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Občianske združenie Pa-
rasport24 zorganizovalo už 
ôsmy ročník charitatívnej 
cykloakcie pod názvom Cez 
Slovensko na bicykli. Počas 
piatich dní od 1. do 5. júna 
rozdávali známe tváre verej-
ného života radosť všetkým 
ľuďom na trase etáp, ako aj 
tým, ktorí to najviac potre-
bujú. V posledný deň si pred-
poslednú zastávku urobil pe-
lotón v Poprade.

Trasa dlhá približne 420 km 
viedla od Trenčianskych Teplíc 
cez Trenčín, Púchov, Oravu, 
Kysuce a Poprad až do Spišskej 
Novej Vsi. V  každej zo zastá-
vok obdarovali účastníci pelo-
tónu ľudí zo sociálne slabšieho 
prostredia. „Základ pelotónu 
tvorilo asi štyridsať ľudí, pre-
važne handbikerov a  k  nim sa 
pridávali jednotlivci. Som rád, 
že podujatie podporil aj prezi-
dent Andrej Kiska,“ povedal 
predseda OZ Parasport24 Mi-

roslav Buľovský.
A naozaj, v po-

sledný deň cyklo-
akcie si sadla na 
bicykel aj hlava 
štátu, v  Novej 
Lesnej v smere na 
Poprad sa k  pre-
zidentovi pridal 
tiež popradský 
primátor Jozef 
Švagerko. Naj-
mä medzi hen-
d i k e p ov a ný m i 
handbikermi sa 
cítili obaja prí-
jemne. „Vo mne 
to vyvolalo ob-
rovský pocit úcty 
k  týmto ľuďom, pretože som 
poctivo šliapal, ale mal som 
pocit, že ich vyslovene brzdím. 
Napriek nepriazni osudu dokážu 
statočne bojovať. Klobúk dole!“ 
uviedol A. Kiska. „Je to krásna 
charitatívna akcia. Pelotón som 
ešte v  závere vyprevádzal až po 

hranicu Popradu, aby som sa uis-
til, že naše mesto opustil v bezpe-
čí,“ dodal J. Švagerko.

Medzi organizátormi 
a  handbikermi sa objavili 
mnohé známe tváre šoubiz-
nisu a  spoločenského života. 
Každý tak prejavil ochotu po-

máhať ľuďom v  núdzi. „Väč-
šinou takéto podujatia pod-
porujem spevom. Veľmi rád 
však bicyklujem a prišlo mi to 
dostatočne šialené ísť naprieč 
Slovenskom na bicykli,“ pre-
zradil spevák Martin Harich.

Centrum Popradu bolo v 
sobotu predpoludním naozaj 
rušné. Prešlo v ňom v pestro-
farebnom sprievode 12 det-
ských folklórnych súborov, 
ktoré zavítali na XIX. ročník 
medzinárodného festiva-
lu Krojované bábiky 2015. 
Podujatie otvoril primátor 
Popradu Jozef Švagerko, kto-
rý súbory prijal i v obradnej 
sieni.

Deti predviedli krásu fol-
klóru - domáce súbory z náš-

ho regiónu slovenské piesne 
a tance, zahraničné ukázali 
ľudové umenie ukryté vo 
folklóre z Ruska, Rumunska, 
Česka a Srbska a Grbarčieta 
z Bratislavy predviedli kul-
túru Chorvátov žijúcich na 
Slovensku. Udržiavajú ju vo 
svojom súbore už 28 rokov a 
bolo pre nich veľkou cťou, že 
mohli vystupovať i v Poprade. 
Nedávno sa vrátili z Poľska, 
kde zožali úspech.

(Pokračovanie na str. 3)

(Pokračovanie na str. 6)
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Stručne

Mimoriadne vydanie novín a Popradské kultúrne leto

Budú na Spiši centrá integrovanej
zdravotnej starostlivosti?•	MESTO Poprad, Univerzita 

Mateja Bela a spoločnosti Whir-
pool Slovakia, Chemosvit Svit a 
Pasell Slovakia podpísali včera v 
Poprade Memorandum o spolu-
práci, ktorého hlavným cieľom 
je vzájomná podpora pri rozvoji 
vysokoškolského vzdelávania v 
okrese Poprad v študijných od-
boroch priemyselné inžinierstvo 
a manažment.

•	VO ŠTVRTOK minulý týž-
deň odvolalo mesto Poprad 2. 
stupeň povodňovej aktivity. 
Dôvody, ktoré viedli k  jeho vy-
hláseniu pominuli a  vykonali 
sa nevyhnutné úkony, aby sa 
zabránilo ďalším povodňovým 
škodám. 

•	STRETNUTIA vedenia mes-
ta s občanmi pod názvom Hovor 
s mestom sa uskutočnia v utorok 
16. júna v  Strážach na radnici, 
v stredu 17. júna v dome kultúry 
(Poprad centrum a Západ) a vo 
štvrtok 18. júna v školskej jedálni 
Základnej školy Letná (juh). Za-
čiatky sú o 17. hod.  

•	DOBROVOĽNÍCI, ktorí 
chcú pomáhať na Národnom 
stretnutí mládeže P15 sa ešte 
v  týchto dňoch môžu prihlásiť 
prostredníctvom internetovej 
stránky www.narodnestretnutie-
mladeze.sk. Dobrovoľníci musia 
mať najmenej 17 rokov. Ďalšie 
podmienky sú uverejnené na 
uvedenej internetovej stránke.

•	V PODTATRANSKEJ kniž-
nici v Poprade sa vo štvrtok 18. 
júna od 9. do 15. hod. uskutoční 
podujatie s  názvom Čítajme si. 
Ide o  čitateľský maratón, ktorý 
sa uskutoční vo všetkých odde-
leniach a pobočkách.

•	PODTATRANSKÁ vodá-
renská prevádzková spoločnosť 
oznamuje, že z dôvodu usku-
točňovania plánovaných opráv, 
údržbarských a revíznych prác 
bude vo štvrtok 18. júna 2015 od 
8. do 15. hod. prerušená dodáv-
ka vody v Poprade na týchto uli-
ciach - Mnoheľova, Murgašova, 
Vajanského, Štefánikova. PVPS 
vyzýva všetkých odberateľov k 
predzásobeniu pitnej vody aj pre 
úžitkové účely.

•	Z  UTORKA 2. na stredu 3. 
júna došlo v Poprade na parko-
visku na Novomeského ul. ku 
krádeži auta zn. BMW X6, čier-
nej metalízy, r. v. 2009 s poprad-
ským TEČ.  (ppš)

Redakcia novín Poprad pri-
pravila mimoriadne vydanie no-
vín, ktoré bude v týchto dňoch 
distribuované do všetkých do-
mových schránok v meste. Oby-
vatelia ho dostanú spolu s bulle-
tinom letného festivalu hudby, 
filmu a divadla Popradské kul-
túrne leto 2015, ktorý vydalo 
mesto Poprad. Je pozvánkou pre 
Popradčanov a návštevníkov 
mesta na viac ako 70 rôznych 
vystúpení a programov počas 
leta. Informácie obsahujú aj 
pozvánky na najvýznamnejšie 
podujatia v regióne. 

Do mimoriadneho nepredaj-

ného vydania novín Poprad sme 
zaradili údaje o tom, ako sa 
Popradčania môžu zapojiť do pro-
cesu pripomienkovania územného 
plánu, v ktorý deň majú otvorené 
dvere k primátorovi Jozefovi Šva-
gerkovi, prinášame zaujímavé roz-
hovory o demografickom vývoji v 
Poprade s prvým viceprimátorom 
Igorom Wzošom, o hymne na Ná-
rodné stretnutie mládeže P15 so 
Simou Martausovou, či o tom, aká 
náhoda pomohla talentovanému 
huslistovi z Popradu Filipovi Jan-
číkovi, ktorý zložil husľové party 
do skladby Avril Lavigne. Môžete 
si tiež prečítať o veľkom tenisovom 

podujatí Poprad - Tatry Challen-
ger Tour 2015, o tom, kedy začnú 
rásť huby a čo čaká záhradkárov v 
júni. Dobrým pomocníkom pre 
všetkých, ktorí potrebujú pomoc 
a radu v sociálnej sféru je zo-
znam organizácií a občianskych 
združení, ktoré pôsobia v tejto 
oblasti. 

V mimoriadnom vydaní náj-
dete aj vstupenku so zľavou na 
Popradský modelársky deň, zľa-
vový kupón na nákup zdravot-
níckych pomôcok a môžete sú-
ťažiť o celodenné vstupenky do 
popradského aquaparku. 

Príjemné čítanie!   (red)

Pracovisko Národnej transfúznej služby SR v 
Poprade v spolupráci s mestom Poprad organi-
zujú v pondelok 15. júna od 7.30 do 11. hod. v 
priestoroch mestského úradu Primátorskú kvap-
ku krvi.

