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Cyklisti si už môžu naplno užívať novú cyklotrasu

(Pokračovanie na str. 3)

Sviatku detí prialo aj počasie
Tohtoročný program Mesto Po-

prad deťom sa konal minulú so-
botu v centre mesta pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí. Pred-
poludnie patrilo Medzinárodnému 
festivalu Krojované bábiky 2019, 
popoludňajší program tvorili roz-
právky, vystúpenie kúzelníka Wol-

fa, medzi deti zavítali tiež postavy 
Vlka, Zajaca a Macka Uška a deň 
uzavrel očakávaný koncert Tomáša 
Bezdedu a jeho bandu.

V nedeľu 2. júna prebiehali už 
tradične na školskom dvore ZŠ na 
Ul. mládeže pohybové aktivity pod 
názvom Ja a môj psík. V pondelok 

mohli deti využiť tvorivé dielne Fa-
rebný svet detí a pozrieť si vystú-
penie DFS Letnička v pásme Deti 
deťom.

Slnečný deň si vybralo na oslavy 
MDD veľa organizátorov a tak si 
deti a rodičia mali z čoho vyberať. 
Prednosť mestskému programu 
dalo viac ako 4 tisíc účastníkov a 
nemali čo ľutovať. Deťom v ich svia-
tok konečne vyšlo slnečné počasie a 
mohli svoj deň vyplniť v súťažiach, 

ktoré pripravilo Centrum voľného 
času v Poprade. V zábavných hrách 
a pri rôznych atrakciách dosta-
li sladkosti, ale aj ovocie, aby boli 
zdravé, omaľovánky, aby boli múd-
re a potešili ich tiež balóniky. Ivana 
Piataková, vedúca oddelenia kultú-
ry MsÚ povedala:  „Mesto Poprad 
ďakuje sponzorom, ktorí poskytli 
sladkosti, ovocie a darčekové pred-
mety počas programu MDD“

Novú cyklotrasu vedúcu od mestského úradu až po most k Aquacity na 
Športovej ulici v Poprade v pondelok slávnostne otvorili prestrihnutím 
pásky  primátor Popradu Anton Danko, viceprimátori Ondrej Kavka a 
Štefan Pčola a zástupcovia zhotoviteľa - spoločnosti Strabag.

stojany na bicykle. 
Vedúca odboru vý-
stavby MsÚ Kristína 
Horáková uviedla: 
„Celková výška in-
vestícií bola viac ako 
928 tisíc eur, čo sa 
týka stavebných ná-
kladov. K tomu je po-
trebné pripočítať i ná-
klady na projektovú 
dokumentáciu 13 800 
eur. Na tento projekt 
bola už v minulom 
roku podaná žiadosť 
o poskytnutie nená-
vratného finančného 
príspevku z eurofondov a štátneho 
rozpočtu, v súčasnej dobe prebieha 
posudzovanie verejného obstará-
vania na výber zhotoviteľa na túto 
stavbu, zmluva o poskytnutí tohto 
príspevku je podpísaná, čakáme len 
na ďalší postup.“ Nová trasa cyklo-
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Nový cyklochodník s dĺžkou 
1 342 metrov a šírkou 3 metre ob-
sahuje 3 lávky v rôznych dĺžkach, 

dve odpočívadlá, jedno z nich aj 
s prístreškom so sedením, ďalej 
stoly, stoličky, koše a samozrejme 

chodníka tvorí úsek „B“ plánova-
nej cyklotrasy prepájajúcej mesto 
za západu na východ. Prepája sa s 
jestvujúcim cyklochodníkom za-
čínajúcim na Brežnom riadku pri 
záhradkách. 

FOTO – Marta Marová
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Stručne

Chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom

Športovala a zabávala sa celá rodina
 ZASADANIE Mestského za-

stupiteľstva v Poprade je najbliž-
šie plánované na štvrtok 13. júna 
od 8. hod. v zasadačke Mestského 
úradu v Poprade.

 PrAcOVNé stretnutie pri-
mátora Popradu Antona Danka s 
predstaviteľmi Justičnej akadémie 
SR sa uskutočnilo včera predpo-
ludním na Mestskom úrade v Po-
prade.

 TrADIČNé podujatie pre po-
zvaných členov denných centier 
– športový deň pre seniorov pod 
názvom Mám na to usporiada 
mesto Poprad – sociálny odbor 
MsÚ dnes 5. júna 2019 vo viacú-
čelovej hale Aréna.

 V SOBOTU 8. júna od 9. hod. sa 
v areáli Základnej školy na Tajov-
ského ulici v  Poprade uskutoční 
juniáles s  programom, v  ktorom 
budú rôzne súťaže, futbalový tur-
naj, ľudový jarmok, burza šatstva, 
vodný futbal a  ďalšie zaujímavé 
atrakcie. 

 MINULÝ týždeň v  utorok sa 
v  Poprade konala konferencia, 
ktorú zorganizovala Americká 
obchodná komora. Jej cieľom 
bolo pripraviť pre verejný a súk-
romný sektor odporúčania, ktoré 
umožnia zjednodušiť podmienky 
zamestnávania ľudí z marginali-
zovaných rómskych komunít na 
štátnej a regionálnej úrovni.

 SVIATOSŤ birmovania bude 
udeľovaná v  Konkatedrále Se-
dembolestnej Panny Márie v  Po-
prade túto nedeľu 9. júna o  11. 
hod. 

 OD pondelka 3. júna je v Pod-
tatranskej knižnici v  Poprade na 
sídlisku Západ inštalovaná výsta-
va obrazov Jarmili Zacher Pajpa-
chovej, ktorá potrvá do 28. júna 
2019.

 MEDIAČNé centrum Poprad 
poskytuje bezplatnú mediačnú 
službu pre obyvateľov mesta. Naj-
bližšia poradňa bude zajtra 6. júna 
na Okružnej ulici č. 25 v Poprade.  

 V  ArTKLUBE Tatranskej ga-
lérie v  Poprade otvoria vo štvr-
tok 13. júna výstavu v rámci VII. 
ročníka Festivalu Viva Italia s ná-
zvom Mariano Chelo Linea di 
mare (Morská čiara). Vernisáž sa 
uskutoční o 16.30 hod. a o 17. hod. 
tam vystúpi spevák Edo Klena.

 NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverej-
nený presný zoznam odberných 
miest, v  ktorých bude v  týchto 
dňoch prerušená distribúcia elek-
triny z dôvodu plánovaných prác 
na zariadení nízkeho napätia. 
Práce súvisia s  opravou a  pravi-
delnou údržbou distribučnej sú-
stavy.   (ppš)

Vo štvrtok 30. mája krátko po 
21. hodine došlo v  Poprade na 
križovatke ulíc Štefánikova a Le-
vočská k tragickej dopravnej ne-
hode.

Na priechode pre chodcov do-
šlo k  stretu osobného motorové-
ho vozidla, ktorého vodičom bol 
74-ročný Ján zo Spišskej Belej 
a 56-ročného chodca menom Da-
niel, pochádzajúceho z  Popradu. 
Ten viedol na vôdzke dvoch psov, 
z ktorých jeden na mieste uhynul. 

Pri dopravnej nehode utrpel cho-
dec ťažké zranenie, ktorému po 
prevoze do nemocnice podľahol. 
Vodič bol na mieste podrobený 
dychovej skúške, no jej výsledok 
bol negatívny. Chodcovi bola 
odobratá vzorka krvi na zistene 
prítomnosti alkoholu. Dopravnú 
nehodu bude ďalšej vyšetrovať po-
pradský vyšetrovateľ, ktorý začal 
trestné stíhanie pre prečin usmrte-
nia. Škoda na motorovom vozidle 
bola odhadnutá na tisíc eur. (krp)

FOTO – Marta Marová
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Spišská Sobota pridala svoj dielik 
do mozaiky programov k Medzi-
národnému dňu detí. V sobotu sa 
v jej areáli uskutočnil 2. ročník po-
dujatia Športuje celá rodina, ktorý 
mal už vlani výborný ohlas. 

S prvotnou myšlienkou prišiel 
Klub Sobotčanov. Predsedníčka KS 
Ľuboslava Duroňová poznamena-
la: „V minulom roku sme sa začali 
pohrávať s myšlienkou, že v Spišskej 
Sobote nemáme žiadnu akciu, kde 
by sme sa stretávali spolu s deťmi. 
Máme Annabál, Katarínsku zába-
vu a pod., ale chýbalo nám niečo, 
kde by sa vedela stretnúť celá rodi-
na. MDD sa nám zdal najlepší dá-
tum na takúto udalosť. Tak sme dali 
hlavy dokopy a v spolupráci s miest-
nou základnou a materskou školou 
vznikla akcia Športuje celá rodina. 
Ide nám o to, aby sa posilnila komu-
nita Spišskej Soboty, obyvatelia sa 

stretli, zabavili, porozprávali a po-
pritom urobili deťom radosť.“ 

Malí aj veľkí sa mohli dosýta po-
baviť pri rôznych veselých súťažiach, 
dať si namaľovať obrázok na tvár, 
stretnúť sa s bývalými žiakmi školy 
– úspešnými hokejistami, zatancovať 
si zumbu, obdivovať výkony psov 
pri výcviku, dobrovoľných hasičov 
zo Spišskej Soboty, ochutnať guláš, 
zaskákať si na nafukovacom hrade, 
sledovať kúzelníka Wolfa a Srandu 
Bandu aj zamaškrtiť si na ovocí od 
sponzorov... Nechýbal ani maskot 
popradského hokejového klubu 
Kamko. 

Riaditeľka ZŠ s MŠ na Vagonárskej 
ul. Adriana Oravcová dodala: „Keď-
že sme škola so zameraním na šport 
– ľadový hokej, malo byť toto podu-
jatie o športe, ale nechceli sme nikoho 
do ničoho nútiť. Kto chcel, športoval. 

Ľudia sa majú v prvom rade baviť, 
má to byť o zábave, humore, aby nám 
všetkým bolo spolu dobre. Je to o spo-
lupráci s Klubom Sobotčanov, ktorá 
je počas celého roka na veľmi vysokej 
úrovni.“ A tak tomu bolo s podpo-
rou mesta aj v sobotu.  (mar)
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(Dokončenie zo str. 1)

 DrUHÝ júlový víkend bude 
pod  Tatrami patriť opäť re-
meslám a  ľudovej kultúre. 
V centre Kežmarku sa uskutoční 
už 29. ročník festivalu Európske 
ľudové remeslo. Venovaný bude 
pivovarníckemu a debnárskemu 
cechu, ktoré v Kežmarku vznikli 
v rokoch 1589 a 1609. 

