠ Komenského, ktorí 
zvíťazili pred ZŠ v  Spišskej So-
bote a ZŠ Dostojevského. Medzi 
dievčatami sa z  víťazstva tešila 
ZŠ Dostojevského pred ZŠ Fran-
cisciho a ZŠ Tajovského.• V  STREDU 27. mája sa 
v  Poprade uskutočnil 3. ročník 

bowlingového turnaja pre ma-
terské školy, ktorého sa zúčastni-
lo 34 učiteliek z Popradu a oko-
lia. Víťazom sa stalo družstvo 
regionálnej organizácie Spoloč-
nosti pre predškolskú výchovu 
pred MŠ Letná a MŠ Tajovského. 
Najlepšou hráčkou sa stala Mari-
ka Rybková z MŠ Záborského.• PREDMINULÝ víkend sa 
v  Ružinove konal ženský hokej-
balový turnaj Mamut Cup, kto-
rého sa zúčastnilo jedenásť tímov. 
Poprad reprezentovali Popradské 

líšky, ktoré vyhrali všetkých päť 
zápasov vrátane finále a  obhájili 
minuloročné prvenstvo.• POČAS predminulého ví-
kendu sa v  Bratislave konal 
finálový turnaj Majstrovstiev 
Slovenska v  bowlingu. Lukáš 
Andrássy z  Popradu kráčal cez 
kvalifikáciu až do finále pomer-
ne suverénne a zaslúžene sa stal 
majstrom republiky. Vybojoval 
si zároveň účasť na októbrovom 
ECC 2015 v San Marine, no ešte 
predtým ho čakajú reprezen-

tačné povinnosti na ME mužov 
v  dánskom Aalborgu spoločne 
s  ďalšími piatimi spoluhráčmi 
zo Slovenska.• JUBILEJNÝ 30. ročník be-
žeckej štafety 100x1000 metrov 
a  Deň detí a  športu v  Štrbe be-
hom oslávilo takmer 300 ľudí 
a  50 rodín. Štafetu tradične 
otvorili olympionici ako naprí-
klad Mária Jasenčáková, Betka 
Havrančíková, Martin Bajčičák, 
či Jozef Ninis. Podujatie bolo 
súčasťou osláv Dňa detí a športu 
a bolo zaradené do programu sú-
ťaží Tatry v pohybe.  (ppv)

Krátko zo športu

V sobotu 23. mája sa zverenci Judo Klubu Poprad zúčastnili 39. ročníka 
medzinárodnej Veľkej ceny v jude v Rimavskej Sobote. Adamko Jacák 
(štvrtý sprava)obsadil v  kategórii MU 9-30 3. miesto. Ostatní klubo-
ví pretekári len tesne minuli medailové pozície.  FOTO - archív JKP
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zapoj sa do programu plnÉho Športu a zábavy  
a pomôž pediatrickému oddeleniu nemocnice poprad

10. 6. Ta Cakáme Na námestí sv. egídia
Generálny partner MEDIÁLNI partnerIpartnerI

  NoN-stop beh Na páse 10:00 – 18.00  miNi city ruN 10:30

  Trial bike show jáNa kočiša 14:00   vse city ruN prechádzka 16:30

    šTarT hlavNého behu ulicami popradu 17.00

  registrácia Na www.ciTyrun.sk alebo pred podujatím už od 14.00 

 koNcert kapely king shaolin    Tombola plNá skvelých  cieN pre všetkých 
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Piatok 5. jún o 18. hod
Dom kultúry Poprad
JAZYKOVÝ KVET
Finalisti celoštátnej súťaže Jazyko-
vý kvet predstavia divadelné prí-
behy v anglickom a španielskom 
jazyku.
Vstupné: 2 €/Predpredaj - Chris-
tiania, MIK