Uskutoční sa pod záštitou primátora mesta Poprad 
Jozefa Švagerka. Vítaní sú darcovia krvi, ako aj tí, 
ktorí sa doteraz k tomuto humánnemu skutku ne-
odvážili. Všetci, ktorí chcú darovaním krvi pomôcť 
iným, potrebujú si so sebou doniesť preukaz totož-

nosti, preukaz poisťovne a prípadne preukaz darcov 
krvi. Podujatie sa koná už šiesty rok pri príležitosti 
Svetového dňa darcov krvi, ktorým je 14. jún. Pra-
covisko NTS v Poprade, ktoré sa nachádza na Ba-
níckej ul., v budove nemocnice, preto pripravilo 
presne v nedeľu 14. júna od 8. do 12. hod. Deň otvo-
rených dverí. Občanom budú k dispozícii pracov-
níci, ktorí im ochotne ukážu priestory a prácu spo-
jenú s procesom darovania krvi. Návštevníci budú 
mať zároveň možnosť aj darovať krv.  (pmm)

Primátorská kvapka krvi aj deň otvorených dverí

Primátori a  zástupcovia pia-
tich spišských miest sa opäť 
stretli v  stredu 3. júna na pôde 
Mestského úradu v  Poprade. 
Spoločne so zástupcami Minis-
terstva zdravotníctva SR ako 
prví na Slovensku rokovali na 
tému vytvorenia integrovaných 
centier zdravotnej starostlivosti.

V  spoločnom vyhlásení sa 
okrem iného uvádza, že Mi-
nisterstvo zdravotníctva SR 
a  primátori piatich okresných 
miest historického regiónu Spiš 
sa dohodli na spolupráci pri 
príprave prvého Regionálneho 
plánu rozvoja integrovanej zdra-
votnej a  sociálnej starostlivosti 
v  spišskom regióne pre potreby 
programu etablovania komu-
nitných centier integrovanej 
zdravotnej starostlivosti finan-
covaných z Integrovaného regio-
nálneho operačného programu.

Podľa primátora Popradu Jo-
zefa Švagerka je cieľom projektu 
vytvoriť integrované centrá, kde 
by sa sústredili obvodní lekári. 
„Viac by sa priblížili k  ľuďom 
a pacienti by nemuseli veľa času 
tráviť v nemocniciach, ale práve 
v  jednodňovej ambulancii. Od-
borníkov by navštevovali na jed-

nom mieste,“ dodal. „Ide o nový 
projekt, ktorý združí poskyto-
vateľov primárnej zdravotnej 
starostlivosti i sociálnej starostli-
vosti. Tieto centrá by sa vybavili 
lepšou technikou, aby obvodní 
lekári mohli vykonávať viaceré 
úkony,“ doplnil kežmarský vi-
ceprimátor Miroslav Perignáth.

Centrá integrovanej zdra-
votnej starostlivosti sa mestám 
na Spiši zídu ako soľ. „U nás 
je to aktuálny problém, preto-
že máme tri zdravotné centrá. 
Pacienti musia za vyšetreniami 
veľa cestovať a systém je zlý,“ po-
vedal primátor Spišskej Novej 
Vsi Ján Volný. „Bude nasledovať 
ešte niekoľko stretnutí, kde sa 
bude tento plán ďalej rozvíjať. 
Verím, že dôjde aj k  naplneniu 
určitých cieľov,“ pokračoval pri-

mátor Levoče Milan Majerský. 
„V  Starej Ľubovni je absencia 
takéhoto centra a  my máme 
záujem o  zlepšenie zdravotnej 
starostlivosti,“ doplnil primátor 
Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.

Konečný počet centier na 
Spiši bude známy po vytvorení 
regionálneho plánu rozvoja in-
tegrovanej zdravotnej starostli-
vosti.

Druhé stretnutie primá-
torov spišských miest malo 
aj inú tému, a  to dlho avizo-
vané memorandum o  spo-
lupráci. Popradský primátor 
J. Švagerko prezradil viac: 
„Memorandum je pripravené, 
potrebujeme to už len učesať. 
Podpisovať sa bude v  Spišskej 
Novej Vsi 17. júla počas Spišsko-
novoveských trhov.“  (mav)
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Evička nám opäť ochorela

•	VEDOMOSTNÁ súťaž Pu-
tovná sova sa uskutoční dnes 10. 
júna v  Tatranskej Lomnici. Pri-
pravili ju pre žiakov základných 
škôl pracovníci Štátnych lesov 
TANAP-u a  bude zameraná na 
tému netopiere Tatier. 

•	39. ROČNÍK Zamagurských 
folklórnych slávností sa bude 
konať cez víkend 20. a 21. júna 
v Červenom Kláštore.

•	ODDELENIE onkológie Det-
skej fakultnej nemocnice v Koši-
ciach v spolupráci s pracoviskom 
Národnej transfúznej služby 
Košice organizuje už ôsmy roč-
ník Kvapky krvi pre detskú on-
kológiu. Akcia potrvá do konca 
júna. Darovať krv možno nielen 
v Košiciach, ale po tretí raz sa do 
akcie zapojilo aj pracovisko NTS 
v Poprade.

•	POČAS leta posilnia želez-
ničnú dopravu vo Vysokých Tat-
rách. Na tratiach Tatranskej elek-
trickej železnice denne pribudne 
dvanásť nových vlakov. Železnice 
rozširujú kapacitu v čase naj-
vyššieho dopytu dovolenkárov a 
turistov po doprave vo Vysokých 
Tatrách.

•	POD Streleckou vežou vo 
Veľkej Studenej doline sa vo 
štvrtok 4. júna v podvečerných 
hodinách zranila poľská turistka. 
Žena si pri páde na snehovom 
poli poranila hlavu a obe kon-
čatiny. Záchranári HZS museli 
postupovať po zemi, keďže po-
veternostné podmienky nedo-
voľovali nasadiť letovú techniku. 
Po príchode na miesto poskytli 
31-ročnej pacientke neodkladné 
zdravotné ošetrenie a následne 
ju transportovali na Hrebienok, 
kde ju  odovzdali posádke rýchlej 
lekárskej pomoci na ďalší prevoz 
do popradskej nemocnice. 

•	NA pracovisku NTS SR 
v  Poprade darovali koncom 
mája krv zamestnanci obchod-
ných domov Kaufland z  Kež-
marku, Popradu a Spišskej Novej 
vsi. Spoločne darovali takmer 
2,5 litra tejto životodarnej teku-
tiny. Táto akcia bola úspešným 
pokračovaním bezpríspevkové-
ho darovania krvi, ktoré Kauf-
land organizuje pravidelne pre 
svojich zamestnancov, v rámci 
dlhodobej spolupráce s SČK. 

• PRERUŠENÁ distribúcia elek-
triny z dôvodu plánovaných prác 
na zariadení vysokého napätia 
bude zajtra 11. júna od 7. do 16.30 
hod. v Kvetnici č.d. 2454, č.d. 4121, 
č.d. 3072, č.d. 3081/15, č.d.15 
a v záhradkárskej osade.     (ppš)

V  priestoroch Materskej školy na Okružnej 
ulici sa v stredu 3. júna konalo tradičné poduja-
tie pre predškolákov Evička nám ochorela. Nos-
nou témou tohto ročníka boli zmyslové orgány.

„Mali sme sedem stanovíšť a na každom bol pre-
verený iný zmysel. Používali sme interaktívne kar-
tičky, včielku Beebotku, deti si precvičovali hmat, či 
chuť a na bábike si vyskúšali umelé dýchanie. Do 
projektu sa zapojilo jedenásť materských škôl,“ po-
vedala zástupkyňa riaditeľa pre MŠ na Okružnej 
ulici Mária Harabinová.

Škôlkari sa zabavili a pri tom aj mnohému pri-
učili. „Mali sme za úlohu pomôcť malému dieťat-
ku dýchať. Stláčali sme srdiečko a dýchali sme do 
úst,“ uviedla Laura z MŠ Okružná. „Rozoznávali 
sme chute a  hmatom i predmety. Zbierali sme za 
úlohy pečiatky,“ doplnila ju jej spolužiačka Kat-
ka. „Viem, že máme päť zmyslov a to čuch, hmat, 
zrak, sluch a  chuť. Preverili nás zábavné úlohy,“ 

pokračoval Timotej z MŠ Záborského a  jeho 
spolužiačka Paulínka dodala: „Skladali sme časti 
ľudského tela, učili sme sa o  uchu a  hrali sme sa 
s  včielkou, ktorú sme programovali na rôzne or-
gány.“ „Prišli sme liečiť Evičku a  niečo sme sa aj 
naučili o dýchaní a o prvej pomoci,“ uzavrela Lin-
da z MŠ Tajovského.   (mav)

Včielka Maja a Vilko minulý 
utorok rozsypali plastové loptič-
ky deťom a tým oficiálne otvorili 
nové detské ihrisko pri OC Kri-
váň. Symbolicky ho do majetku 
mesta prevzal primátor Popra-
du. Ihrisko zrealizoval investor 
novovybudovaného OC v minu-
lom roku. Nachádza sa na ňom 
11 detských prvkov na dopado-
vej ploche s pryžovej gumy. Je 
určené pre deti od 0 do 12 rokov. 
Hodnota vybudovaného detské-
ho ihriska dosiahla takmer 47 ti-
síc eur.    FOTO - Marta Marová

„Hlavným cieľom je podpo-
rovať rodiny, ktoré sú v  nú-
dzi. Tvoríme skvelú partiu a o 
to je to príjemnejšie. Ak bolo 
potrebné, tak sme si na trati 
navzájom pomáhali,“ pokra-
čoval olympionik Pavol Hu-
rajt. „Je vynikajúce sledovať, 
ako si navzájom pomáhajú 
známe osobnosti, športovci, 
handbikeri a  všetci, ktorí sa 
do tohto projektu zapojili,“ 
dodal slovenský hokejový 
reprezentant Marek Vieden-
ský. „Zmyslom akcie je uká-
zať, že sa netreba opúšťať, 
ak sa niečo stane. Treba žiť 
naplno a  neplakať doma do 
vankúša,“ zdôraznil jeden 
z handbikerov Miroslav Pas-
tucha.