 V  STrEDISKU v  Bachledo-
vej doline sa pred letom pracuje 
na  dokončení panoramatickej 
reštaurácie na  vrchole Spišskej 
Magury, ktorá poskytne výhľad 
na  Belianske Tatry. Jej priesto-
ry sú situované pod zemou, aby 
budovu v  rámci panorámy ne-
bolo vidieť. Na  jej streche bude 
nasadená tráva. Súčasťou bude 
aj kaviareň, obchod so  suvenír-
mi a regionálnymi špecialitami, 
toalety, environmentálna učeb-
ňa i detský kútik. 

 UBYTOVAcIE zariadenia 
vo  Vysokých Tatrách sú už 
na nadchádzajúce leto zaplnené 
zatiaľ na 70 %. Obsadenosť však 
rastie priamo úmerne s  pri-
chádzajúcim letom. Prioritou 
pre návštevníkov Tatier v  letnej 
sezóne je turistika, aj  preto sa 
stav v ubytovacích zariadeniach 
často odvíja od počasia.

 PIATOK 10. mája sa zapíše 
do histórie rozvoja cyklodopra-
vy na  Slovensku. Práve v  tento 
deň bol totiž v  Národnej rade 
SR schválený tzv. “cyklodotačný 
zákon”, ktorý otvára samosprá-
vam dvere k  financovaniu roz-
voja cyklistickej infraštruktúry 
nielen prostredníctvom euro-
fondov ako tomu bolo doteraz, 
ale aj  z  vlastných rozpočtových 
zdrojov štátu. K  definitívnemu 
schváleniu zákona s účinnosťou 
od 1. júla 2019 tak došlo symbo-
licky práve počas prebiehajúcej 
kampane Do práce na bicykli. 

 ŠTÁTNE lesy TANAP-u upo-
zorňujú turistov, ktorí sa chys-
tajú do Veľkej Studenej doliny, 
aby pri prechádzaní dreveným 
mostíkom v lokalite Brána boli 
mimoriadne opatrní. Po zime je 
premostenie poškodené, ešte do 
začiatku letnej turistickej sezó-
ny ho však plánujú opraviť.   

 DNES sa v kongresovej sále 
hotela Bellevue v Starom Smo-
kovci koná mikroregionálna 
Burza práce so zameraním na 
cestovný ruch - najmä na pozí-
cie kuchár, čašník, recepčný, či 
pracovník wellnes zariadenia. 
 (ppš)

Dodržujú zámer, ktorý si dali v začiatkoch festivalu
Súčasťou programu Mesto Po-

prad deťom bol minulú sobotu 
otvárací program XXIII. ročníka 
medzinárodného festivalu Krojo-
vané bábiky (MFKB)na Námestí sv. 
Egídia. Podujatie sa začalo už mi-
nulý piatok a pokračovalo v nedeľu 
v Kežmarku, v pondelok vo Svite a 
v utorok v Stropkove.

Zástupcov domácich a zahranič-
ných folklórnych súborov privítal v 
Poprade viceprimátor Štefan Pčola 
(na foto vpravo, do Pamätnej kni-
hy mesta sa podpisujú zástupcovia 
DFS Podtatranček z Veľkej Lomnice, 
vľavo kamaráti z DFS s bábikami – 
symbolom MFKB, hore vpredu DFS 
Krosniata Kartúzy z Poľska). Pove-
dal: „Medzinárodný festival krojova-
ných bábik sa stal už tradičným podu-
jatím na území nášho mesta. Mesto je 
hrdé na to, koľko našich súborov pre-

zentuje tunajšie folklórne zvyklosti, a 
pretože prichádzajú detské folklórne 
súbory aj zo zahraničia, ide zároveň o 
vynikajúcu prezentáciu nášho mesta.“ 
Poďakoval všetkým účastníkom, že 
svojím nadšením pre folklór pribli-
žujú ostatným ľuďom pestrosť  ľudo-
vých obyčajov v rôznych krajinách. 
Popradskú samosprávu zvlášť teší, že 
MFKB pomáha zachovávať 
tradície našich predkov u 
najmladšej generácie.

Organizáciu podujatia 
zabezpečovalo Podtatran-
ské osvetové stredisko s 
ďalšími partnermi. Juraj 
Švedlár z POS bol spokojný, 
navyše vyšlo aj skvelé po-
časie: „Už na začiatku sme 
si vzali za cieľ, aby sa deti 
stretávali, nadviazali nové 
priateľstvá, aby sa učili a 

spoznávali tradície iných národov z 
celej Európy, ba sveta. A v tejto našej 
snahe pokračujeme. Tohto roku sa na 
MFKB zúčastnilo 8 domácich súbo-
rov, prišli hostia z Poľska, Bulharska 
(foto na 1. str.), z Maďarska, Lotyš-
ska a z Bratislavy DFS Grbarčieta, 
ktorý zastupuje folklór chorvátskej 
menšiny na Slovensku.“  (mar)

Primátor Popradu Anton Danko 
si prišiel pozrieť program aj s dcér-
kou Aurorou a uviedol: „Keď sme 
boli malí, nemali sme takéto akcie, 
súčasné detičky majú oveľa väčšie 
možnosti užiť si MDD. Prajem im 
to, aby sa takto stretávali celé rodi-
ny a užívali si Deň detí, lebo nao-
zaj MDD je krásny sviatok. Aj tým-
to programom mesto dokazuje, že 
si váži nielen seniorov, ale aj deti, 
pretože sú našou budúcnosťou.“ 

Aurora zhodnotila, prečo treba 
MDD: „...aby nemali len rodičia 
sviatky, ale aj deti a mohli oslavo-
vať.“ 

Mnohé deti v sebe nezapreli sú-
ťaživosť a vyskúšali si hádzanie 
loptou, jazdu na autíčkach, hod 
plastovým tanierom, streľbu na 
bránku a ďalšie. Jeden z oteckov 
s dvoma deťúrencami podotkol: 
„Urobili sme deťom radosť, lebo oni 
nám ju robia každý deň. Sme radi, 
že ich máme.“  (mar)

Sviatku detí prialo aj počasie

FOTO – Marta Marová

FOTO – Marta Marová
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Mnohé deti nevedia správne čítať Sľubujú veľký taliansky zážitok

Policajné správy

Naša škola Gymnázium, 
Kukučínova 4239/1, Po-
prad bola úspešná pri 
získavaní financovania z 
programu Erasmus+.

Projekt Vzdelanie - kľúč k 
našej budúcnosti vznikol na 
základe potrieb školy, jeho 
učiteľov i žiakov a má jasný 
cieľ – podporiť profesionál-
ny rast a vzdelávanie učite-
ľov. Vďaka tomuto projektu 
sme získali finančnú pod-
poru od EÚ na rozšírenie 
obzoru učiteľov, zlepšenie 
ich kompetencií v  rôznych 
oblastiach a v neposlednom 
rade aj na posilnenie ko-
munikácie v  anglickom ja-
zyku. Pomocou finančných 
prostriedkov získaných od 
EÚ chceme podporiť učite-
ľov v  ich ďalšom vzdelávaní 
a napredovaní, vyslať ich na 
partnerské školy s  cieľom 
nadviazať partnerské vzťahy 
so školami v Európskej únii, 
inovovať a zvýšiť kvalitu vý-
učby, zlepšiť interkulturálne 

povedomie, zvýšiť príťažli-
vosť a medzinárodný rozmer 
školy.

V rámci tohto projektu sa 
už dvaja učitelia zúčastnili 
na job shadowingu v našich 
partnerských školách. Ako 
prvá navštívila Taliansko 
v  novembri 2018 učiteľka 
geografie, chémie a informa-
tiky Mgr. Denisa Slavkovská, 
ktorá navštívila partnerskú 
školu I.S.I.S.S. Majorana 
v meste Santa Maria a Vico 
pri Neapole. Počas stáže sa 
oboznámila s  aktuálnymi 
trendmi vo vyučovaní in-
formatiky a chémie a ďalších 
prírodovedných predmetov. 
Zoznámila sa s  metódami 
práce so žiakmi so špeciál-
nymi vzdelávacími potreba-
mi. Okrem iného nadviazala 
partnerstvo s kolegami v ta-
lianskej škole, ktoré vyústilo 
do ďalšej spolupráce, ktorá 

bude realizovaná v  blízkej 
budúcnosti. 

Ďalšiu mobilitu zrealizo-
vala v  máji 2019 učiteľka 
chémie Ing. Daniela Kopin-
ská, ktorá zároveň pracuje 
ako výchovná poradkyňa. 
Navštívila partnerskú školu 
I.E.S. Lazaro Carreter v mes-
te Alcalá de Henares v  Špa-
nielsku. Mala možnosť vidieť 
prácu s heterogénnymi sku-
pinami žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, 
z  rodín migrantov, neza-
mestnaných a podobne. Ab-
solvovala vyučovacie hodiny 
na bilingválnej štátnej škole 
a priniesla si nový pohľad na 

prácu so znevýhodnenými 
skupinami žiakov. 

 „Na škole som sa stretla 
s kolegami, ktorí boli ku mne 
ústretoví a  priateľskí a  vo 
všetkom mi boli nápomocní. 
Absolvovala som vyučova-
cie hodiny prírodovedných 
predmetov, informatiky aj 
histórie. Mala som možnosť 
porovnať metódy a  formy 
práce u nás a v Alcalá de He-
narés a rozšíriť si svoje kom-
petencie. V  hosťujúcej škole 
som získala nových priateľov 
a nadobudla som väčšiu isto-
tu v komunikácii v anglickom 
jazyku.“

Erasmus+ je programom 

Európskej únie pre vzdeláva-
nie, odbornú prípravu, mlá-
dež a šport s rozpočtom 14,7 
miliárd eur na obdobie rokov 
2014 až 2020. Na Slovensku 
je program administrovaný 
organizáciami SAAIC (v ob-
lasti vzdelávania a  odbornej 
prípravy) a Iuventa (v oblasti 
mládeže a športu).

Projekt je financovaný 
v  rámci Kľúčovej akcie 1, 
ktorej hlavným cieľom je 
podpora mobility. Prostred-
níctvom Kľúčovej akcie 1 
je možné získať financova-
nie na realizovanie mobility 
jednotlivcov alebo skupín, 
ktorých výsledkom bude 
zlepšenie zručností a  nado-
budnutie nových poznatkov 
o iných kultúrach. Cieľom je, 
aby zamestnanci získali hod-
notné skúsenosti v  oblasti 
európskeho školského vzde-
lávania a  získané poznatky 
a  skúsenosti následne apli-
kovali na národnej úrovni.