Sobota 6. jún o 10. hod.
Námestie sv. Egídia
FESTIVAL
KROJOVANÉ BÁBIKY 2015

Nedeľa 7. jún/ DK Poprad
DOROTKA

Dorotka z Fidorkova porozpráva 
malým divákom veselé a poučné 
príbehy z Fidorkova.
Vstupné: 1,50 €

Pondelok 8. jún o 19. hod.
DK Poprad
RND/SLÁVA
Dobová hra Sláva podáva javisko-
sú správu o ceste za slávou sveto-
vého komika v podaní Radošin-
ského naivného divadla.
Vstupné: 13 €

Streda 10. jún o 10. hod.
Námestie sv. Egídia
CITY RUN

www.regiontatry.sk

Spoluorganizátor:Organizátor:

15. - 20. JÚN 20
15

Prize money

42 500 ¤
+ Hospitality

Hlavní partneri: Oficiálny partner:

POPRAD-TATRY
ATP Challenger Tour
Mestské tenisové kurty Poprad

Hlavní mediálni partneri: Mediálni partneri:

PP
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MISS Spiša 2015

7 Gabriela Zemančíková
20 rokov, 169 cm, Ružomberok8

1

Tatiana Bazárová
18 rokov, 169 cm, Spišská Nová Ves

Kristína Kedžuchová 
18 rokov, 172 cm, Harichovce

Alžbeta Lorencová
17 rokov, 174 cm, Hrabušice4

Ivana Dlugošová 
20 rokov, 168 cm , Abrahámovce2

Silvia Surovcová
18 rokov, 178 cm, Spišská Nová Ves5

3

6

Denisa Rožárová 
18 rokov, 173 cm , Kežmarok

Lenka Furmanová
25 rokov, 173 cm, Spišské Podhradie

Katarína Francúzová
22 rokov, 169 cm, Podolinec9

Aj tohto roku organizuje Agentúra Štýl zo Spišskej Novej Vsi súťaž 
krásy Miss Spiša 2015. Finále sa uskutoční v  piatok 12. júna v  Spiš-
skom divadle. Redakcia novín POPRAD v  spolupráci s  agentúrou 
Štýl a  spoločnosťou AVON pripravila pre čitateľov súťaž. Tipovaním 
sa zvolí MISS SYMPATIA. Stačí, ak na korešpondenčný alebo podob-
ný lístok nalepíte vyplnený kupón, ktorý je súčasťou tohto príspevku 
a  zašlete alebo donesiete ho do redakcie (Podtatranská 149/7, 058 
01 Poprad) do 11. júna 2015. Na lístok je potrebné uviesť aj číslo te-
lefónu. Traja tipujúci získajú kozmetické balíčky od firmy AVON. 
Ich mená budú uverejnené v  novinách POPRAD 17. júna 2015.

MISS SPIŠA 2015

Tip  na  MISS  SYMPATIA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Krojované bábiky
Súbory vystúpia aj popoludní 

v areáli firmy Whirlpool a o 17. 
hod. v Dome kultúry bude vy-
stúpenie pre seniorov v podaní 
DFS Venček, Popradčan a DFS 
Jitřenka.

V nedeľu 7. júna o 11. hod. 
prijme účastníkov festivalu 
kežmarský primátor a o 15. 
hod. sa na nádvorí Kežmar-

ského hradu uskutoční záve-
rečný galaprogram domácich a 
zahraničných súborov s aktom 
výmeny krojovaných bábik. 
Odovzdávanie cien a diplomov 
sa bude následne konať vo Veľ-
kej Lomnici, kde bude 5. júna 
prebiehať aj tanečný workshop 
domácich a zahraničných sú-
borov s vyučovaním tradič-
ných tancov a hier.  (ppm)

(Dokončenie zo str. 1)

Plní spomienok a očakávaní 
sa minulú sobotu zišli pred 
dnešnou Katolíckou univerzi-
tou prví abiturienti Jedenásť-
ročnej strednej školy v  Poprade, 
ktorí ju skončili v  máji 1955. 
Bola predchodkyňou dnešné-
ho Gymnázia na Kukučínovej 
ulici. 