V  areáli ZŠ s  MŠ F. Kráľa 
vo Veľkej organizátori odo-
vzdali vecné dary štyrom ro-
dinám z  nášho mesta. Man-
želia Čarnogurskí sa vzorne 

starajú o  troch synov. Matka 
zabezpečuje celodennú sta-
rostlivosť dvom dospelým 
dvojičkám, ktoré sú ťažko 
zdravotne postihnuté a sú od-
kázané na vozíček. Marianna 
Rendová je vdova a  sama sa 
stará o šesť detí vo veku od 2 
do 15 rokov. Janka Kruppová 
sa stará o  tri maloleté deti, 
ktoré jej boli zverené súdom 
do osobnej starostlivosti 
a  prežila veľa útrap. Lucia 
Cvanigová sa so svojím part-
nerom stará o  štyri maloleté 
deti. Napriek tomu, že oba-
ja pochádzajú z  málo pod-
netného prostredia, snažia 
sa deťom vytvoriť maximálne 
rodinné zázemie. Jeden z da-
rov prevzal do vlastných rúk 
aj primátor Popradu Jozef 
Švagerko. Práčka pre bezdo-
movcov poputuje do Zaria-
denia sociálnych služieb pre 
občanov bez prístrešia na Le-
vočskej ulici.  (mav)

V stredu 17. júna o 9. hod. sa 
v zasadačke Mestského úradu 
uskutoční 3. zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva. Dôležitým bo-
dom programu bude Záverečný 
účet mesta Poprad za rok 2014, 
ďalej návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Poprad, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN o posky-
tovaní dotácií z rozpočtu mesta, 
informatívna správa k zámeru 
mesta Poprad uzavrieť zmluvu o 
spolupráci so Slovenským futba-
lovým zväzom, návrhy na záme-
ny alebo predaj nehnuteľností vo 
vlastníctve mesta Poprad, návrhy 
na zriadenie vecného bremena 
na uloženie inžinierskych sietí, 
návrhy na prenájmy nebytových 
priestorov a ďalšie. MsZ prero-
kuje aj návrh na zmenu rozpočtu 
mesta, návrh VZN o zabezpeče-
ní zjazdnosti a schodnosti ciest 
a miestnych komunikácií na 
území Popradu, návrh VZN o 
zákaze požívania alkoholických 
nápojov na území mesta Poprad 
a ďalšie. Podrobný program je na 
www.poprad.sk.  (ppm)

(Dokončenie zo str. 1)
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Popradčania využili možnosť podieľať sa na tvorbe územného plánu
Séria stretnutí vedenia mesta s občan-

mi s dvoma hlavnými témami - proces 
preskúmania územného plánu a pred-
stavenie rozvojových zámerov mesta, sa 
začala minulý týždeň vo Veľkej, V stre-
du pokračovala v Spišskej Sobote a vo 
štvrtok v Matejovciach. Účasť postupne 
gradovala. Kým Veľčanov bolo len čosi 
vyše dvadsať, podobne aj Sobotčanov, 
Matejovčania zaplnili bezmála 60 stoli-
čiek v zasadacej miestnosti vysunutého 
pracoviska. 

Všetky tri stretnutia pod názvom Hovor 
s mestom mali rovnaký úvod. Primátor 
Jozef Švagerko s oboma viceprimátormi 
Igorom Wzošom a Pavlom Gašperom 
vysvetlili dôležitosť najvýznamnejších 
dokumentov mesta, ktorými je práve 
územný plán (ÚPN) a Program hospo-
dárskeho rozvoja. Primátor podčiarkol, že 
vedenie mesta chce čo najviac zapojiť do 
tvorby oboch dokumentov širokú verej-
nosť: „Účelom stretnutí bolo predovšetkým 

pripomienkovanie územného plánu mesta 
Poprad. Želáme si, aby občania partici-
povali na riadení mesta. Prichádzame za 
nimi do mestských častí, aby sme sa k nim 
priblížili, poznali ich návrhy, požiadavky 
aj problémy, ktoré ich trápia.“ Viceprimá-
tor I. Wzoš poukázal na klesajúci počet 
obyvateľov mesta, ktorému treba zabrá-
niť. Vedenie mesta má víziu, ktorú chce 
zapracovať do Programu hospodárskeho 
rozvoja (viac uverejňujeme v rozhovore 
v mimoriadnom vydaní novín Poprad, 
ktoré v týchto dňoch dostávajú Poprad-
čania do svojich domových schránok). 
Viceprimátor P. Gašper dodal: „Naposledy 
bol spracovaný územný plán v roku 1998. 
Odvtedy už mesto zažilo značný vývoj a je 
evidentné, že ÚPN je už zastaraný. Územ-
ný plán je určitou spoločenskou dohodou a 
komunikáciou s občanmi, ako chceme vy-
užívať územie mesta. V každej časti mesta 
je priestor na výstavbu a rozvoj, ale na to 
potrebujeme podnety obyvateľov, ich ná-

zor, aby sa tieto územia vytypovali v súla-
de s ich prianím.“ Pripomienky a námety 
môžu Popradčania podať rôznymi forma-
mi (viac na www.poprad.sk). Môžu tak 
urobiť do konca augusta 2015. Následne 
bude spracovaný návrh nového územ-
ného plánu, ktorý bude opäť predostretý 
občanom na pripomienkovanie v druhom 
kole. Finálny ÚPN musí byť schválený 
mestským zastupiteľstvom. 

Vedenie mesta má svoje predstavy a 
zámery. Vynárajú sa niektoré obzvlášť 
dôležité lokality - ako Juh 4, areál Duk-
lianskych kasární, centrálny cintorín vo 
Veľkej, riešenie Námestia sv. Egídia, Kvet-
nica atď. Mesto tiež zadalo námety diplo-
mových prác pre študentov architektúry, 
ktorí ich budú obhajovať 11. júna a  takto 
získa ďalšie nápady od nezaťažených ľudí. 
P. Gašper vysvetlil i nutnosť riešenia do-
pravy, obchvatov a pod., aby sa mohlo 
mesto rozvíjať a disponovalo optimál-
nou dopravnou sieťou.  (mar)

V stredu 3. júna sa vedenie 
Popradu stretlo aj s obyvateľ-
mi Spišskej Soboty v  rámci 
projektu Hovor s mestom. So-
botčanov najviac trápili po-
škodené komunikácie a príliš 
veľa áut parkujúcich priamo 
na námestí.

V  otázke rozvoja bývania 
v meste a podpory mladých ro-
dín zareagoval občan Stanislav 
Krišanda, ktorého zaujímalo, 
ako nepredimenzovať ceny 
nehnuteľností. Viceprimátor 
Igor Wzoš hovoril o  nájom-
ných bytoch, ktoré by tlačili 
ceny nadol a nútili by aj realitné 
kancelárie reagovať. Primátor J. 
Švagerko uviedol, že ho prekva-
pujú aktuálne ceny pozemkov 
určených pre výstavbu v smere 
na Spišskú Teplicu, kde sa po-
číta s  projektom Juh 4. Podľa 

poslanca MsZ Mila-
na Barana práve ceny 
pozemkov odrádzajú 
ľudí, aby stavali v Po-
prade.

Spišskosobotčanov 
však trápili aj iné 
problémy. Najdis-
kutovanejšou témou 
bola ulica Boženy 
Němcovej a  jej ne-
vyhovujúci stav. Hovorilo sa aj 
o prejazde touto ulicou v sme-
re k NTC Poprad. Cesta podľa 
občanov nemá parametre na 
to, aby slúžila ako komunikácia 
pre motorové vozidlá. Poslan-
kyňa MsZ Anna Schlosserová 
v diskusii naznačila, že v rámci 
výstavby parkovísk je v návrhu 
sčasti aj riešenie tohto úseku.

Miestny obyvateľ Fabián 
Gordiak sa zaujímal konkrét-

ne o riešenie územného plánu 
mesta. Problémom sú podľa 
neho oba výjazdy zo Spišskej 
Soboty smerom na východ 
i západ a cesty sú deravé. Jeho 
syn Miroslav Gordiak narážal 
na nesystematické riešenie 
problémov. Bol by rád, ak by 
sa mesto viac prispôsobovalo 
chodcom a  neriešilo len autá. 
„Zveľaďujme MHD, či cyklotra-
sy, robme niečo s  parkovaním 

priamo na spišskosobotskom 
námetí,“ zdôrazňoval a  navr-
hoval aj povinné terasy pre ma-
jiteľov penziónov. V  súvislosti 
s cyklotrasami sa vyjadril pri-
mátor J. Švagerko. Mesto podľa 
neho bude riešiť ich rozvetve-
nie a  prepojenie aj mestských 
častí. Martin Baloga, predseda 
Rady pre priestorové plánova-
nie mesta Poprad, dodal, že sa 
pripravuje štúdia cyklistickej 
mobility v Poprade, ktorá rieši 
aj tento problém.

Občania Spišskej Soboty sa 
pýtali aj na okolité lokality spa-
dajúce pod katastrálne územie 
tejto mestskej časti. Najviac 
ich trápi okolie Kukučínovej 
a  Rovnej ulice, konkrétne za-
nedbaný podchod pod želez-
ničnou traťou, či chýbajúce 
osvetlenie.  (mav)

Sobotčanov trápia komunikácie a parkovanie na námestí

Tak ako vo všetkých 
mestských častiach, hovo-
rili Veľčania nielen k ÚPN. 
Opäť ich zaujímalo, či sa 
zakonzervuje rozširovanie 
firmy Schüle, ktorým sme-
rom sa bude rozvíjať Veľ-
ká, či smerom na letisko 
alebo inde.