  Daniela Kopinská   PP-73

Inšpiratívny projekt „Vzdelávanie – kľúč k našej budúcnosti“ 
sa môže realizovať vďaka financovaniu z programu Erasmus+

Do dvanásteho ročníka celoslovenského projektu Čítajme si..., 
ktorý organizuje už od roku 2008 Linka detskej istoty pri Sloven-
skom výbore UNIcEF, sa zaangažovala aj Podtatranská knižnica v 
Poprade. Do tohto čitateľského maratónu sa minulý štvrtok zapojilo 
na celom Slovensku približne 33 tisíc detí, v našom meste 124 ma-
lých čitateľov. Na nižšej účasti sa pravdepodobne podpísalo zlé poča-
sie, ktoré mnohých odradilo od cesty do knižnice. Oproti vlaňajšku 
prišlo do projektu čítať v našom meste o takmer 80 účastníkov me-
nej, na Slovensku o 5 tisíc menej.

Na čítanie bolo odporúčaných 
šesť kníh väčšinou od súčasných 
autorov ako napr. Gabriely Futo-
vej, Petra Karpinského a ďalších.

Riaditeľka Podtatranskej knižni-
ce Monika Naštická povedala, že 
čítanie ponúkli hlavne štvrtákom a 
piatakom (na foto zo ZŠ s MŠ Ko-
menského v Poprade): „Po viac ako 
desaťročných skúsenostiach s týmto 
projektom  sa orientujeme viac na 
deti tejto vekovej kategórie, lebo 
úroveň čítania detí je veľmi zlá, a to 
nehovoríme o porozumení čítaného 
textu. Vidíme medzi deťmi veľké 
rozdiely. Badať, ak dieťa číta, do-
káže sa naučiť správne čítať, zvláda 
techniku čítania. Často je problém v 
rodine. Ak nevidí, že rodičia čítajú, 
po knihe nesiahne. Ak nečíta v pr-
vých obdobiach života nahlas, ne-
počuje sa, má čím ďalej viac problé-
mov pri zvládaní techniky čítania a 
ani sa nezamýšľa nad tým, čo číta.“ 
Čítanie je zmysluplným trávením 
voľného času, pestuje predstavi-

vosť, prináša množstvo informá-
cií, ale často aj odpovedí na rôzne 
situácie, ktoré prežívajú postavy v 
príbehu. Cibrí mozog, napomáha 
ľahšiemu učeniu sa a vytvára bo-
hatý svet fantázie.

Čitateľské aktivity pokračova-
li vo všetkých štyroch pracovis-
kách Podtatranskej knižnice (na 
sídlisku Západ, v Sp. Sobote i v 
pobočkách na Juhu) aj včera. V 
rámci projektu Celé Slovensko číta 
deťom im známi Popradčania čí-
tali zo svojich obľúbených kníh z 
detstva. Pridali sa tak ku sloganu 
Čítajme deťom 20 minút denne, 
každý deň!  (mar)

FOTO – Marta Marová

FOTO – Marta Marová

Organizátori siedmeho ročníka festiva-
lu gastronómie a kultúry Viva Italia, ktorý 
sa uskutoční v Poprade od 12. do 15. júna, 
sľubujú veľký taliansky zážitok. Fabio 
Bortolini z OZ Pre mesto minulý týždeň 
informoval, že prípravy sú v plnom prúde 
a tohto roku stavili ani nie tak na umelec-
ké hviezdy, ale hlavne na pravú taliansku 
atmosféru a gastronomické zážitky.

„Tohto roku ponúkneme návštevníkom fes-
tivalu región Sardínie, ktorý má veľké spek-
trum gastronómie, kultúry, histórie... Príde 
odtiaľ 70-členná delegácia. Sardíniou sa 
môžeme inšpirovať. Som veľkým fanúšikom 
tohto regiónu, pretože má podľa mňa nielen 
najkrajšie more v Európe, ale aj vnútroze-
mie a neskutočné tradície. Patrí k najstaršie 
osídleným častiam Európy. Veľmi sa mi páči, 
že Slovensko a Sardínia majú veľmi veľa vecí 
spoločných, najmä cítiť ten vzťah k folklóru 
a tradíciám,“ zhodnotil F. Bortolini. Okrem 
iného sa však môžu pochváliť podobnou 
špecialitou – sú to pirohy plnené zemiakmi, 
hoci na Sardínii trochu iného tvaru ako na 
Slovensku.  

Hlavnou súčasťou festivalu budú Talian-
ske trhy (Mercato Italiano), ktoré sa na Ná-
mestí sv. Egídia v Poprade rozložia už od 10. 
júna a potrvajú do 15. júna. Od 12. júna pri-
budne Mestečko Sardínia a Slow Food a tiež 
Apulská kuchynská dielňa. Celkovo bude 
rozostavených do 40 stánkov, v mestečku 
budú tiež predvádzať gastronomické ume-
nie z tohto talianskeho regiónu, bude vystu-
povať sardínsky folklórny súbor, uskutoční 
sa sprievod sardínskych kostýmov, účinko-
vať budú talianski umelci, premietať sa budú 

talianske filmy a ďalšie. Keďže príde vystu-
povať i mužský zbor Canto a tenore Populu 
Sardu di Oliena, ktorý predvedie umenie 
patriace do dedičstva UNESCO, rozhodli 
sa organizátori zaangažovať do festivalu aj 
mesto Levoča a Kežmarok, ktoré majú tiež 
diela zapísané do zoznamu UNESCO a zbor 
vystúpi i na ich pôde.

F. Bortolini vyzdvihol veľkú podporu a 
rozšírenie spolupráce na 7. ročníku Viva 
Italia zo strany popradskej samosprávy.  Vi-
ceprimátor Popradu Ondrej Kavka potvrdil 
podporu mesta Poprad a informoval aj o 
návšteve organizátorov festivalu v Sardínii: 
„Hostia odtiaľ sú nadšení možnosťou prezen-
tovať sa na Slovensku. Dopomohlo k tomu i 
nedávne vyhlásenie Vysokých Tatier v reb-
ríčku desiatich najlepších destinácií Európy 
pre rok 2019. Verím, že Sardínčania oboha-
tia návštevníkov festivalu a z nášho mesta a 
regiónu si odnesú pekné zážitky. Prídu sar-
dínski hostia od malých detí, po študentov, 
umelcov, producentov rôznych salám, syrov, 
cestovín, vín atď.“ 

Oficiálne otvorenie festivalu s krátkym 
koncertom Sardínskeho folklórneho súboru 
bude v stredu 12. júna o 18. hod. na Námes-
tí sv. Egídia. Podrobný program je na www.
vivaitalia.sk.  (mar)
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Nezvestný Alexander Žiga

Policajné správy

Kino tatran
6. a 7. júna o 19. hod. - X-

-MEN: DArK PHOENIX
USA, akčný/dobrodružný/

fantasy, 114 min., titulky, 
MP12

Počas vesmírnej záchran-
nej misie Jean takmer 
zomrie. Po návrate domov 
zistí, že neznáma vesmírna 
sila posilnila jej schopnosti, 
ale zároveň ostala oveľa me-
nej stabilná. Práve sa zrodil 
Dark Phoenix. Vstupné: 5 € 
/ vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

8. a 9. júna o 16.30 hod. - 
PSIA DUŠA 2 

USA, rodinný, 108 min., 
český dabing, MP12

Dojímavé pokračovanie 
príbehu Psia duša. Baily 
je oddaný psík a do živo-
tov Ethana a jeho vnučky 
CJ prináša radosť. Má však 
zvláštne poslanie. Jeho duša 
sa na konci jeho síl prevtelí 
do iného psíka. Vstupné: 5€ 
/ vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

8. a 9. júna o  19. hod. - 
TED BUNDY: DIABOL S 
ĽUDSKOU TVÁrOU 

USA, dráma/krimi/živo-
topisný, 108 min., titulky, 
MP15

Príbeh jedného z najzná-
mejších a najmilovanejších 
masových vrahov histórie, 
Teda Bundyho (Z. Efron).      

Vstupné: 5 € / vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

10. júna o  19. hod. WO-
MAN AT WAr 

IS/FR/UA, dráma, 101 
min., titulky, MP15, FK

50-čka Halla je nekompro-
misná žena. Vedie súkrom-
nú vojnu s priemyselnými 
gigantmi, ktoré ničia island-
skú krajinu. Ako prispieť 
svojím dielom, aby nenasta-
la ekologická a sociálna ka-
tastrofa? 

Vstupné: 5 € / vstupné FK, 
ŤZP: 3 €

11. júna od 19. hod. - 
cESTOU NEcESTOU

o 19. hod. - Dana Ivano-
vová - Letná Koruna Liptova 

o  20.30 hod. - Film Lada 
svetom – Na žiguli cez Hi-
maláje 

Vstupné: 6 € v predpredaji/ 
7 € na mieste/ 5 € iba film na 
mieste

Digitalizáciu Kina Tatran 
finančne podporil 

Týždeň s mestskou políciou
  MINULÝ týždeň v  pon-

delok dopoludnia zasahova-
la hliadka MsP v prevádzke 
OBI, kde došlo ku krádeži 
tovaru v  hodnote 34 eur. 
Mestskí policajti zistili, že 
podozrivý muž bol už za 
obdobný skutok v predchá-
dzajúcich 12 mesiacoch po-
stihnutý, čím naplnil znaky 
trestného činu. Bol preto za-
držaný a odovzdaný štátnej 
polícii.

  TAKISTO v  pondelok 
večer riešili mestskí policaj-
ti podozrenie z priestupku 
proti majetku v prevádzke 
nákupného centra na Moy-
zesovej ulici, kde došlo k po-
škodeniu tovaru maloletými 
osobami z obcí Arnutovce a 
Behárovce. Ich zákonní zá-
stupcovia spôsobenú škodu 
uhradili.

  VO štvrtok 30. mája ve-
čer vyrazila mestská polí-
cia k mužovi ležiacom bez 
pohnutia na lavičke v pešej 
zóne na popradskom ná-
mestí. Mestskí policajti mu 
poskytli predlekársku po-

moc a následne bol preveze-
ný do nemocnice.

  V  TEN istý večer požia-
dala mestských policajtov o 
pomoc vodička, ktorá ozná-
mila, že na ceste z Matejo-
viec do Popradu dostala de-
fekt a sama nebola schopná 
vymeniť koleso. Mestskí po-
licajti jej pomohli a vodička 
pokračovala v jazde.

  V SOBOTU 1. júna pod-
večer bola hliadka MsP vy-
slaná na Sobotské námestie, 
kde mal neznámy muž se-
xuálne obťažovať maloleté 
dievčatá. Podozrivá osoba 
bola odovzdaná policajné-
mu zboru pre podozrenie zo 
spáchania trestného činu.