Každých päť rokov, teda už 
po dvanásty raz, sa stretli bý-
valí maturanti. Hoci im pri-
budli šediny a vrásky a z 39 už 
približne tretina nežije, svojich 
spolužiakov vidia stále ako 
mladých. Spájajú ich krásne 
spomienky na študentské časy. 
Do „jedenásťročky“ v  Poprade 
boli pozbieraní z  rôznych škôl 
- všeobecne veľmi dobrí žiaci. 
Aspoň tak si na nich zaspomínal 
František Štróbl z Košíc, jediný 
zo stredoškolských učiteľov, 
ktorý mohol ešte na pomaturit-
né stretnutie prísť: „Sú to veľmi 
krásne spomienky, lebo aj ja som 
prvýkrát nastupoval učiť hneď 
po skončení vysokej školy. Takže 
medzi mnou a študentmi bol na-
ozaj malý vekový rozdiel. Boli to 
vynikajúci žiaci, chlapci športov-
ci a pekné dievčatá.“ 

Do mladosti sa vrátil i Milan 
Mýtnik: „Akoby sa náš kolektív 
pri každom stretnutí utužoval. 
Som rád, že sme sa znovu zišli 
a  mohli zaspomínať akurát 
v  čase, keď sme aj my maturo-
vali. Maturity boli podobné ako 
dnes. Viem to, pretože mám dcé-
ru, ktorá je riaditeľkou súkrom-
ného gymnázia v Poprade a roz-
právali sme sa o tom. Akurát, že 

vtedy sme mali ako cudzí jazyk 
ruštinu a  teraz je to angličti-
na.“ Na stretnutie ich prišlo 11, 
veľa z nich totiž žije v Čechách, 
dvaja v  Nemecku, po jednom 
dokonca v  Austrálii a  Kana-
de. V živote sa dobre uplatnili, 
viacerí sú univerzitní profesori 
alebo naslovovzatí odborníci 
v iných profesiách.

Svoje čriepky do kytice spo-
mienok pridala aj Klára Matej-
ková, ktorá je známou detskou 
lekárkou: „Mali sme sa veľmi 
radi. Možno aj preto, že sme všet-
ci zažili vojnu a pamätali sme si, 
ako hučali sirény a skrývali sme 
sa. Ešte k tomu som bola jediná-
čik, takže pre mňa boli spolužia-
ci ako moji bratia a  sestry. Boli 
sme naozaj dobrí priatelia, inak 
by sme tu pred školou po 60 ro-
koch nestáli.“ Ivor Ripka, ktorý 
je ešte dodnes emeritný profe-
sor v Prešove a jeho špecializá-
ciou bola slovenčina a  ruština, 
dodal: „Najradšej si spomínam 
na tú mladosť a čím viac starne-
me, tak sú tie spomienky krajšie 
a radostnejšie. Napriek tomu, že 
sme boli takí pozbieraní z  rôz-
nych gymnázií, tak sa náš ročník 
„chytil“ a  boli sme výborní štu-
denti.“ 

Bývalí abiturienti si sadli do 
lavíc vo svojej pôvodnej triede 
a  čakalo ich aj prijatie primá-
torom mesta Poprad Jozefom 
Švagerkom v obradnej sieni. Po-
zdravil ich nielen on, ale i Vla-
dimír Lajčák, riaditeľ Gymnázia 
na Kukučínovej ul., ktorého 
boli prví maturanti.  (mar)

Boli to krásne časy...

Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny  (bez DPH)  takéto: 1 
celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany  60 €, pri ostatných rozme-
roch  za 1 cm2  0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opako-
vaniach 15 %, od  10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú 
inzerciu 30 %.
Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej 
inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za 
rámček sa pripláca 3 €.