Odzneli i pripomienky k 
parkovaniu, nedostatkom 
na chodníkoch a cestách, 
k chýbajúcemu prepojeniu 
všetkých mestských častí, 
aby tvorili spoločnú ponuku 

O dôležitých dokumentoch i bežných problémoch
v cestovnom ruchu. Pouka-
zovali aj na potrebu riešenia 
pešieho prechodu z Teplic-
kej ul. k veľkým obchodným 
centrám, riešeniu dopravy 
cez Veľkú smerom na Veľký 
Slavkov, kadiaľ prechádza 
veľa áut. Žiadajú dávať ko-
munikácie po rozkopávkach 
do pôvodného stavu, chýba 
im chodník popri ceste na 
letisko, kritizovali drahé 
vstupné do aquaparku, ho-
vorili o potrebe zvážiť nie-
len cyklistické, ale aj bežec-

ké trasy a ďalšie. 
Jeden z občanov 
sa dotkol aj Kvet-
nice, ktorú po-
važuje za hanbu 
mesta a bolo by 
ju treba vzkrie-
siť. V tomto 
týždni sa má v 
nej začať odkrý-
vať stará banská 
štôlňa, údajne pochádzajúca 
zo začiatku 14. storočia, čo 
bude nesporne ďalšou za-
ujímavosťou tejto mestskej 

časti. Je i zámer vybudovať 
rozhľadňu, má pribudnúť 
ďalšia časť náučného chod-
níka a pod.  (mar)
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Výstavka 
predškolákov

Matejovčania hovorili aj o dlho neriešených problémoch

Spoločnosť Whirlpool Slovakia venovala 
popradskej nemocnici pri príležitosti Medziná-
rodného dňa detí dar v podobe pracích prostried-
kov a spoločenských hier. Bude slúžiť pediatric-
kému oddeleniu s JIS, ktoré už v minulosti táto 
spoločnosť obdarovala práčkou a sušičkou. 

„Ďakujeme spoločnosti Whirlpool za jej dar. Stalo 
sa už pravidlom, že v rámci spoločenskej zodpoved-
nosti nezabúda na našich najmenších pacientov, čo si 
veľmi vážime,“ uviedol generálny riaditeľ Nemocni-
ce Poprad Jozef Naščák. 

Pediatrické oddelenie s JIS môže verejnosť naj-

bližšie podporiť charitatívnym behom VSE City 
Run (program je na plagáte na 9. str.), ktorý sa 
uskutoční v Poprade dnes 10. júna. Aj v tomto 
roku prispejú všetci účastníci nesúťažného štvor-
kilometrového behu kúpou štartovného čísla na 
pomoc vybranej cieľovej skupine. Tentoraz ňou 
budú predčasne narodené deti a novorodenci 
v ohrození života. Výťažok z podujatia poputu-
je nadácii Nemocnice Poprad - Nádej pre vaše 
zdravie na nákup transportného ventilátora ur-
čeného na prepravu predčasne narodených detí a 
novorodencov v ohrození života.  (sga)

Obdarovali deti, dnes im môže pomôcť každý

V  predvečer sviatku všet-
kých detí otvorila Spoločnosť 
pre predškolskú výchovu vý-
stavu výtvarných prác detí 
popradských materských škôl 
v Tatranskej galérii.

Téma výtvarných prác sa ve-
novala svetu okolo nás. Myš-
lienka usporiadať prehliadku 
výtvarných prác skrsla v  hlave 
učiteľky Danky Tymkovej, kto-
rá so svojím tímom výstavu 
organizovala a  umožnila tak 
všetkým dospelým nahliadnuť 
do sveta detí.

Za Poprad sa podujatia zú-
častnili MŠ Jarná, Tajovského, 
Záborského, Dostojevského, 
Okružná a Mládeže I. Z okolia 
Popradu mali svoje zastúpe-
nie MŠ z  Hôrky, Novej Lesnej 
a Ždiaru. Výstava potrvá do 24. 
júna 2015.  (szo)

Matejovčania prišli vo veľ-
kom počte. Možno i preto, ako 
mi povedala jedna z občianok, 
že naposledy bolo stretnutie s 
občanmi v tejto mestskej časti 
v roku 2006. Cítili sa odstrčení 
a na periférii mesta.

Ukázalo sa to aj v diskusii, 
keď ďalšia Matejovčanka kri-
ticky povedala: „Je pekné, že 
cez leto je v centre Popradu veľa 
kultúrnych podujatí, ale my sa 
na ne cez víkend nedostaneme. 
Ide málo autobusových spojov. 
Sme tu ako zatvorení a nemô-
žeme ísť na kultúru.“ Vicepri-
mátor I. Wzoš uviedol: „Za tie 
roky neriešených problémov sa 
z Matejoviec stala štvrť, ktorá 
bola akoby odsúdená iba na 
priemysel a nebola tu rozvíja-
ná ďalšia infraštruktúra - kul-
túra, šport, teraz zápasíme, či 
otvoríme prvý ročník ZŠ, lebo 
je málo prihlásených žiakov. 
Chceme im opäť vrátiť život, 

aby tu obyvatelia Matejoviec 
žili lepšie ako dnes.“ Matejov-
čania sa sťažovali aj na prob-
lémy s rómskym etnikom, 
necítia sa tiež bezpečne pri 
prechádzaní na železničnú za-
stávku, poukázali na viaceré 
nedostatočne urobené časti 
chodníkov a ciest, problémy 
s verejným osvetlením na nie-
ktorých uliciach, ale aj na her-
ne, ktoré sú pliagou nielen v 
tejto mestskej časti. So svojimi 
starosťami vystúpili i občania 
z Továrenskej štvrte. Už jede-
násť rokov sa nemôžu dovolať 
pravdy. Chýba im najmä prí-
jazdová cesta. Mária Svitáne-
ková povedala: „Chceli by sme, 
aby viedla od učilišťa smerom k 
Tatramatu, čím by bol dlhotr-
vajúci problém vyriešený. Trá-
pia nás tiež rozkopané uličky a 
poplátané cesty v našej štvrti.“ 
Navyše ich trápi množstvo ka-
miónov, hluk, splodiny. Ďalší 

občania upozor-
nili na chýba-
júce priechody, 
most, zdevas-
tovanú prístu-
povú cestu na 
Bezručovej ul., 
n e d o k o n č e n é 
chodníky a cesty 
napr. na Ul. sv. 
Mateja, Smeta-
novej a iných. 
Štefan Kozák z 
Matejoviec zbiera tiež podpisy 
pod petíciu, aby bolo v tejto 
mestskej časti vybudované 
nové futbalové ihrisko. Ako 
jediná mestská časť ho nemá, 
na voľakedajšom stoja obydlia 
neprispôsobivých občanov. 
Ozrejmil: „Chceme veľké fut-
balové ihrisko pre dospelých aj 
deti. Veď v Matejovciach bola 
dlhá futbalová tradícia, boli 
sme jeden z najstarších klubov 
na Slovensku. Mali sme vyni-

kajúcich futbalistov a my sme 
dostali do Popradu III. ligu. Za 
dva mesiace sme zatiaľ nazbie-
rali tisíc podpisov.“  

Primátor zhrnul, že všetký-
mi pripomienkami občanov 
sa budú zaoberať. Niektoré sa 
dajú vyriešiť rýchlo, niektoré 
sú komplikovanejšie a budú 
si vyžadovať viac času a na 
niektoré síce mesto nemá do-
sah, ale bude hľadať možnosti, 
ako ich riešiť.  (mar)

V poslednú májovú sobotu sa uskutočnilo prijatie občanov Popradu, 
ktorí si v máji pripomenuli okrúhle životné výročia. Boli to: 85-roč-
né Elena Tomčíková a Lýdia Čambalová, 80-roční Anna Blašková, 
Ján Glatz a Ján Vasičák, 75-roční Emília Biroščáková, Júlia Lánio-
vá, Eva Pavličková, Margita Račková, Mária Šimšajová, Erika Šve-
cová, Jozef Mochnal, Ladislav Trembáč a Michal Zeman, 70-roční 
Justína Bodnárová, Irena Jankú, Helena Kiktová, Albína Krupková, 
Katarína Ludvíková, Viera Rodáková, Milan Baran a Dušan Kubov. 
Jubilantom sa prihovoril a zablahoželal poslanec MsZ Rudolf Ku-
bus. Na foto 75-roční oslávenci.   FOTO - Marta Marová

•	PRE prečin krádeže a pre-
čin porušovania domovej slo-
body začali policajti vo Svite 
trestné stíhanie na nezná-
meho páchateľa, ktorý mal v 
priebehu mesiacov apríl až jún 
tohto roka vojsť na pozemok 
jedného z  rodinných domov 
na Ul. Štúrovej vo Svite a zo 
spálne z neuzamknutej skrine 
ukradnúť finančnú hotovosť 
vo výške 17 000 eur. 85-ročnej 
majiteľke tak spôsobil škodu 
v uvedenej výške.