  V  NEDEĽU 2. júna na-
poludnie preverili mestskí 
policajti oznam ohľadom 
Ukrajinca pod vplyvom al-
koholu, ktorý mal v  jednej 
z  prevádzok na Levočskej 
ulici obťažovať pracovníčku 
obsluhy, aj ostatných zákaz-
níkov. Podozrivý bol riešený 
v zmysle zákona a následne 
prevádzku opustil.  (msp)

MESTO  POPRAD

MESTO  POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

v katastrálnom území Poprad, a to pozemok časť parc. č. KN-C 
2034/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 za účelom 
zriadenia trhoviska. Výška ročného nájmu je minimálne 25,-- €/m² 
za pozemky v zóne B na účel osadenia predajného stánku. (Mini-
málna 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 majetku obcí v znení neskorších predpisov.) Bližšie informácie o 
nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverej-
nené 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.juri-
sova@msupoprad.sk. Lehota na doručenie cenových ponúk končí 
dňa 17. 06. 2019 o 12. 00 hod.  PP-74

v katastrálnom území Poprad, a to pozemok časť parc. č. KN-C 
345/1, ostatná plocha o výmere 60 m2 za účelom vybudovania 
vjazdu. Výška ročného nájmu je minimálne 0,33 €/m² za pozemky 
v oboch zónach, ktoré neslúžia na účely podnikania, ani s ním ne-
súvisia, okrem pozemkov na záhradkárske účely. (Minimálna výška 
nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlast-
níctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 49/2019 zo 
dňa 28. 02. 2019 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 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 
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 18. 06. 2019 o 
12. 00 hod..  PP-77

zVEREjňujE záMER 
PRENAjAť NEhNuTEľNOSť

zVEREjňujE záMER 
PRENAjAť NEhNuTEľNOSť

Polícia v týchto dňoch intenzívne pátra po 16-ročnom 
Alexandrovi Žigovi z  Matejoviec, ktorý odišiel z  domu 
v  sobotu 1. júna okolo poludnia, späť sa nevrátil a  ani 
o sebe doposiaľ nepodal žiadnu správu.

Cyklisti si už môžu naplno 
užívať novú cyklotrasu

(Dokončenie zo str. 1)

Alexander nemá 
pri sebe mobilný 
telefón. Je vysoký 
160 cm, má štíhlu 
vzpriamenú po-
stavu, čierne vlasy, 
hnedé oči a čiernu 
krátku bradu. Na 
sebe mal naposle-
dy oblečené oran-
žové pomarančové tričko 
s krátkym rukávom bez 
označenia, svetlomodré 
rifle a na nohách obuté 

čierne botasky bez 
označenia.

Polícia žiada verej-
nosť, aby akékoľvek 
poznatky k hľadanej 
osobe oznámila na 
oddelení pátrania 
OR PZ Poprad, na 
t. č. 0961 89 3370, 
prípadne na linku 

158. Informácie je možné 
poskytnúť aj prostredníc-
tvom facebookovej stránky 
policajného zboru.  (krp)

Firma Diamon s.r.o. Poprad 
prijme do pracovného 

pomeru

UPRATOVAČKU 
Náplň práce: upratovanie 
expedičnej haly, kancelárií, 
sociálnych zariadení, sta-
rostlivosť o čistotu všetkých 
priestorov spoločnosti. 
Práca na 2 zmeny. Základná 
mzda (brutto): 3,6 €/hod.
Požiadavky: chuť pracovať, 
vzdelanie minimálne SOU. 
Životopis zašlite na náš e-
-mail: diamon@diamon.sk

Firma Diamon s.r.o. Poprad 
prijme do pracovného pomeru

EXPEDIENTA  
Náplň práce: spracovanie 
a váženie mäsa a mäsových 
výrobkov, ich príprava podľa 
objednávok (strečovanie  do 
fólie, balenie do vákuového ba-
lenia, rozrábka mäsa, expedícia 
mäsa a mäsových výrobkov). 
Práca v nočných zmenách. 
Základná mzda (brutto): 
850,00 €/mesačne + pohyblivá 
čiastka. Bližšie informácie na 
tel. čísle: 0903 641 098PP
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V smere na východ pokra-
čuje na most na Športovej 
ulici, odkiaľ pokračuje úsek 
„C“ a „D“ - štátna cesta I/66 
– most D1 Matejovce. 

Vedúci prevádzkovej jed-
notky Poprad spoločnos-
ti Strabag Viktor Kanda 
zhrnul, že výstavba novej 
odovzdanej cyklotrasy pre-
biehala hladko: „Začali sme 
v auguste minulého roku, 
hrubé ukončenie bolo za-
čiatkom decembra, finálne 
terénne úpravy a vodorovné 
dopravné značenie bolo ho-
tové v priebehu apríla tohto 
roku. Realizácia šla rýchlo 
vďaka dobrej spolupráci s 
mestom.“

Nová cyklotrasa bola 
skolaudovaná na začiat-
ku mája, ale klimatické 

podmienky v uplynulých 
týždňoch, kedy intenzívne 
pršalo, trochu oddialili ofi-
ciálne otvorenie. Vicepri-
mátor O. Kavka podotkol: 
„Idea vzniku tohto cyklistic-
kého prepojenia od sídliska 
Západ až po koniec Matejo-
viec pri čističke odpadových 
vôd, vzišla už pred štyrmi 
rokmi aj z nášho občian-
skeho združenia Pre mesto. 
Hlavnou myšlienkou bolo, 
aby sme spojili centrum 
mesta s Aquacity a Spiš-
skou Sobotou a sme radi, že 
sa to podarilo. Prvá etapa 
sa skončila a verím, že do 
budúcna budeme pokračo-
vať vo výstavbe ďalšej časti 
cyklochodníka až do Veľ-
kej Lomnice, ktorá má byť 
súčasťou veľkej cyklotrasy 
Okolo Tatier.“  (mar)
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Bodka za akademickým rokom uTV v PopradeNapísali 
ste nám

V átriu školy v Poprade vytvoria jazierko a zvýšia biodiverzitu

Týždeň regionálnej kultúry

Mladí odborníci zo štu-
dentského tímu z Košíc, pri-
hlásení v  tohtoročnej súťaži 
„Pre vodu“, začínajú so spra-
covaním projektu zadržania 
a využitia dažďovej vody  na 
Základnej škole s materskou 
školou na Tajovského ul. 
v Poprade. Jazierko, ktoré si 
vysnívali žiaci a  pedagógo-
via, bude jedným z  prvkov 
na zvýšenie biodiverzity 
školského areálu.

Študentský tím zo Sta-
vebnej fakulty Technickej 
univerzity v  Košiciach pod 
vedením pedagóga Gabriela 
Markoviča bude riešiť úpra-
vy školského átria so zame-
raním na zadržanie dažďovej 
vody a zvýšenie biodiverzity 
plochy. Zástupcovia košic-

kého školského tímu absol-
vovali v  minulých dňoch 
prvú obhliadku riešeného 
priestoru a stretnutie s vede-
ním popradskej školy. Cie-
ľom bolo zhromaždiť údaje 
a podklady, ako aj predstavy 
pedagógov, ktorí by chceli 
spolu so žiakmi školy vytvo-
riť atraktívny priestor s prv-
kami vhodnými na výučbu 
aj oddych.

Komplexný  návrh úpra-
vy átria, ktorý teraz začnú 
vysokoškoláci z  Košíc pri-
pravovať, bude obsahovať 
návrhy na využitie dažďo-
vej vody, ale aj opatrenia 
na začlenenie existujúcich 
stromov a kríkov, prvkov na 
výučbu či spevnených plôch. 
ZŠ s MŠ na Tajovského ul. je 

zároveň zapojená do vzdelá-
vacieho projektu Biodiver-
zita do škôl, ktorý realizuje 
Nadácia Ekopolis spolu 
s partnermi.

„V najbližšom čase by 
mala nasledovať ďalšia náv-
števa zástupcov študentskej 
skupiny v  popradskej škole. 
Tentoraz členovia súťažného 
tímu plánujú absolvovať via-

ceré  merania napríklad na 
určenie plôch, z ktorých bude 
jazierko zásobované vodou. 
To je mimoriadne dôležité 
pre jeho správnu realizáciu 
aj fungovanie v  budúcnosti. 
Študenti si takto navyše od-
skúšajú vedomosti získané 
teoreticky v škole,“ povedala 
Martina Paulíková z  Nadá-
cie Ekopolis. 

V rámci aktuálneho roční-
ka súťaže Nadácia Ekopolis 
zozbierala päť modelových 
situácií a  reálnych problé-
mov, ktoré sa týkajú zadrža-
nia alebo využitia zrážkovej 
vody, prevencie sucha či po-
vodní alebo čistenia vody. 
V  kategórii študentských 
školských tímov boli vy-
tvorené tri tímy na riešenie 
niektorej z  nominovaných 
situácií. V  druhej, otvore-
nej kategórii, si súťažiaci 
študenti a mladí ľudia do 
30 rokov môžu vybrať kon-
krétne zadanie zo zoznamu, 
alebo môžu spracovať svoj 
vlastný, inovatívny návrh 
hospodárenia s vodou. Uzá-
vierka súťaže je 30. septem-
bra 2019.  (mra)

FOTO – archív Nadácie Ekopolis

Už tradične končia študenti Univerzity tretieho 
veku v Poprade svoj akademický rok exkurziou. V 
posledných májových dňoch ich cesty za pozna-
ním zaviedli do maďarského mesta Sárospatak, 
kde si pripomenuli učiteľa národov - Jana Amosa 
Komenského. Ten pôsobil v meste na pozvanie 
Juraja II. Rákociho  a napísal tu pedagogické die-
la Orbis pictus a Schola ludus.  So záujmom si 
prezreli aj majstrovské dielo renesančnej archi-
tektúry Rákocziho hrad s pozoruhodnými expo-
zíciami – život šľachty v 16. a 17. storočí, zbierka 
zbraní, exponáty z protihabsburských povstaní. 
Osobitná časť múzea je venovaná  rodu Ráko-

ciovcov. V hradnej časti návštevníkov zaujali 
stredoveké skladovacie priestory, rytierska sála a 
z vyhliadkovej terasy v najvyššej časti hradu sa 
im otvoril nádherný výhľad na rieku Bodrok a 
na vinársku oblasť Tokaj. A práve tam smerovali 
ďalšie kroky študentov UTV – do obce Viničky. 
V obci si záujemcovia o eurovoľby odvolili a v 
stredovekých pivniciach vytesaných do sopeč-
ných, tzv. tufových, hornín nasledovala degustá-
cia známeho troj- až šesťputňopvého Tokajského 
výberu. Tento zlatý mok, „víno kráľov – kráľ vín“, 
bol obľúbeným nápojom ruského cára Petra Veľ-
kého či francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI.  (ppp)FOTO – archív účastníkov

