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Otvorili nový úsek cyklotrasy v Kvetnici

(Pokračovanie na str. 10)

(Pokračovanie na str. 3)

Mesto vytvorilo v  mestskej časti Kvetnica nový, vyše 10 kilometrový 
úsek, ktorý je určený na nordic walking, beh či cyklistiku pre Popradča
nov i turistov. Slávnostne ho v sobotu 8. júna prestrihnutím pásky oficiál
ne otvoril primátor mesta Poprad Anton Danko, viceprimátori Štefan 
Pčola a Ondrej Kavka, ako aj členovia cyklistického a bežeckého klubu.

Poslanci majú pred sebou 
množstvo programu 

Turíčny máj je novou ozdobou 
Námestia sv. Egídia v Poprade. Oby-
vatelia si v sobotu dopoludnia pripo-
menuli  sviatok Turíc, teda Zoslanie 
Ducha Svätého. V niektorých oblas-
tiach Slovenska sa máje stavajú na 
začiatku mesiaca. Na Spiši je však 
tento zvyk spojený práve s Turícami, 
kedy sa končí veľkonočné obdobie. 
Detské folklórne súbory Venček, Let-
nička, Popradčan a folklórny súbor 
Lomničan preniesli cez námestie asi 
15-metrový a niekoľko kilogramov 
vážiaci strom, ktorý dievčatá ozdobili 
farebnými stužkami. Stavaniu mája 
predchádzal kultúrny program.   
 FOTO – Silvia Šifrová

Primátor mesta Poprad Anton 
Danko zvolal 4. plánované zasadnu
tie Mestského zastupiteľstva mesta 
Poprad, ktoré sa uskutoční vo štvr
tok 13. júna o 8. hod. v zasadačke na 
prízemí Mestského úradu v Poprade. 

Po procedurálnych otázkach a kon-
trole plnenia uznesení budú nasledo-
vať návrhy na schválenie prenájmu 
nebytových priestorov v budove via-
cúčelovej haly Aréna pre Volejbalový 
klub Junior 2012 Poprad, návrh na 
úpravu výšky nájomného v tejto bu-
dove pre jedného z nájomcov a návrh 
na schválenie prenájmu nebytových 
priestorov v budove Zimného štadió-
na v Poprade pre HK Poprad, ako aj 
na zníženie prenajatých nebytových 
priestorov pre tento klub. Do bodu 
Hospodárenie a nakladanie s majet-
kom mesta je zaradený návrh Zásad 
prenájmu pozemkov vo vlastníctve 
mesta Poprad, návrh na úpravu cien 
nájmu bytov vo vlastníctve mesta 

Poprad, návrh na vyhlásenie verejnej 
obchodnej súťaže na predaj nehnu-
teľností vo vlastníctve mesta – areálu 
bývalých kasární na Ul. 29. augusta, 
návrh na vyhlásenie verejnej obchod-
nej súťaže na prenájom časti pozem-
kov na inštaláciu prístreškov na au-
tobusových zastávkach a reklamných 
zariadení – citylightov, návrh na pre-
nájom areálu futbalového ihriska a 
príslušných pozemkov v k. ú. Stráže 
pod Tatrami Slovenskému futbalové-
mu zväzu, ďalej niekoľko návrhov na 
zámenu pozemkov, zriadenie vecné-
ho bremena, predaj pozemku, neby-
tového priestoru, majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemku a ďalšie. V 
programe je i návrh na prevzatie ve-
rejného osvetlenia v katastrálnom 
území Poprad – Lesopark a informa-
tívna správa o ponuke na odkúpenie 
rozostavanej stavby Active Zone Po-
prad – športové centrum. 

FOTO – Marek Vaščura

Okruh sa začal realizovať v  roku 
2007, keď sa začala budovať lesná 
cesta Strelnica. „Táto časť bola v dĺž-
ke 1 km, ďalšie dve lesné cesty Zver-
ník a  lesná cesta Visová sa budovali 
z  prostriedkov eurofondov v  roku 
2010 a 2011 a čakalo sa na poslednú 
etapu, ktorú mesto pomohlo svojimi 
finančnými prostriedkami dokončiť v 
celkovej dĺžke a rozpočtovom náklade 
zhruba 700 tisíc eur,“ uviedol riaditeľ 
Mestských lesov Róbert Dula.

Podmienky pre športovcov na 
tomto novom okruhu sú ideálne. 
Vyskúšali si ich bežci aj cyklisti. 

„Tešíme sa, že sa niečo také vybudo-
valo a za všetkých členov nášho klubu 
môžem povedať, že ho určite budeme 
využívať. Veľmi sa nám páči dĺžka 
trate, ako aj okolitá nádherná príro-
da,“ zhodnotil podpredseda Bežec-
kého klubu Poprad Julian Lavrík. 
„Sme naozaj veľmi radi, že sa otvoril 
takýto nový úsek, a že sa to takto roz-
behlo, pretože každý nový úsek je pre 
nás cyklistov vítaný. Napokon  okres 
Poprad má veľmi dobrú cyklosieť,“ 
dodal zakladateľ Cykloklubu Poprad 
František Majchrovič.