•	Z DVOCH prečinov kráde-
že bol obvinený 30-ročný Vik-
tor pochádzajúci z Matejoviec. 
Najskôr v apríli tohto roku od-
cudzil z  popradskej reštaurá-
cie finančnú hotovosť vo výške 
140 eur a rôzny iný tovar. Ško-
da, ktorú spôsobil majiteľovi 
tejto reštaurácie bola vyčísle-
ná na sumu 270 eur. O mesiac 
neskôr mal Viktor „navštíviť“ 
jeden zo záhradných domče-
kov v  záhradkárskej oblasti v 
Spišskej Sobote. Odniesol si 
pec na tuhé palivo, reťazovú 
elektrickú pílu, rádio i skla-
daciu udicu na ryby aj s navi-
jakom. Spôsobil škodu za 350 
eur. Policajti muža podozri-
vého z  týchto trestných činov 
vypátrali a umiestnili do cely 
policajného zaistenia.(krp)

Policajné
správy
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Farebnými krojmi, ktoré si deti 
šijú samy s pomocou rodičov, za-
ujal i súbor Sudaruška z Kalinin-
gradu (na foto na 1. str.). Galina 
Vasiljeva, vedúca súboru uviedla: 
„Sme u vás už druhýkrát a veľmi 
sa nám tu páči. Do Popradu sme 
pripravili naše národné ruské 
piesne, ktoré sa deti učia v našej 
hudobnej školy, na folklórnom 

oddelení.“ Tentoraz prišiel do Po-
pradu výber detí z 1. po 6. triedu. 
Upútali ich naše kroje, ktoré sú 
im blízke a takisto sa im páčili slo-
venské tance, ktoré sa učili počas 
školy tanca pod Tatrami (na foto 
súbor Museteanca z Rumunska).  

Festival sa preniesol i do Kež-
marku a Veľkej Lomnice a skon-
čil sa včera uložením bábik do 
múzea v Stropkove.  (mar)

V piatok 5. júna sa v Dome kultúry v Poprade konal Galavečer víťa-
zov a finalistov súťaže Jazykový kvet 2015 pod režisérskou taktovkou 
Tatiany Husárovej. Okrem víťazov z popradskej Strednej zdravotníc-
kej školy, či Gymnázia na Kukučínovej ulici sa predstavenia zúčastnili 
aj viacerí recitátori, či finalisti krajského kola súťaže zo ZŠ Mierová 
vo Svite. Dramatizácia v  cudzom jazyku očarila každého, či už išlo 
o  spracovanie úryvkov divadelných hier alebo recitáciu. Celé to bolo 
prekryté nádhernou hudbou v podaní skupiny La Speranza. Hlavná 
myšlienka bola naplnená, domáce publikum postojačky tlieskalo tomu 
najlepšiemu čo v  Poprade v  oblasti výučby cudzích jazykov máme.

M E S T O    P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Joliota Curie, súp. č. 732, or. č. 25 
v Poprade o celkovej výmere 52,50 m2, katastrálne územie Poprad, za-
písaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste 
vlastníctva č. 2807. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhla-
sovateľa súťaže.                   
Minimálne ročné nájomné: 1 583,- €
Slovom: Jedentisícpäťstoosemdesiattri  eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 22. júna  2015 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukon-
čiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky 
súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82, 
052/716 72 97, 0910890244     PP-66

Námestie ožilo folklórom

Strieborný bloger je z Popradu
V celonárodnej súťaži o titul 

Najlepší bloger roka na Sloven-
sku získal v kategórii Najlepší 
blogerský príspevok 2. miesto 
Martin Sýkora z Popradu. 
Certifikát za príspevok Be-
lehrad - mesto s 
nezabudnuteľnou 
atmosférou mu 
odovzdali v máji 
v Bratislave.

Súťaž organizo-
vala po prvýkrát 
na Slovensku fir-
ma Media In v 
ôsmich kategóri-
ách, medziiným v 
blogoch o móde, 
cestovaní, gastro-
nómii, umení či 
kultúre. Bola  vôbec prvá tohto 
druhu, ktorá má za cieľ vytvoriť 
platformu blogerov v SR. Súťa-
žilo sa s jednotlivými článkami, 
nie so všetkými príspevkami na 
blogu.

„Kamarát ma požiadal, že 
keď už tak rád cestujem, rád by 
si niečo odo mňa prečítal, nech 
zvečním svoje zážitky. A tak 
vznikol blog o Belehrade. Bol 
som v tomto meste osobne po-
čas letnej dovolenky a navštívil 
som aj Macedónsko,“ povedal 
M. Sýkora. Nie je to jeho prvý 
blogerský príspevok, tvorí na 
blog jednych známych novín. 

Prvýkrát  písal o histórii Ju-
hoslávie v rokoch pred vypuk-
nutím prvej svetovej vojny, o 
Srboch vo vtedajšom Rakúsko-
-Uhorsku. Dodal: „Histórii sa 
venujem ako laik. Zaujal ma 

Balkán, ktorý je 
známy svojou 
horkokrvnosťou, 
tak ma to láka.“ 
Tohto roku však 
pravdepodobne 
z jeho klávesni-
ce nepribudne 
nový príspevok 
o skúsenostiach 
nazbieraných v 
cudzej krajine. 
Chystá sa totiž 
oženiť a teší sa na 

prírastok v rodine. Je presved-
čený, že blogom nebude koniec. 
Sú jeho koníčkom. Najviac ho 
zaujíma história, potom geo-
grafia, v minulom roku ho za-
ujalo Gruzínsko, ale písal už aj 
o politike. Bloguje o tom, čo ho 
baví, písať nasilu by nedokázal. 
Mladý 26-ročný Popradčan M. 
Sýkora sa na striebornú prieč-
ku prebojoval z finálového 5. 
miesta. Rozhodovali o tom ľu-
dia na Facebooku, ktorí jemu aj 
protivníkom dávali lajky. Zrej-
me cítili, že do svojho bloger-
ského príspevku dal emócie a 
napísal ho  pútavo.  (mar)

Otvorenie letnej sezóny vo Vysokých Tatrách bude tento víkend. 
Program sa začne v sobotu 13. júna o 19. hod. stretnutím pri kysel-
ke, kde sa posvätí prameň a uvedie do života najnovšia kniha Ivana 
Bohuša s názvom Na štíty a sedlá z edície Potulky po Tatrách. O 20. 
hod. vystúpi v areál Kúpeľov v Novom Smokovci Banjo Band Ivana 
Mládka. Program bude pokračovať v nedeľu 14. júna v mestskom 
parku v Tatranskej Lomnici Tatranským juniálesom. O 14. hod. tam 
vystúpi skupina Ščamba, o 15.15 hod. skupina AYA a o 16.30 hod. 
bude koncert legendárnej bratislavskej skupiny Lojzo.  (ppš)

M E S T O    P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Joliota Curie, súp. č. 736, or. č. 39 
v Poprade o celkovej výmere 17,19 m2, katastrálne územie Poprad, za-
písaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste 
vlastníctva č. 3806. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhla-
sovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 598,- €
Slovom: Päťstodeväťdesiatosem  eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do  22.  júna   2015 do 12. hod. 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukon-
čiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky 
súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82, 
052/716 72 97, 0910890244     PP-67

Otvoria letnú sezónu v Tatrách(Dokončenie zo str. 1)
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SpoločenSká kronika

poVeDali SláVni

naVŽDY SMe Sa roZlÚčili

Čitateľ je na tom dobre - môže si svojich autorov vyberať.   TUCHOLSKY

V piatok 5. júna 2015
v Hozelci s

V sobotu 6. júna 2015
vo Veľkej s

V pondelok 8. júna 2015
v Spišskej Sobote s

V pondelok 8. júna 2015
vo Veľkej s

V pondelok 8. júna 2015
vo Veľkej s

V utorok 9. júna 2015
vo Veľkej s

V utorok 9. júna 2015
vo Veľkej s

V utorok 9. júna 2015
vo Veľkej s

Veronou Hanečákovou,
75-ročnou

Ladislavom Krajčom,
78-ročným

Margitou Bičárovou,
93-ročnou

Róbertom Denkom,
47-ročným

Annou Gerhátovou,
72-ročnou

Alžbetou Rovderovou,
91-ročnou

Evou Holečkovou,
71-ročnou

Pavlom Stachom,
71-ročným

BlaHoŽeláMe k MenináM

VitaJte MeDZi naMi

VitaJte MeDZi naMi

Dnes 10. júna má meniny - Margaréta, zajtra 11. júna - Dobroslava, 
v piatok 12. júna - Zlatko, v sobotu 13. júna - Anton, v nedeľu 14. júna 
- Vasil, v pondelok 15. júna - Vít a v utorok 16. júna - Blanka, Bianka.

18. mája 2015 - Barbora Uhríková, Svit, 19. mája - Ján Porada, Šuňava.

15. mája - Ľubomíra Brajerová a Ján Rabský, 22. mája - Mgr. Lucia To-
musková a Mgr. Ján Harnisch, 23. mája - Simona Kopčáková a Ľubomír 
Zadražil, Ing. Mariana Almášiová a Marek Dragošek, 29. mája - Mgr. 
Petra Lenďaková a Peter Kocúr, 30. mája - Eva Frkáňová a Martin Buday, 
Martina Malíková a Martin Vnuk, Miriam Hrdinová a František Petrik, 
Lenka Majlenderová a Patrik Pikora.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY
Budete sa 
tešiť z väčšej 

sumy peňazí, ktorá vám umožní 
dožičiť si to, po čom už dlho túžite.

Šťastný týž-
deň bude 

korunovaný novou výhodnou 
ponukou práce. Aj v rodine bude 
vládnuť radosť.

Pocítite prílev 
energie, ktorá 

vám umožní, aby ste dokázali toľ-
ko, ako nikdy doteraz.