Kultúrny program 
mesta Poprad

 Štvrtok 6. jún o 17. hod./di-
vadelná sála Domu kultúry v 
Poprade - SHErLOcK HOL-
MES - Divadlo Actores Rož-
ňava Mestské divadlo Actores 
prináša desivo štekajúcu kri-
minálnu komédiu o jednom 
z najznámejších detektívov – 
Sherlockovi Holmesovi. Traja 
herci stvárnia viac ako tucet 
postáv. Hrajú R. Kobezda, A. 
Bocsárszky a B. Švecová alt. A. 
Krestianová. Vstupné: 6 €

 Piatok 7. jún o d 16. do 19. 
hod./divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade - ZÁVE-
rEČNÁ TANEČNÁ SHOW 
2019 Tanečné štýly hiphop, 
poppin, lockin, house dance, 
break dance a mnohé iné mô-
žete vidieť a precítiť na stree-
tovom večere v podaní taneč-
níkov TK Fearless z Popradu. 
Predpredaj vstupeniek 0911 
808 559. Vstupné: 4 €

 Sobota 8. jún od 9. hod./
Aréna Poprad - POPrAD-
SKÝ MODELÁrSKY DEŇ 

Info: www.modelklub.sk/
popradsky_modelarsky_den 
Vstupné: 1 €. Deti do 120 cm 
zadarmo.

 Sobota 8. jún o 10. hod./Ná-
mestie sv. Egídia - STAVANIE 
MÁJA - Foklórny sprievod 
mestom a predstavenie ľudo-
vej tradície „Stavanie mája na 
Turíce“ v podaní DFS Venček, 
DFS Letnička, DFS Popradčan 
a FS Lomničan. Vstup voľný

 Nedeľa 9. jún o 10. hod./diva-
delná sála Domu kultúry v Po-
prade KOcÚr V ČIŽMÁcH 
Cililing Prešov Rozprávka o 
mlynárovi, koktavom kráľovi, 
hlúpom vojakovi, čarodejní-
kovi a prešibanom kocúriko-
vi. Vstupné: 1,50 €

 Streda – sobota 12. - 15. jún/
Námestie sv. Egídia
VII. rOČNÍK VIVA ITALIA 
Festival talianskej kultúry a 
gastronómie v Poprade. www.
premesto.sk/projekty/viva-
-italia

Týždeň od 20. do 24. mája 2019 bol v ZŠ s MŠ na Ul. Komenského v Poprade venovaný 
regionálnej kultúre. Žiaci 1. a 2.ročníka počas týchto dní spoznávali regionálne nárečia, 
remeslá, tance, spev a odievanie. Vedomosti nadobudnuté za celý týždeň prezentovali 
v piatok pred svojimi spolužiakmi, pedagógmi a podporiť ich prišla aj riaditeľka školy 
Monika Strnková. 

Dali ste nám 
vedieť

Trieda 1. A sa zamerala 
na ľudové remeslá vyskytu-
júce sa na Spiši. S pomocou 
triednej učiteľky M. Jannej 
vytvorili atmosféru jar-
moku, na ktorom predávali 
v stánkoch svoj tovar: kože-
né krpce, šatky, stužky, dre-
vené hračky, perníčky. Žiaci 
1. B sa s  triednou učiteľkou 
V. Kopaničákovou zaobe-
rali významom nárečových 
slov a  malí talentovaní spe-
váci nás potešili hudobno-
-tanečným vystúpením na 
pieseň A dze idzeš Helenko. 
Spolu s prvákmi sme sa pre-
niesli na lúku plnú detského 
spevu a  ľudových detských 
hier a  tancov. Zaspievali 
sme si známe ľudové pies-
ne – Slnko, slnko...., Po va-

lašsky od zeme..., Kapusta, 
kapusta..., Vŕšok-dolina... 
Chlapci predviedli  tzv. klo-
búkový tanec a  odzemok. 
Dievčatá ukázali divákom 
„jednokročku“ na pesnič-
ku Varila som, varila. V 2. 
C žiaci predstavili súčasti 
spišských krojov, krojované 
bábiky a  významné mestá 

regiónu v  histórii. Spoločne 
sme sa veľa dozvedeli a aj sa 
zabavili. Triedy si pripravili 
pre divákov aj pohostenie 
– tradičné koláče, perníky, 
záviny, ba dokonca aj spiš-
ské párky. Za regionálne 
pochúťky patrí veľká vďaka 
starostlivým mamkám a ba-
bičkám.   Beáta Kalinová

FOTO – archív školy
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jubilejný ročník modelárskej výstavy

„Pravá láska je stav, v ktorom človek cíti potrebu byť 
neustále s milovanou bytosťou.“  KAREL ČAPEK 

POVeDaLI SLÁVnI

V pondelok 3. júna 2019 
vo Veľkej s

Ing. Danielom Lackovičom,
56-ročným

V pondelok 3. júna 2019 
vo Veľkej s 

Margitou Čabrovou,
85-ročnou

V stredu 5. júna 2019 
o 13. hod. vo Veľkej s 

Jozefom Kordiakom,
67-ročným

Vo štvrtok 6. júna 2019 
o 14. hod. vo Veľkej so

Štefanom reichelom,
56-ročným

naVŽDY Sme Sa rOZLÚčILI

naVŽDY Sa rOZLÚčIme

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
N a d -

m i e r u 
krásny týždeň, ktorý vám 
prinesie veľa príjemných no-
viniek.

V neja-
kej zále-

žitosti sa rozhodnite rýchlo, 
ale nie bezhlavo. Čas bude 
rozhodujúci.

Otvoria 
sa pred 

vami neobmedzené mož-
nosti. Budete mať šancu na 
dobrý zárobok.

Nerobte 
si z nie-

ktorých vecí ťažkú hlavu. 
Vyriešia sa bez vášho priči-
nenia.

Po pra-
c o v n e j 

stránke prežívate náročné 
obdobie, ale rodina vám vy-
tvára dobré zázemie.

B u d e -
te mať 

úspech v novej práci alebo v 
novom podnikaní. Nadria-
dení vás ocenia.

V po-
s l e d n o m 

čase sa cítite nedocenení. 
Povedzte nahlas, čo vás trápi 
a uľaví sa vám.

Pokojný 
týždeň vás 

nabije novou energiou. Vaše 
rozhodnutia v tomto čase 
budú správne.

Nezane-
d b áv a j t e 

rodinu a priateľov, lebo sa 
zbytočne dostanete do kon-
fliktu.

Kone č -
ne sa bu-

dete cítiť vo svojej koži. Nie-
kto vám prejaví uznanie.

D a j t e 
si záležať 

na svojej práci, lebo aj malá 
chybička môže mať veľké ná-
sledky.

Budete 
sa z nie-

čoho veľmi tešiť. Pravdepo-
dobne pôjde o dobrú správu 
v rodine.

V stredu 5. júna – Primula, vo štvrtok  6. 
júna – Limba,  v piatok 7. júna – Vic-
toria, v sobotu 8. júna – Ekolekáreň 
– OC Forum, v nedeľu 9. júna – Benu 
- Kaufland, v  pondelok 10. júna – 
Adus a v  utorok 11. júna – Avena. 
Primula: Dostojevského ul., Limba: Podtat-
ranská ul., Victoria: Drevárska ul., Ekole-

káreň – OC Forum: Nám. sv. Egídia, Benu: 
Juh, Kaufland, Moyzesova ul., Adus: 
Mnoheľova ul., Avena: Karpatská ul. 

Lekárne s pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piatka 
od 16. hod. do 22.30 hod., počas so-

bôt, nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 
hod.   

POHOtOVOSť V LekÁrňacH

Dnes 5. júna má meniny – Laura, vo štvrtok 6. júna – Nor-
bert, v piatok 7. júna – róbert, v sobotu 8. júna – Medard, 
v nedeľu 9. júna – Stanislava, v pondelok 10. júna – Mar-
garéta, Gréta a v utorok 11. júna – Jesika. 

BLaHOŽeLÁme k menInÁm

Program kina cInemaX Poprad
Od 6. júna do 12. júna

SPOLOčenSkÁ krOnIka Jedenásta Noc literatúry
Popradský literárny 

klub, České centrum a Tat-
ranská galéria zorganizo-
vali opäť po roku Noc lite-
ratúry. Priaznivci kníh si 
koncom mája mohli vypo-
čuť úryvky niekoľkých kníh 
oceňovaných európskych 
autorov. Úryvky čítali her-
ci Slovenského národného 
divadla Alexander Bárta 
a  richard Stanke. Pridal 
sa aj herec popradského 
divadla commedia Dušan 
Kubaň. 

Čítalo sa paralelne 
na oboch stanoviskách: 
v  Artklube TG a  v Kongre-
sovej sále hotela Satel. Po-
slucháči si vypočuli úryvky 
z  kníh: Priemerný index 
šťastia od Davida Machada, 
Magor a jeho doba od Mare-
ka Švehlu, Ruzká klazika od 

Daniela Mailinga a Program 
dňa od Erica Vuillarda. 