Strávite krás-
ne chvíle s 

rodinou, na rôznych posedeniach 
a oslavách.

Dbajte o pit-
ný režim a 

odbúravanie stresov, pretože bude-
te pod veľkým tlakom.

Nebudete sa 
môcť „vyzuť“ 

z nejakých menej príjemných pra-
covných povinností.

Niekto vám 
bude vyčítať 

niečo, čím ste ho dostali do kom-
plikovanej situácie.

Dostane sa 
vám v nie-

čom veľkého zadosťučinenia. Doč-
káte sa pravdivosti toho, že božie 
mlyny melú pomaly, ale isto.

Nové zná-
mosti a kon-

takty povedú k novému vážnemu 
vzťahu, ktorý sa ukáže ako veľmi 
perspektívny.

P r e m y s l i t e 
si, kým niečo 

poviete. Mohli by ste si zbytočne 
poškodiť.

Pozor na let-
né flirty. Ne-

museli by zostať bez následkov, aj 
keď len psychických.

Zaslúžite si 
pochvalu, ale 

musíte rátať aj s neprajníkmi. Na 
pracovisku sa situácia upokojí.

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 10. júna - Adus, zajtra 11. 

júna - Aduscentrum, v piatok 
12. júna - Adus, v sobotu 13. 
júna - Dr. Max - trhovisko, v 
nedeľu 14. júna - Adus, v pon-
delok 15. júna - Altea a v utorok 
16. júna - Adus.

Adus: Mnoheľova ul. 2, Aduscen-

trum: Nám. sv. Egídia 22/49, Dr. 
Max: trhovisko, Ul. 1. mája, 
Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t. 
772 42 22.
Lekárne s  pohotovostnou služ-

bou 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 11. júna do 17. júna

Hurá na futbal 2D - o 13.30 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Jurský svet 
3D - o 15.40 hod. a o 18.20 hod., 
Jurský svet 2D - o 21. hod., Dieťa 
44 - o 15.40 hod., Vincentov svet 
2D - o 13.20 hod. (hrá sa len cez ví-

kend), o 18.30 hod. a o 20.40 hod., 
Detské kino - Konečne doma 2D 
- o 14. hod. (hrá sa len cez víkend), 
Špión - o  16.10 hod., Insidious: 
Kapitola 3 - o 18.40 hod. (nehrá sa 
16.6.), San Andreas 2D - o 20.50 
hod., ARTMAX FILMY - Dior 
a ja - o 19. hod. (hrá sa len 16.6.). 
Viac na www.cine-max.sk   (ppš)

Streda 10. jún o 10. hod.
Námestie sv. Egídia
VSE CITY RUN
Info a registrácia: www.cityrun.sk

Nedeľa 14. jún o 10. hod.
DK Poprad - divadelná sála
CISÁROVE NOVÉ ŠATY
Clipperton Banská Bystrica
Vstupné: 1,50 €

Pondelok - sobota 15. - 20. jún
Poprad - tenisové kurty
CHALLENGER TOUR
- POPRAD TATRY
Viac na www.tenista.sk

POPRADSKÉ KULTÚRNE
LETO 2015

Streda - nedeľa 17. - 21. jún
Námestie sv. Egídia
VIVA ITALIA
Štvrtý ročník festivalu talianskej 
kultúry a gastronómie v Poprade.
Viac na plagáte na 12. str. a na 
www.premesto.sk

Piatok 19. jún o 18. hod.
DK Poprad - divadelná sála
ZÁVEREČNÁ SHOW 2015
Tanečné štýly hip-hop, poppin, 
lockin, house dance, break dance 
a iné môžete vidieť a precítiť na 
streetovom večere v podaní taneč-
níkov tanečného klubu Fearles z 
Popradu
Vstupné: 4 € a 2 €, predpredaj vstu-
peniek 0911 808 559.

Sobota - nedeľa 20. - 21. jún
letisko Poprad-Tatry
AERO-MOTO VÍKEND 2015
www.aeromotovikend.sk

Sobota 20. jún od 9. do 18. hod.
Aréna Poprad-Tatry
POPRADSKÝ
MODELÁRSKY DEŇ 2015
www.htmodel.sk

Sobota 20. jún o 10. hod.
Námestie sv. Egídia
PINOKIO
Divadlo zo šuflíka Žilina

Vy, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Ďakujeme

S láskou spomínajú dcéry a nevesta s rodinami

16. júna pred 25 rokmi 
od nás navždy odišiel človek,  

oplývajúci humorom, náš milovaný otec,
dedko a pradedko

PAVOL DUNAJ.

SpoMienka
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inZercia
preDaJ

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie

pracovnej pozície:

elektrotechnik - údržbár
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
-stredoškolské vzdelanie,
-odborná spôsobilosť podľa § 22 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,
-prax v uvedenom odbore výhodou,
-bezúhonnosť,
-vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
-písomná prihláška do výberového konania,
-overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti,
-štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu,
-písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre po-
treby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov.
Uzávierka prihlášok je 19. júna 2015 do 15. hod.
Prihlášky s označením „neotvárať - elektrotechnik“ posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do vý-
berového konania tých uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať požadované 
podmienky.      PP-65

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám písací stroj zn. Con-
zul, zachovalý. Inf.: č. t. 776 30 
09, 0919 269 704.  29/15-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

• Predám dlažbu - sivá, kla-
sická na chodníky, vjazdy do 
garáže, cena 0,13 €/1 ks, pô-
vodne 0,15 €/1 ks. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  31/15-P• Predám výborné husle po 
odborníkovi (1958), kuchynský 
stôl a  krájač kapusty. Inf.: č. t. 
0908 070 967.  32/15-P

• Kúpim malý 3-izb. byt, v zatep-
lenej bytovke, s novými oknami, v 
lokalite vežiakov Topľa, Ondava, 
Latorica a pod., príp. pri hoteli Po-
prad, 2 až 9 poschodie, môže byť aj 
funkčný zachovalý pôvodný stav. 
Inf.: č. t. 0908 070  967. 10/15-K• Kúpim Škodu Octaviu, r. v. 
2007-8, najazdené do 160  000 

km, diesel, cena do 6 500 €. Inf.: 
č. t. 0948 113 513.  11/15-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• Hľadám k 1. 8. 2015 prenájom 
1-izb. zariadeného rekonštruo-
vaného bytu v  Poprade. Inf.: č. t. 
00491/01745393589.  55/15-R

• Gymnázium, Kukučíno-
va 4239/1, Poprad dá do 
prenájmu priestory školskej 
jedálne za účelom zabezpe-
čovania stravy pre žiakov a  za-
mestnancov školy. Bližšie údaje 
na www.stary-gymple.sk, tel. 
052/426 44 22.  56/15-R

• Stredná priemyselná škola, 
Mnoheľova 828/23, Poprad dá 
do prenájmu chodbové priesto-
ry vhodné na predajňu drobné-
ho tovaru - bufet. Bližšie údaje 
sú zverejnené na stránke www.
po-kraj.sk v  sekcii samospráva- 
prenájom majetku.  57/15-R

• Pomôžem vám pri opatro-
vaní vášho dieťaťa alebo staršej 
osoby. Mám dlhoročnú prax 
a  tiež certifikát opatrovateľky. 
Inf.: č. t. 0940 789 990.    58/15-R

kÚpa

Mesto Poprad pripravilo dotazník ku komunitnému plánovaniu 
sociálnych služieb v našom meste na obdobie rokov 2015 - 2020. 
Dotazník občania nájdu na www.poprad.sk a môžu ho zasielať do 
15. júna 2015 elektronicky na: erika.mizigarova@msupoprad.sk ale-
bo doručiť osobne na adresu: Mestský úrad Poprad, odbor sociálny, 
Nábrežie Jána Pavla IL. 2802/3, 058 01 Poprad.   (ppp)

Dotazník pre občanov

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

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 24. júna 2015 o 10.00 hod.
v budove Okresného úradu, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad,

prízemie vľavo.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do 
zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského 
úradu. 
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 
19. júna 2015. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania 
boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového 
konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamest-
nania:
žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície 
sa kandidát uchádza,
životopis uchádzača,
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvr-
denie školy o štúdiu,
iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podob-
ne),
uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia 
od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s  ktorými 
v minulosti spolupracoval,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
súhlas so spracovaním osobných údajov.
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú: 
1. V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili ako TSP v rámci predchádza-
júcich projektov financovaných IA MPSVR SR (bývalý FSR, resp. IA 
ZaSI) alebo Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach 
s vylúčenou komunitou (od roku 2005):
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou doplnené certifikova-
ným sociálno-psychologickým výcvikom, alebo iným akreditovaným 
vzdelávacím kurzom v rozsahu minimálne 70 hodín, s podmienkou, 
že uchádzač je riadnym študentom vysokoškolského štúdia v baka-
lárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom progra-
me zameranom na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu 
pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu akreditovanom podľa 
osobitného predpisu alebo vyššieho odborného štúdia vo vzdeláva-
com programe akreditovanom podľa osobitného predpisu v študij-
ných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, 
špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a 
humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú 
činnosť.
2. V prípade ostatných uchádzačov:
a. vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú 
kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Miestom výkonu práce je mesto Poprad a kancelária TSP v priesto-
roch Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia v Popra-
de. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. júla 2015.

Viac na www.poprad.sk PP-64
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Poprad na trase cyklistických pretekov

Vyhrajte vstup
na Aero – Moto Víkend!