Jeden z čítajúcich Richard 
Stanke (na foto) má ku kni-
hám veľmi kladný vzťah. 
Najradšej číta historické 
knihy a literatúru faktu. Po-
vedal: „Mám rád, keď sa mô-
žem knihe venovať naplno. 
Rád čítam nahlas a je príjem-
né, keď to so mnou môže nie-
kto zdieľať. Na ľuďoch, ktorí 

čítajú, je to v ich  bežnom 
živote poznať. Určité svoje ži-
votné situácie zvládajú inak 
a pravdepodobne lepšie.“   

Organizátorka Lenka 
Fábryová dodala: „Týmto 
podujatím sa snažíme pri-
niesť dobré knihy bližšie 
k  ľuďom a  ukázať im, aká 
je literatúra pestrá a krásna. 
Mnoho ľudí rozumie tomu, 
aký význam má literatúra 
v našom živote.“ 

Noci literatúry sa okrem 
Popradu zúčastnilo rekord-
ných osemnásť slovenských 
miest. Okrem početných 
slovenských a českých miest 
sa Noc literatúry uskutoč-
nila takisto v  Sofii, v Bu-
dapešti, v Amsterdame, v 
New Yorku, v Paríži a v de-
siatkach ďalších európskych 
miest.   (kpa)

10. ročník medzinárod-
nej modelárskej výstavy 
Popradský modelársky deň 
2019 sa uskutoční v  sobotu 
8. júna od 9. do 17. v špor-
tovej hale Aréna Poprad. 
Organizuje ho RC model 
klub Poprad v spolupráci s 
množstvom dobrovoľníkov 

a podporovateľov. Hlavnou 
atrakciou výstavy bude už 
tradične najväčšie stretnu-
tie veľkých diaľkovo ovlá-
daných modelov náklad-
ných áut (130 cm dlhých) a 
stavebných strojov v mierke 
1/14, pre ktoré bude posta-
vené modelové mestečko 

na rozsiahlej ploche. Chý-
bať nebudú ani RC modely 
všetkých druhov áut, tan-
kov, lodí, expozícia modelo-
vej železnice a tvorivé dielne 
pre deti i dospelých. Prihlá-
sených je už 130 modelárov 
zo Slovenska, Česka a Poľ-
ska.  (ppš)

X-Men: Dark Phoenix 3D: 
o  15.30 hod. (nehrá sa 11.6.), 
Psia duša: o 13.10 hod. (hrá sa 
len cez víkend) a o 15. hod. (hrá 
sa len 11.6.) a o 18. hod. (nehrá 
sa 11.6.), X-Men: Dark Phoe-
nix 2D: o  20.30 hod., Babská 
jazda – Podfukárky: o 18. hod. 
(hrá sa len 11.6.), Pokémon 
Detektív Pikachu 2D: o 13.50 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Bleskový Manu: o 16.10 hod., 
Môj dedo padol z  Marsu: 
o 18.20 hod., Godzilla II: Kráľ 
monštier 2D: o  20.10 hod., 

Detské kino – Čarovný park 
2D: o 13.40 hod. (hrá sa len cez 
víkend), rocketman: o  15.40 
hod. (nehrá sa 12.6.), o  16. 
hod. (hrá sa len 12.6.), John 
Wick 3: Parabellum: o  18.10 
hod. (nehrá sa 11. 6. a  12.6.), 
Ted Bundy: Diabol s ľudskou 
tvárou: o  20.50 hod., Artmax 
filmy – Do boja: o 18.10 hod. 
(hrá sa len 11.6.), Artmax kon-
cert – The Doors Live at The 
Bowl ́ 68: o 19. hod. (hrá sa len 
12.6.). Viac na www.cine-max.
sk.   (ppp)

Charitatívna jazda Rally Radosti
Od piatka 7. do nedele 9. júna sa uskutoční charitatívna 

jazda rally radosti naprieč celým Slovenskom a na trase 
nebude chýbať ani Poprad.

Tridsať „športiakov“ prejde budúci víkend cez celé Sloven-
sko, aby pomohli dobrej veci. Rally Radosti je charitatívna 
jazda, ktorej hlavným cieľom je spojiť ľudí s rovnakou záľu-
bou, aby sa spoločne angažovali a pomohli deťom s onko-
logickým ochorením. S  nápadom a  jeho realizáciou prišli 
štyria kamaráti – Peter Jakabovič, Daniel Čačala, Daniel Mi-
nárik a Michal Krajčír, ktorí si v mene občianskeho združe-
nia kladú za cieľ spojiť príjemné s užitočným.

Charitatívna jazda začne v  piatok 7. júna na  námestí 
v Trnave a skončí v nedeľu 9. júna v Trenčíne. Za tri dni 
prejde kolóna tridsiatich luxusných „superšportov“ aj cez 
Banskú Bystricu, Košice, Poprad (v sobotu 8. júna od 13. 
hod. na Námestí sv. Egídia) a Žilinu. V každom meste sa 
kolóna zastaví a popri sprievodnom programe bude zbie-
rať peniaze na podporu onkologicky chorých detí.

Občianske združenie Rally Radosti začiatkom mája zve-
rejnilo na  svojich stránkach aj  číslo transparentného účtu, 
na  ktorý bude možné až do  ukončenia charitatívnej jazdy 
prispievať akoukoľvek sumou.  (kra)

FOTO – Katarína Plavčanová
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 Predám kvalitný leštený 
Tatranský smrekový obklad 
- 3 €, pero drážku, zrubový 
profil - pologuľatý, hrano-
ly a  dlážkovicu na podlahy. 
Inf.: č. t. 0908 234  866, www.
drevozrubyobklady.sk 2/19-P

 Predám záhradu s murova-
nou dvojpodlažnou chatkou 
16 m2 na Dubine 2. Záhrada 
i chatka sú v osobnom vlast-
níctve na prístupnom mieste, 
záhrada je obrábaná, výmera 
350 m2. Cena dohodou. Inf.: 
č. t. 052/773 05 87.  4/19-P

 Kúpim garáž v  Poprade. 
Platba v  hotovosti. Inf. č. t. 
0948 007 776.   2/19-K

 Výkup parožia. Inf. č. t. 0904 
834 937.    3/19-R

 Náter striech za 3€/1 m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: č. 
t. 0915 423 705.   19/19-R

 Prenajmem záhradku 
na Okružnej ulici. Inf. č. 
t.: 0907 282 097. 23/19-R

 Prenajmeme kancelárske 
priestory v  Poprade, Teplická 
34, bývalá AB Stavomontá-
že. Inf.: č. t. 0905 563  836, e-
-mail: pabamke@gmail.com                
 21/19-R

InZercIa

PRIjME DO PRACOVNéhO POMERu zAMESTNANCA NA 
OBSADENIE PRACOVNEj POzíCIE:

MESTO  POPRAD
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Náplň práce: 
Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy – pô-
sobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona na území 
mesta Poprad.  
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti stavebníctva, 
prípadne práva 
• prax v príslušnom odbore výhodou,
• odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavebného úradu výhodou, 
• znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti,
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, 
komunikatívnosť, flexibilnosť,
• práca s počítačom – pokročilý,
• vodičský preukaz sk. B. 
Požadované doklady k prihláške:
• žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu, 
• kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
• súhlas  uchádzača  so  spracovaním   osobných   údajov  pre potreby 
výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov.  
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu.
Ponúkaný plat : od 790,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Uzávierka prihlášok je 7. júna 2019 do 14.00 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke 
s označením neotvárať „výberové konanie – stavebný poriadok“ do po-
dateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:  

Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

ODBORNý REfERENT/KA 
ODDElENIA STAVEBNéhO PORIADKu

Vyhlasovateľ výberového konania 
si vyhradzuje právo nezaradiť do 
výberového konania tých uchá-
dzačov, ktorí nespĺňajú požadova-
né podmienky.   PP-69

na pozíciu
 senior grafik 

s 5-ročnou praxou 
a znalosťou 

Adobe programov. 
Ponúkaný plat:

od 900€ v závislosti od praxe 
S nástupom ihneď.

 Inf.: č. t. 052/772 24 23. 

prijme do 
pracovného 

pomeru pracovníka
PRIjME DO PRACOVNéhO POMERu zAMESTNANCA NA 

OBSADENIE PRACOVNEj POzíCIE:

PRIjME DO PRACOVNéhO POMERu zAMESTNANCA NA 
OBSADENIE PRACOVNEj POzíCIE:

MESTO  POPRAD

MESTO  POPRAD

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti dopravy 
• prax v príslušnom odbore výhodou,
• znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti,
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
• práca s počítačom – pokročilý,
• vodičský preukaz sk. B. 
Požadované doklady k prihláške:
• žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu, 
• kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
• súhlas  uchádzača  so  spracovaním   osobných   údajov  pre potreby 
výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov. 
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat : od 790,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Uzávierka prihlášok je 7. júna 2019 do 14.00 hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7167291
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením 
neotvárať „výberové konanie – doprava“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, 
alebo ich poslať poštou na adresu: 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti stavebníctva,   
• minimálne 3 ročná prax v oblasti investičnej výstavby výhodou,
• oprávnenie pre výkon činnosti stavebný dozor, stavbyvedúci výhodou,
• znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti,
• znalosť postupov pri verejnom obstarávaní,
• znalosť postupov pri vybavovaní povolení podľa stavebného zákona,
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
• práca s počítačom – pokročilý,
• vodičský preukaz sk. B. 
Požadované doklady k prihláške:
• žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu, 
• kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
• súhlas  uchádzača  so  spracovaním   osobných   údajov  pre potreby 
výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov. 
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat : od 800,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Uzávierka prihlášok je 7. júna 2019 do 14.00 hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7167291
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením 
neotvárať „výberové konanie – investície“ do podateľne Mestského úradu v Popra-
de, alebo ich poslať poštou na adresu: 

Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

ODBORNý REfERENT/KA 
ODDElENIA DOPRAVy

ODBORNý REfERENT/KA 
ODDElENIA INVESTíCIí MESTA

Vyhlasovateľ výberového konania 
si vyhradzuje právo nezaradiť do 
výberového konania tých uchá-
dzačov, ktorí nespĺňajú požadova-
né podmienky.   PP-70

Vyhlasovateľ výberového konania 
si vyhradzuje právo nezaradiť do 
výberového konania tých uchá-
dzačov, ktorí nespĺňajú požadova-
né podmienky.   PP-68

25
/1

9 
- R

Cenník inzercie 
v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v no-
vinách Poprad sú ceny 
(bez DPH) takéto: 1 celá 
strana 250 €, ½ strany 
130 €, ¼ strany 60 €, pri 
ostatných rozmeroch za 1 
cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 
opakovaniach 8 %, pri 5-9 
opakovaniach 15 %, od 
10 a viac opakovaní 18 %. 
Príplatok za plnofarebnú 
inzerciu 30 %. Pri riadko-
vej podnikateľskej inzercii 
je 0,20 € za slovo a pri ob-
čianskej inzercii 1 € za in-
zerát do desať slov. Spojky 
a predložky sa nepočítajú. 
Za rámček sa pripláca 3 €.
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Poslednú májovú sobotu prijala v obradnej sieni mesta Poprad poslankyňa 
Mária Radačovská malých Popradčanov. V sprievode svojich rodičov sa na 
slávností zúčastnili - Richard Ratulovský, Juraj Glatz, Barbora Kopaňová, 
Jakub Papson, Ján Srebala, Ella Kováčiková, Andrej Kramár, Laura Kuchá-
rová, Jakub Janšík, Michaela Janšíková, Nina Jurčová, Matúš Kubaský, Oli-
ver Hataš, Marek Rakyta a Tomáš Rakyta (na foto).  FOTO – Silvia Šifrová

V sobotu 25. 
mája prijala v ob-
radnej sieni mesta 

Poprad poslankyňa 
Mária Radačovská 

tých Popradčanov, kto-
rí oslavovali významné 

životné jubileum. V sláv-
nostnom príhovore im po-

ďakovala a popriala hlavne veľa 
zdravia do ďalších rokov. 70 rokov osla-

vovali Mária Šteffková, Mária Džubinská a 
Anna Medveďová, 75 rokov Jana Babincová a Michal 

Smetana, 85 rokov Ján Timčák a Anton Zgebura.  FOTO – Silvia Šifrová

Na Námestí sv. Egídia pulzoval v sobotu život. Program pre deti pripravilo 
nielen mesto, ale aj OC Forum v spolupráci s OR Hasičského a záchranného 
zboru v Poprade a dobrovoľnými zbormi z mesta i okresu. Pri príležitos-
ti MDD si mohli najmenší i dospelí pozrieť starodávnu hasičskú striekačku 
z roku 1898 z Hranovnice a ukážku s vodou predviedli členovia DHZ zo 
Spišského Bystrého so svojou hasičskou technikou z roku 1901, v dobových 
uniformách a prilbách, aké nosili ich predchodcovia v roku 1930. Striekačka 
fungovala ako nová. Pri príležitosti MDD na podujatí vyhodnotili  aj literár-
nu a výtvarnú súťaž.  FOTO – Marta Marová

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny 
občanov. Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydava-

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

POPraD

Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie.