Vo štvrtok 11. a v piatok 12. júna bude mesto Poprad dejiskom 
dvoch etáp medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slo-
venska. Tejto príležitosti sa chopili miestni organizátori pretekov 
Malé „Okolo Slovenska“ - Popradský pedál, ktoré sa uskutočnia 
v rámci prejazdu a dojazdu 2. etapy hlavných pretekov vo štvr-
tok 11. júna o 14. hod. na Sobotskom námestí. S pripravovanými 
podujatiami je spojený aj rad dopravných obmedzení.

V čase prejazdu pelotónu budú hermeticky uzatvorené nižšie vy-
značené cesty I. a II. triedy ako aj mestské komunikácie.

Vo štvrtok 11. júna je čas uzávierky odhadovaný medzi 13. až 13.30 
hod. na príjazde od Kvetnice cez veľkú kruhovú križovatku, Štefáni-
kovu ulicu, Továrenskú ulicu, Pod bránou až po Sobotské námestie. 
V odhadovanom čase medzi 15.45 až 16.15 hod. bude uzávierka na 
trase F. Kráľa - Železničná - Sl. odboja - Partizánska - Štefánikova - 
Továrenská - Pod Bránou - Sobotské námestie.

V piatok 12. júna bude v odhadovanom čase 11.25 až 11.45 hod. 
uzávierka na trase Sobotské námestie - Štefánikova ul. - cesta I/67.

Uzávierky sa dotknú aj odchodov a príchodov autobusov MHD, 
prímestských i diaľkových liniek.    (mav)

Poslednú májovú sobotu hostila Bratislava bezmála šesťsto mla-
dých karatistov z  deviatich štátov na 19. ročníku medzinárodného 
turnaja Slovakia Youth Open. Karatisti z klubu Shihan Poprad si 
domov priniesli trinásť cenných kovov. V športovom zápase kumite 
mladších žiačok do 27 kg bolo finále popradskou záležitosťou. Ve-
ronika Jalowiczorová porazila klubovú kolegyňu Emu Zacherovú. 
Ďalšie zlato pridala do zbierky Barbora Glatzová medzi ml. žiačkami 
do 32 kg. Tretie zlato vybojovala pre popradské farby Petra Pícho-
vá medzi kadetkami nad 54 kg. Na najvyšší stupienok sa postavila 
aj Karolína Kollárová v kategórii junioriek nad 59 kg.  (ppv)

Na popradské letisko sa po 
roku opäť vracia obľúbené pod-
ujatie Aero - Moto Víkend. Or-
ganizátori aj tento rok lákajú 
priaznivcov letectva, motoriz-
mu a  rodiny s  deťmi mnohými 
novinkami, ale aj osvedčenými 
atrakciami. Od 20. do 21. júna to 
celé vypukne! Hrajte aj vy s nami 
o vstupy na Aero - Moto Víkend 
2015 a zažite atmosféru na vlast-
nej koži. Stačí ak vystrihnete 
kupón, nalepíte ho na korešpon-
denčný alebo iný lístok s  vaším 
menom a adresou, zašlete alebo 
osobne doručíte na adresu re-
dakcie novín Poprad (Podtatran-
ská 149/7, 058 01 Poprad) najne-
skôr do pondelka 15. júna do 12. 
hod. a ste v žrebovaní o 3x po dva 
vstupy. Mená výhercov uverejní-
me v novinách Poprad 17. júna.

Tematicky sa organizátori zame-
rali na 70. výročie ukončenia 2. sv. 
vojny. O ukážky bojov sa postará 
Retro Sky Team. Ťahákov poduja-
tia však bude viac. Najmenší náv-
števníci si prídu na svoje 
s novinkou v podaní Dusty 
Display Teamu z  Dubnice, 
ktorý vystúpi s originálnym 
námetom z  filmu Lietadlá. 
„Po piatich rokoch sa do 
Popradu vráti aj Zolo Veres 
z  Maďarska, ktorý prinesie 
opäť o  čosi vzrušujúcejšie 
akrobatické predstavenie,“ 
prezradil Martin Jančík 

z organizačného tímu.
Premiéru v  Poprade zažijú vír-

niky, ktoré sú stále populárnejšie. 
„Okrem klasického Dynamicu sa 
s  novým štvormiestnym Advanti-
com predstaví aj slovenský výrobca 
lietadiel z  Prievidze. Divákom sa 
predvedie aj zaujímavé lietadlo od 
Senického výrobcu takzvaný sloven-
ský žralok. Za všetky vetrone bude 
stredom pozornosti lietajúca legen-
da Pionýr,“ povedal M. Jančík.

Ani na tohtoročnom Aero - 
Moto Víkende nebudú chýbať 
rôzne atrakcie pre malých i  veľ-
kých. V programe vystúpi Dorot-
ka z Fidorkova, cyklotrialista Ján 
Kočiš, hudobná skupina Tatran-
ka, či tanečníci z  Fearless crew. 
Pre adrenalínových odvážlivcov 
budú k dispozícii tandemové zo-
skoky, či ukážky záchranárov. Po-
čas tohto ročníka sa možno doč-
káme aj zápisu do Guinessovej 
knihy rekordov. Viac sa dozviete 
na webovej stránke podujatia ae-
romotovikend.sk.  (ppp)

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 

Z dôvodu konania cyklistických pretekov, ktoré sa uskutočnia vo 
štvrtok 11. júna, bude v čase od 12. hod. do 18. hod. uzavretá miestna 
komunikácia Pod Bránou v Poprade - Spišskej Sobote.

Autobusové zastávky budú obsluhované nasledovne:
Linka č. 2 - spoje č. 15, 17, 19 a č. 21 (v smere na Matejovce, Hnilec) 

a spoje č. 12, 14 a č. 18 (v smere na AS) - nebude obslúžená zastávka: 
Spišská Sobota, námestie, ktorá bude v hore uvedenom čase dočasne 
vylúčená z cestovných poriadkov.

Linka č. 3 - spoje č. 13, 15, 19, 21 a č. 23 (v smere na AS) a spoje č. 
14, 16, 20, 22 a č. 24 (v smere na Nové mesto, Juh III), Linka č. 5 - spoj 
č. 13 (v smere na Stráže, námestie), Linka č. 7 - spoje č. 11, 13, 15, 17 a 
č. 19 (v smere na AS) a spoje č. 14, 16, 18, 20 a č. 22 (v smere na Nové 
mesto, Juh III) - nebudú obslúžené zastávky: Spišská Sobota, námestie 
a Spišská Sobota, nák. stredisko, ktoré budú v hore uvedenom čase 
dočasne vylúčené z cestovných poriadkov.

Viac na www.poprad.sk.

Obmedzenia v MHD
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Medailová žatva karatistov
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  Z V R P   S  B

1.  Michalovce 21 14 6 1 38:11 48

2.  Skalica 21 15 3 3 32:13 48

3.  Prešov 21 9 6 6 30:24 33

4.  L. Mikuláš 22 9 6 7 29:23 33

5.  Nitra 22 8 7 7 26:25 31

6.  Zvolen 22 7 7 8 23:20 28

7.  Žilina B 22 8 2 12 26:36 26

8.  Bardejov 21 6 7 8 23:24 25

9.  Senec 22 6 7 9 18:28 25

10. Sereď 21 6 4 11 27:36 22

11. Šaľa 21 4 8 9 27:36 20

12. Poprad 22 5 1 16 26:49 16

Tabuľka nadstavbovej časti
DOXXbet ligy

Popradčania sa môžu tešiť na kvalitný tenis

Futbalisti sa lúčili prehrou

Krátko zo športu

Už v  pondelok 15. júna od-
štartuje svoju novú éru pod 
Tatrami tenisový turnaj ATP 
Poprad-Tatry Challenger Tour 
2015. Poznáme už predbežne 
aj nasadenú jednotku pavúka, 
ktorou je Slovinec Blaž Kavčič 
- 77. hráč svetového rebríčka. 
Slovák Norbert Gombos - fi-
nalista ostatného ročníka je 
nasadenou dvojkou. Poduja-
tie bude popretkávané množ-
stvom sprievodných podujatí 
a  tak sa fanúšikovia tenisu 
majú na čo tešiť.

„V  hlavnej súťaži by sa mali 
predstaviť aj Slováci Andrej 
Martin, či Jozef Kovalík. Mladíci 
Patrik Fabian, Dominik Šproch, 
Peter Vajda, či Juraj Simčák 
majú právo štartovať na zákla-
de divokej karty,“ informoval 
o tom na pondelkovom brífingu 
v  areáli mestských tenisových 
kurtov riaditeľ turnaja Milo-
slav Mečíř. O  celkovú dotáciu 
42 500 eur plus hospitality budú 

bojovať aj takí hráči ako Gerald 
Melzer z Rakúska, Španiel Pere 
Riba, Andrej Golubev z Kaza-
chstanu, André Ghem z Brazílie 
a mnohí ďalší.

Primátor Popradu Jozef Šva-
gerko chce urobiť všetko preto, 
aby bol turnaj v meste pod Tat-
rami úspešný. „Záleží nám na 
tom, aby sa návštevníci turnaja 
cítili dobre,“ uviedol.

Turnaj je výsledkom dob-
rej spolupráce mesta Poprad 
a  mesta Vysoké Tatry. Primá-

tor Tatier Ján Mokoš je zároveň 
predsedom predstavenstva ďal-
šieho spoluorganizátora OOCR 
Región Vysoké Tatry. „Cieľom 
bolo zorganizovať také poduja-
tie, ktoré bude lákať návštevní-
kov do nášho regiónu,“ povedal.