MISS SPIŠA 2019

MISS Spiša 2019
23. ročník súťaže

7 Veronika Zvarová
27 rokov, Rudňany8

1

Romana Mihalíková
18 rokov, Slovinky

Jana Juhásová 
19 rokov, Veľký Lipník

Barbora Novotná
17 rokov, Spišská Nová Ves4

Vanesa Múdra  
22 rokov, Spišská Nová Ves2

Monika Maniaková
19 rokov, Rakúsy5

3

6

Daniela Bajtošová  
21 rokov, Poprad

Júlia Kubalcová
21 rokov, Smižany

Lenka Keruľová
24 rokov, Spišská Nová Ves9

Tohto roku organizuje Agentú-
ra Štýl zo Spišskej Novej Vsi už 23. 
ročník súťaže krásy Miss Spiša 2019. 
Finálový večer sa uskutoční v  pia-
tok 14. júna v  Spišskom divadle. 
Redakcia novín Poprad v  spoluprá-
ci s  agentúrou Štýl a  spoločnosťou 
Avon pripravila opäť pre čitateľov 
súťaž. Tipovaním sa zvolí Miss Sym-
patia. Stačí, ak na korešpondenčný 
alebo podobný lístok nalepíte vypl-

nený kupón, ktorý je súčasťou tohto 
príspevku a  zašlete alebo donesiete 
ho do redakcie (Podtatranská 149/7, 
058 01 Poprad) do 7. júna 2019. Na 
lístok je potrebné uviesť aj číslo tele-
fónu. Traja tipujúci získajú kozme-
tické balíčky od firmy Avon. Zapo-
jením sa do súťaže súhlasia súťažiaci 
so spracovaním osobných údajov pre 
účel súťaže a s  uverejnením osob-
ných údajov v prípade výhry.         

Tip  na  MISS  SYMPATIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

meno a priezvisko súťažiacej, mesto, vek

K
u
p
ó
n UMELECKÁ A MÓDNA AGENTÚRA
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MŠK Poprad – Tatry

fK Poprad bude aj v ďalšej sezóne druholigový

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v nedeľu 2. júna Poprad 
B - Ptičie 5:0.
St. dorast U19: v sobotu 1. júna 
Trenčín – Poprad 2:0.
Ml. dorast U17: v sobotu 1. júna 
Poprad – Trenčín 1:0.
Ml. dorast U16: v sobotu 1. júna 
Poprad – Trenčín 1:3.
St. žiaci U15: v piatok 31. mája 
Poprad – B. Bystrica 2:3.
St. žiaci U14: v piatok 31. mája 

Poprad – B. Bystrica 1:1.
Ml. žiaci U13: v stredu 29. mája 
Michalovce - Poprad 3:5.
Ml. žiaci U12: v stredu 29. mája 
Michalovce - Poprad 13:12.
Ženy: v sobotu 1. júna Poprad – 
Michalovce 7:0.
Dorastenky: v nedeľu 2. júna 
Poprad – ružomberok 1:4.
Žiačky: v nedeľu 2. júna Poprad 
– ružomberok 3:1.

Futbalisti FK 
Poprad odchá-
dzali na odvetu 
baráže o  For-

tuna ligu proti Trenčínu 
s dobrou náladou po domá-
com víťazstve 2:0 (foto zo 
zápasu vľavo hore). V Žili-
ne, kde boli domáci Trenča-
nia, sa však sen o najvyššej 
súťaži rozplynul po prehre 
1:4 (foto zo zápasu dole).

V  Žiline hnalo poprad-
ských orlov za postupom 
niekoľko stoviek priazniv-
cov. Po prvom polčase bolo 
ešte na tribúnach veselo, keď 
Lukáš Horváth v 28. minúte 
znížil na 1:2 a pribrzdil Tren-
čanov v rozlete. Popradčania 
postupovali ešte aj za stavu 
1:3 v  78. minúte po prekva-
pujúcom góle Ante Roguljiča 
takmer z  polovice ihriska, 
no zaskočení orli inkasovali 
zakrátko opäť po zmätkoch 
v  obrane a  počas zvyšných 
desiatich minút už nedoká-
zali na situáciu zareagovať. 
FK Poprad bude po prehre 
1:4 druholigový aj v  ďalšej 
sezóne. „Ešte po prvom pol-
čase a našom vytúženom góle 
na 1:2 sme mali nádej a verili 
sme v  postup. Nič to však už 
nerieši a  ja musím zablaho-
želať Trenčínu k  zotrvaniu 

v  súťaži. My sme popradský 
futbal posunuli opäť trochu 
vyššie, ale bohužiaľ to na For-
tuna ligu nestačilo,“ uviedol 
po zápase v Žiline tréner FK 
Poprad Marek Petruš.

Aj samotní hráči len ťažko 
hľadali po trpkej prehre slo-
vá. „Skončili sme lepšie, ako 
v  minulej sezóne. Mali sme 
horšiu jeseň, ale výbornú jar. 
Odohrali sme vynikajúci prvý 
barážový zápas doma, ale od-
veta bola zlá,“ skonštatoval 
kapitán tímu Štefan Zošák. 
Smutný bol popradský ka-
nonier a  legenda slovenské-
ho futbalu Stanislav Šesták, 
ktorý po tomto zápase už 
definitívne vešia kopačky na 
klinec. „Asi to tak má byť, že 
kto končí, tak si to v  závere 
vždy „vyžerie“. Nemám slov 
a ani chuť – končím s  futba-
lom a  momentálne ho nech-
cem ani vidieť,“ vyhlásil.

Vedenie FK Poprad musí 
celú situáciu zhodnotiť a uvi-
dí sa ako ďalej. „Budeme mu-
sieť premýšľať nad tým, ako 
to urobiť v  budúcnosti inak, 
aby sme boli úspešnejší. K ne-
jakým zaujímavým rošádam 
u nás v klube dôjde a nechaj-
me sa prekvapiť, ako to pôjde 
ďalej. Každopádne, venujeme 
ešte pozornosť ženskému tímu 
i  tímu juniorov, ktorí bojujú 
o  postup do vyšších súťaží, 
tak že pre nás sa sezóna ešte 
neskončila,“ doplnil prezi-
dent klubu Roman Dvorčák. 
Ženský tím FK Poprad (na 
foto vpravo hore) vyhral sku-
pinu C II. ligy a mieri do ba-
ráže o najvyššiu súťaž. Junio-
ri z tímu FK Poprad B sú dve 
kolá pred koncom IV. ligy 
Sever takisto na prvom mies-
te a po víkende majú náskok 
pred Spišským Podhradím 
už päťbodový.

Výsledky baráže o FL: 1. zá-
pas v  utorok 28. mája FK Po-
prad – AS Trenčín 2:0 (1:0), 
góly Popradu: 10. Adam Pajer, 

58. Stanislav Šesták. 2. zápas 
v  sobotu 1. júna AS Trenčín – 
FK Poprad 4:1 (2:1), gól Popra-
du: 28. Lukáš Horváth.  (mav)

Projekt s názvom Jej svet, jej pravidlá, ktorého vyhlasova-
teľom je Medzinárodná basketbalová asociácia, zrealizovala 
v pondelok v Aréne Basketbalová akadémia mládeže Poprad. 
Viac ako sto detí z popradských škôl sa vybláznilo pri rôznych 
aktivitách zameraných na všestranný rozvoj pohybu. Medziná-
rodný projekt je určený pre dievčatá a popradská BAM-ka v 
ňom chce pokračovať aj na budúce.  FOTO – Marek Vaščura

Uplynulý tenisový týždeň 
priniesol pre MŠK Poprad – 
Tatry len samé víťazstvá.

Muži B zvíťazili v Snine 
5:2, Muži C porazili doma 
Sabinov 5:1. Ženy vyhrali 4:0 
nad Zlatými Moravcami a v 
poslednom kole vyzvú Ban-
skú Bystricu o víťazstvo v 2. 

lige. Dorastenci zvíťazili nad 
Humenným 4:3 a udržali si 
najvyššiu dorasteneckú súťaž 
aj pre ďalšiu sezónu. Doras-
tenky B vyhrali nad Dranam 
Košice 6:0 a ešte neprehrali v 
súťaži. Dorastenky A zvíťazi-
li nad Tenisovou akadémiou 
Prešov 5:0 a zabezpečili si 
postup na Majstrovstvá Slo-
venska družstiev.  (jog)

Fankluby sa stretnú opäť v Poprade
Po dvoch rokoch bude 

Fanklub HK Poprad opäť 
organizátorom hokejba-
lového turnaja fanklubov 
a jeho 14. ročníka na počesť 
zakladateľa tohto podujatia 
Ľuboša Gregora. Turnaj sa 
uskutoční od 5. do 7. júla 
na zimnom štadióne v  Po-
prade a  prihlásilo sa doň 
desať tímov.

Minulý týždeň vo štvr-
tok sa na pôde HK Poprad 
uskutočnilo vyžrebovanie 

skupín. Zúčastnili sa ho 
okrem organizátorov aj dva-
ja hráči HK Poprad – Štefan 
Fabian a Tomáš Vošvrda. Tí 
rozhodli o  tom, že skupinu 
A  bude okrem nasadených 

Nitry a Martina tvoriť 
aj Bardejov, Piešťany 
a  Skalica. Do skupiny 
B žreb k  nasadeným 
Košiciam a  Popradu 
prisúdil Spišskú Novú 
Ves, Žilinu a  Liptov-
ský Mikuláš. „Bude 

to veľmi ťažká skupina, ale 
na takomto turnaji si nevy-
beriete. Ak chceme zvíťaziť, 
musíme poraziť každého. 
Pred dvoma rokmi sme na 
domácom turnaji suverénne 
vyhrali skupinu, jednoznač-
né to bolo aj vo štvrťfinále, 
ale v  semifinále sme dostali 
gól na 1:1 devätnásť sekúnd 
pred koncom a  prehrali sme 
na nájazdy. Skončili sme vte-
dy štvrtí, lebo sme prehrali aj 
posledný zápas s  Martinom. 
Turnaj je nevyspytateľný 
a  prehrať, či vyhrať sa dá 
s každým. Určite sa máme na 
čo tešiť,“ povedal člen orga-
nizačného tímu turnaja Ma-
rek Remža.  (mav)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura
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Sezóna v skateparku je otvorená Krátko zo športu

Minulý týždeň v stredu sa na trávniku NTC v Poprade odohral finálový súboj štvrtého ročníka sú-
ťaže o Pohár Podtatranského futbalového zväzu medzi OFK Vikartovce a OŠK Spišský Štvrtok. Bol to 
zápas dvoch rivalov 6. OMV ligy, ktorí sa bijú o postup. Po bezgólovej remíze sa v nervóznom zápase 
plnom kariet muselo rozhodnúť až v penaltovom rozstrele, kde boli šťastnejší futbalisti zo Spišského 
Štvrtka. Do čierneho trafili štyrikrát, Vikartovce iba dvakrát.  FOTO – Marek Vaščura

Minulý týždeň v piatok sa v priestoroch športového areálu 
ZŠ s MŠ Dostojevského konala športová olympiáda najmlad-
ších žiakov v atletike pod názvom Kinderiáda. Súťažilo sa v 
skoku do diaľky z miesta i rozbehu, v hode kriketovou loptič-
kou, v šprintoch i štafetách, ale aj v hode plnou loptou. Medzi 
chlapcami bola najúspešnejšia ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľ-
kej, medzi dievčatami triumfovala domáca ZŠ na Dostojev-
ského ulici.  FOTO – Marek Vaščura

Minulý týždeň v stredu sa v priestoroch športového areálu 
ZŠ s MŠ Jarná konala Športová olympiáda detí materských 
škôl mesta Poprad. Škôlkari súťažili v troch disciplínach – sko-
ku do diaľky z miesta, v hode loptou a tiež šprinte. Ocene-
ní boli jednotlivci na prvých troch miestach, ale aj všetkých 
trinásť zúčastnených družstiev. Najviac bodov získala MŠ 
Podtatranská (639) (na foto), ktorá porazila MŠ Jarná len s 
päťbodovým náskokom.  FOTO – Marek Vaščura

 HOKEJOVÝ klub Poprad 
ohlásil v pondelok ďalšiu vý-
raznú posilu do útoku. Pod 
Tatry prichádza francúzsky 
reprezentant a v minulej se-
zóne najproduktívnejší hráč 
francúzskej ligy Guillaume 
Leclerc. Stále iba 23-ročný 
útočník pomohol vybojovať 
Grenoblu titul vo svojej kra-
jine a  zúčastnil sa aj ostat-
ných majstrovstiev sveta na 
Slovensku.

 STArŠIE mini žiačky 
BAM Poprad sa cez víkend 
zúčastnili finálového tur-
naja Majstrovstiev Sloven-
ska v  Šamoríne. V  piatich 
zápasoch zaznamenali jed-
no víťazstvo a  štyri prehry 
a skončili na konečnom pia-

tom mieste. Z  titulu sa tešia 
Košice.

 FUTBALISTI ŠK Zeme-
dar Poprad – Stráže v nede-
ľu 2. júna prehrali v Toporci 
0:3 v rámci 24. kola 6. OMV 
ligy a v tabuľke sú stále štvr-
tí. V nedeľu 9. júna privítajú 
v predposlednom kole súťaže 
o  17. hodine druhý tím ta-
buľky zo Spišského Štvrtka.

 V  NEDEĽU 2. júna sa 
v  Šuňave konalo 3. kolo 
Podtatranskej hasičskej 
ligy. Medzi mužmi i ženami 
boli najlepší domáci hasiči. 
Víťazné družstvá budú re-
prezentovať okres Poprad 
v  krajskej súťaži dobrovoľ-
ných hasičov v  sobotu 22. 
júna v Drienove.  (ppv)

Sezóna v  popradskom 
skateparku je od soboty 
1. júna oficiálne otvorená. 
Organizátori ju spustili 
veľkou celodennou akciou 
pod názvom Poprad Ska-
tepark Session vol.1, kde 
sa stretli skejteri a  bajkeri 
z  celého Slovenska a  do-
konca aj zo zahraničia.

V jednom z najlepších ska-
teparkov na Slovensku sa 
v sobotu súťažilo v skatebo-
ardingu i na bicykloch BMX, 
nechýbala skate škola, BMX 
exhibícia, skate besttrick, 
workshopy od združení Re-
cyklátor a  ArtHouse Pop-
rad, grilovačka, občerstve-
nie, či tanečné vystúpenia. 
Mladí nadšenci spod Tatier, 
ktorých snahou je zastreše-
nie skateboardovej komuni-
ty v skateparku pod Podtat-
ranský Skateboardový klub, 
spojili svoje sily za pomoci 
podporovateľov, aby mohli 
vôbec toto veľké podujatie 
zorganizovať. „Sme radi, že 
tento projekt skateparku vô-
bec vznikol a teraz je len na 
nás, ako sa bude využívať. 

Skatepark je sprístupnený 
celoročne a  naším plánom 
je určiť správcu, ktorý by ho 
mohol spravovať pod hlavič-
kou plánovaného občianske-
ho združenia. Sme vďační 
sponzorom a  tiež mestu Po-
prad, že sme mohli zorga-
nizovať podujatie v  úvode 
sezóny. V  jej priebehu sa 
jazdí Slovenský pohár v ska-
teboardingu a  máme tú česť 
v septembri hostiť finále tejto 
súťaže. Pod Tatrami máme 
mladú krv, ktorá je aj vďa-
ka tomuto skateparku veľmi 
dobrá. Máme sa na čo tešiť, 
aj keď je tu stále čo vylepšo-
vať. Radi by sme tu mali viac 

zelene, či lavičiek,“ uviedol 
člen organizačného tímu 
podujatia Tomáš Vendrin-
ský. „S mestom sa snažíme 
spolupracovať a  neustále 
predkladáme návrhy na vy-
lepšenie okolia skateparku. 
Chceli by sme to tu skul-
túrniť, aby sme mali naozaj 
pekný športový stánok. Ide 
nám o  to, aby sme pritiahli 
k športu mládež. Nemáme na 
to žiadne financie, ale chceme 
vytvoriť komunitu, ktorá by 
sa venovala takýmto druhom 
športu. Verím, že s  mestom 
nájdeme spoločnú reč a že sa 
veci podarí dotiahnuť do kon-
ca,“ dodal jeho kolega Dušan 
Jarošík.  (mav)FOTO – Marek Vaščura
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Deti sa o prírode učili priamo v nej
V  malom lome aj v  ďalších čas-

tiach Kvetnice boli v  pondelok 3. 
júna Prírodovedné letné hry. Na 
zorganizovaní nultého ročníka sa 
podieľali: Banícky cech horného 
Spiša, Mestské lesy Poprad a Zdru-
ženie baníckych spolkov a  cechov 
Slovenska. Hry boli určené pre deti 
popradských základných škôl. Pri-
šlo ich 120.  

Jeden z  organizátorov Slavomír 
Kyseľa uviedol: „Sme deti prírody 
a  nie deti počítačov. Treba sa vrá-

tiť a  pripomenúť si časy, keď sme sa 
mohli uživiť len z toho, čo sme si vy-
pestovali, vychovali a  sami vyrobili. 
Naši predkovia museli dojiť kravy, 
mútiť maslo, roztaviť rudu, chovať 
včely... Vedeli prežiť s pomocou vlast-
ných rúk a hlavy.“  

Pri jednotlivých stanovištiach 
mohli deti spoznať prudko jedovaté, 
nejedlé a jedlé lesné huby. Videli ako 
ryžovať zlato pomocou panvice. Na-
učili sa niečo o včelách a ich chove. 
Spoznali staré banské štôlne a vyťa- žené minerály z  Kvetnice. S. Kyseľa 

povedal: „Starí baníci podľa bylinky 
nad zemou vedeli, aká ruda je pod 
zemou.“

Na Kvetnici rastú aj rôzne druhy 
rastlín. Deti sa učili ako ich po-
znať, zbierať, sušiť. Mohli predviesť 
prvú pomoc pri zraneniach v  prí-
rode (uhryznutie hadom, bodnutí 
včelou...) aj umelé dýchanie. Videli 
skrotené dravé vtáky. Zastrieľali si 
zo vzduchovky na terč. Vyskúšali si 
aj ako sa dajú „vyťahať“  syrové kor-
báčiky.

Školák Artur Erenbilgin rád chodí 
do lesa, denne v húštinách strávi aj 
dve hodiny. „Bývam v Tatrách a po-
znám všetky stromy. V  lese si robím 
bunkre, oddychujem si tam.“ Po 
skončení hier deti dostali účastnícke 
medaily.    (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová
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Podtatranské osvetové stredisko v 
spolupráci s novinami Poprad pri-
pravilo súťaž pre čitateľov o vstu-
penky na celé tri dni konania  43. 
ročníka Zamagurských folklórnych 
slávností 14. - 16. júna 2019 v Čer-
venom Kláštore. 

Spomedzi čitateľov, ktorí zašlú ale-
bo prinesú do 10. júna 2019 do re-
dakcie novín Poprad, Podtatranská 
ul. 149/7, 058 01 Poprad, korešpon-
denčný alebo podobný lístok so svo-
jím menom a adresou a nalepeným 
kupónom súťaže, budú vyžrebovaní 
dvaja výhercovia. Každý z nich získa 
po 2 voľné vstupenky na 3 dni kona-
nia ZFS. Budú si ich môcť vyzdvih-
núť priamo v pokladni ZFS v Červe-

nom Kláštore, kde budú pripravené 
na ich meno a adresu. Vydajú im ich 
po predložení preukazu totožnosti.  
Mená výhercov uverejníme v nasle-
dujúcom čísle 12. júna 2019. 

Zapojením sa do súťaže súťažiaci 
súhlasia so spracovaním osobných 
údajov pre účel súťaže a uverejnením 
osobných údajov v prípade výhry. 
 (ppp)