K veľkému podujatiu patria aj 
sprievodné akcie. Autogramiáda 
hráčov sa uskutoční vo štvrtok 
18. júna od 18.30 hod. priamo na 
popradskom námestí, kde bude 
vybudovaný aj minikurt, na 
ktorom si môžu vyskúšať svoje 

prvé tenisové údery najmä deti. 
Na piatok 19. júna je naplánova-
ný golfový VIP turnaj vo Veľkej 
Lomnici, či Galavečer finalistov 
v Grandhoteli Praha v Tatran-
skej Lomnici. Tu sa uskutoční aj 
dražba tenisových cenností a jej 
výťažok pomôže popradskej ne-
mocnici. „Hlavnou cenou bude 
podpísaná raketa ženskej sveto-
vej jednotky Sereny Williamsovej 
a hrať sa bude aj o pobyt s Danie-
lou Hantuchovou na niektorom 
z  turnajov WTA. Sama poprad-
ská rodáčka by mala turnaj poctiť 
svojou návštevou a priložiť ruku 
k dielu charitatívnou dražbou jej 
predmetov,“ dodal M. Mečíř.

Turnajová kvalifikácia sa začne 
už v  sobotu 13. júna. V  nej by 
sa mali predstaviť aj ďalší Slová-
ci Ivo Klec, Miloslav Mečíř ml., 
Filip Horanský a Adrián Sikora. 
Prvé hracie dni by mali štartovať 
vždy okolo poludnia. Kapacita 
tribún bude 600 miest a vstup do 
areálu je zdarma.  (mav)

Popradskí futbalisti sa už 
v predposlednom kole DOXX-
bet ligy rozlúčili so sezónou 
pred domácim publikom a  to 
v  nedeľu 7. júna proti Nitre. 
Posledné kolo predohrávali 
v stredu 3. júna v Žiline.

S Nitrou držali krok Popradča-
nia celý zápas aj zásluhou skvelé-
ho výkonu brankára Ján Maleca. 
Ten kapituloval až v  nadstave-
nom čase a  tak rozlúčka s  touto 
sezónou mala horkejšiu príchuť. 
„Neskutočne ma to mrzí, že s inka-
sovaným gólom rozhodca odpískal 
koniec zápasu. Ťažko hľadám na 
toto slová,“ povedal brankár FK 
Poprad Ján Malec. „Je mi veľmi 
ľúto mojich hráčov. V tomto zápa-
se urobili všetko, čo mohli. Desať 
z nich hralo piaty zápas za dva 
týždne a dnes to bolo poznať. Ján 
Malec mal svoj deň a pochytal ne-

skutočné veci,“ hodnotil posledný 
duel sezóny Vladimír Lajčák.

Výsledky: 12. kolo v  stredu 
3. júna MŠK Žilina B - FK Po-
prad 2:0 (1:0), 11. kolo v nedeľu 
7. júna FK Poprad - FC Nit-
ra 0:1 (0:0).  (ppv)

•	JEDEN z najproduktívnejších 
popradských hokejistov minulej 
sezóny Samuel Takáč odchádza 
na skusy do francúzskeho Rapa-
ces de Gap, kde si zahrá i prestíž-
nu ligu majstrov.•	FUTBALISTI mladšieho do-
rastu FK Poprad sa už jedno kolo 
pred koncom druhej ligy Východ 
stávajú víťazom tejto súťaže.•	STARŠÍ žiaci VK Junior 2012 
Poprad ukončili sezónu na pek-
nom 7. mieste. Na záverečnom 
turnaji majstrovstiev Slovenska 

v Starej Ľubovni odohrali vyrov-
nané zápasy s favoritmi, ale vždy 
ťahali za kratší koniec.•	V  CELOŠTÁTNEJ akcii 
Do práce na bicykli sa v  mes-
te Poprad na prvom mieste 
umiestnil tím Východosloven-
skej distribučnej spoločnosti - 
pobočka Poprad pod názvom 
Energetik Pro Bike Team. 
Najlepšie tri tímy a  jednotlivci 
budú ocenení už dnes 10. júna 

počas VSE City Run na Námes-
tí sv. Egídia.•	VO FINÁLOVOM turnaji 
Žiackej ligy mesta Poprad vo vy-
bíjanej mladších žiačok sa v pon-
delok 1. júna v telocvični Spoje-
nej školy na Letnej ulici najviac 
darilo domácemu družstvu.•	V POSLEDNÝCH májových 
dňoch sa v Petržalke konal finá-
lový turnaj MSR žien v bowlingu. 
Michaela Blažeková z  BK City 

Bowling Poprad sa stala majster-
kou Slovenska, Alena Baluchová 
skončila na treťom mieste.•	GYMNASTKY z  GY-TY 
Poprad zaznamenali fantastický 
úspech v Slovenskom pohári C – 
2. kolo Sever a Východ v L. Miku-
láši. Domov si odviezli 9 medailí.•	V  SOBOTU 6. júna sa šiesti 
pretekári Judo Klubu Poprad zú-
častnili 4. kola Olympiády mla-
dých talentov v Prievidzi. Všetci 
sa umiestnili na medailových po-
zíciách.   (ppv)

Po roku sa opäť školská futbalová elita sťahovala pod Tatry. 
V strede minulého týždňa sa v NTC Poprad konal finálový turnaj 
4. ročníka Dôvera Školský pohár SFZ.

Osem najlepších tímov dievčat i chlapcov z jednotlivých krajov si 
to po bojoch v skupinách rozdalo o umiestnenie. Medzi dievčatami 
sa vo finále darilo družstvu zo Senice, v kategórii chlapcov ovládli 
turnaj Žilinčania.

V priebehu turnaja sa medzi športujúcou mládežou objavil i  tréner 
futbalovej reprezentácie Ján Kozák a tiež jeho zverenec Martin Jakubko. 
Okrem hodnotných cien sa môžu víťazi tešiť na jesenný kvalifikačný zá-
pas slovenských reprezentantov v Luxembursku, ktorý uvidia na vlastné 
oči. „Darí sa nám napĺňať myšlienku a preto sa tešíme aj na ďalšie roční-
ky. V Poprade je výborné zázemie a tak nevylučujeme, že sa tradícia sem 
prenesie natrvalo,“ uviedol generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. „Bol 
to len štvrtý ročník, ale z 2 189 škôl sa nám podarilo do súťaže zapojiť 
1 525 škôl,“ pokračoval koordinátor projektu Vladimír Lupták a dodal: 
„Zaujímavosťou podujatia je každoročne projekt Divoká karta, v ktorom 
zapájame do športovania aj deti zo sociálne slabšieho prostredia.“

Zaujímavou postavou v  zákulisí projektu bol aj niekdajší skve-
lý futbalista Samuel Slovák, ktorý už pôsobí v štruktúrach SFZ ako 
hlavný koordinátor mládeže. „Dieťa si zapamätá pekné momen-
ty a  pre mnohé talenty je to jedinečná príležitosť zahrať si na krás-
nom ihrisku,“ zdôraznil.     (mav)

Školský pohár vyvrcholil v poprade
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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:
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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.
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Hneď od prvej chvíle cítili, 
že patria k sebe. Eva z Prešova 
a Marián z Popradu sa zozná-
mili na vysokoškolských štú-
diách na prešovskej Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika. Netrva-
lo dlho a 29. mája 1965 si po-
vedali svoje áno. 

Prešlo už päťdesiat rokov, čo 
pri sebe stoja v láske, porozu-
mení a vzájomnej úcte. K zla-
tej svadbe im na slávnostnom 
prijatí v obradnej sieni mesta 
Poprad minulú sobotu zablaho-
želal viceprimátor Pavol Gašper. 
Za zvukov svadobného pocho-
du „zlatí“ manželia opätovným 
áno potvrdili, že ich zväzok je 
trvácny a môže byť vzorom pre 
všetkých novomanželov. Pani 
Eva na otázku, čo treba, aby 
manželstvo vydržalo toľko ro-
kov, odpovedala: „Všetko išlo tak 
nejako ľahko, hravo, nič pre nás 
nebolo nejako ťažké. Vždy sme 
stáli jeden pri druhom, vedeli 
sme sa podporiť a stále je to tak.“

Manžel Marián doložil: „Pove-
dal by som, že keď sme sa spoznali, 
nadobudli sme pocit, že už musíme 
byť spolu stále. Tak sme si minule 
položili otázku, či sme vlastne spo-
lu dlho alebo krátko. Nikdy sme 
nemali dojem, že sme spolu nejako 
dlho. Naopak, to časové hľadisko 
sme ani nevnímali.“ Dozaista pre-
to, že boli spolu šťastní a vtedy čas 
plynie rýchlo.

Manželia Foltinskí sa tešia z 
troch detí a šiestich vnúčat, kto-
rým  odovzdávajú svoje životné 
skúsenosti a predovšetkým lásku 
a rodinnú pohodu. Na štúdiách 
sa spoznali oni, takisto ich deti 
a teraz už aj ďalšia generácia 
študuje na vysokých školách a 
pokračuje v rodinných tradíci-
ách, z čoho majú veľkú radosť. 
„Snažili sme sa vychovávať deti, 
aby mali vzdelanie a snažili sme 
sa i vo svojej práci,“ povedal M. 
Foltinský. Vlastným príkladom 
ukazovali, ako žiť zmysluplný a 
harmonický život.  (mar)

Vždy pri sebe stáli
v láske a porozumení