Strana 2 12. 6. 2019

Stručne Ďalšia nulová suvenírová eurobankovka Popradu

Od 3. júna už opäť funguje fontána pred 
popradskou Arénou, ktorá bude Popradča-
nom a návštevníkom mesta spríjemňovať 
letné chvíle. Po viac ako desiatich rokoch 
bola vlani zrenovovaná a v júli po pre-
stávke nanovo spustená. Je jednou z trojice 
mestských fontán – ďalšie sú pri Kostole sv. 
Cyrila a Metoda na sídlisku Juh a na Ná-
mestí sv. Egídia.  FOTO – Marta Marová

Mestská informačná kancelária 
v Poprade upravila na letnú se
zónu od 15. júna svoje otváracie 
hodiny. Až do polovice septem
bra bude mať otvorené vo svojich 
priestoroch na Námestí sv. Egídia 
v pondelok až piatok od 8. do 20. 
hod., v sobotu a nedeľu od 15.30 
do 19.30 hod. Infopoint na želez
ničnej stanici zostáva otvorený 
ako celoročne v pondelok až pia
tok od 8. do 16. hod., v sobotu a v 
nedeľu od 9. do 17. hod.

Avšak už v sobotu 22. júna bude 
MIK otvorená mimoriadne od 9. 
hod. V tento deň totiž začne predaj 
druhej nulovej suvenírovej euro-
bankovky Popradu. Riaditeľka MIK 

Lucia Pitoňáková  
(na foto) zhrnula: 
„Poprad už jednu nu-
lovú eurobankovku 
má. Bola vydaná v 
septembri minulého 
roka a obsahovala 
motívy najatraktív-
nejších turistických 
dominánt nášho 
mesta. Táto druhá zobrazuje erby 
mesta a mestských častí. Naším cie-
ľom bolo zobraziť pestrosť Popradu, 
ktorý je spoločným mestom všetkých 
Popradčanov, ale historicky sa skladá 
z viacerých pôvodných mestečiek a 
každé malo svoj erb. Dokopy je erbov 
až 7.“ Na novej nulovej bankovke z 
Popradu je okrem erbov vyobrazené 
mesto s panorámou Vysokých Tatier 
v pozadí a sídliskami Juh v popredí. 
Rubová strana je uniformná, rovna-
ká u všetkých takýchto suvenírových 
nulových eurobankoviek. 

Rovnako ako prvá, aj druhá nulo-
vá eurobankovka Popradu bude vy-
daná v náklade 10 tisíc kusov, z toho 
pôjde do predaja 8 tisíc. Prvá stov-
ka bude slúžiť na prezentačné účely 
mesta. Po skúsenostiach z minulého 
roku, kedy predaj prvej suveníro-

vej bankovky vzbudil veľký záujem, 
otvoria MIK na Námestí sv. Egídia 
už o spomínanej 9. hod. Z prvej emi-
sie sa už za prvú 2,5 hodinu predalo 
5 tisíc kusov, zvyšné sa predali do 
dvoch mesiacov. „Veríme, že ďalšia 
nulová eurobankovka Popradu bude 
aj určitou motiváciou na návštevu 
nášho mesta. Rezervácie ani zásiel-
kový predaj nebudeme ani tentokrát 
realizovať. Pri predaji budú určité ob-
medzenia. Najväčší záujem totiž býva 
o bankovky do tisícky s nízkym sério-
vým číslom a ročníkové bankovky od 
1900 do 2000. Veľa zberateľov si totiž 
chce kúpiť bankovku s rokom svojho 
narodenia. Celkový počet na osobu 
nebude obmedzený, ale pri týchto 
žiadaných bankovkách bude limit 5 
kusov z prvej tisícky a 5 z druhej,“ vy-
svetlila riaditeľka MIK.  (mar)

Keďže pestrofarebné tulipány, ktoré doteraz 
nádherne zdobili naše mesto, už odkvitli, postup
ne ich vystriedali letničky. S výsadbou sa začalo 
na menších kruhových objazdoch, v parkoch a po
stupne sa dokončuje aj výsadba na veľkom kruho
vom objazde. 

Vysadené boli aj kvetináče na Štefánikovej ulici 
a na Námestí sv. Egídia, kde sú opäť umiestnené aj 
kvetinové pyramídy. 

Výsadbu letničiek pre mesto Poprad zabezpečuje 
spoločnosť Brantner. 

Bohužiaľ sa v posledných rokoch stáva, že niektorí 
občania si hneď po takejto výsadbe zoberú sadenice 
domov, tento rok napríklad z mostov zmizli aj kveti-
náče. Samospráva apeluje preto na takýchto obča-
nov, aby kvetinovú výzdobu ponechávali na danom 
mieste, pretože tá má slúžiť všetkým obyvateľom 
nášho mesta.   (jhl)

 PRIMÁTOR mesta Anton 
Danko prevzal záštitu nad Pri-
mátorskou kvapkou krvi, ktorá sa 
uskutoční v pondelok 17. júna od 
7. hod. v priestoroch Mestského 
úradu v Poprade. Pozvan sú všetci 
občania, ktorí môžu darovať túto 
najvzácnejšiu tekutinu.

 ŠTYRIDSIATE výročie svojho 
založenia si včera pripomenuli čle-
novia Denného centra Xenón a ich 
hostia na slávnostnom stretnutí v 
Tatra hoteli v Poprade.

 BEZPLATNÁ právna poradňa, 
ktorú pre občanov s trvalým poby-
tom v meste Poprad zabezpečuje 
samospráva každú prvú stredu v 
mesiaci, bude mať cez prázdniny 
prestávku.  Poradňa najčastejšie 
pomáha radami z oblasti občian-
skeho, rodinného a pracovného 
práva. Bezplatná právna poradňa 
privíta prvých klientov po prázd-
ninách v stredu 4.septembra 2019, 
opäť v tradičnom čase od 14. do 16. 
hod.

 V PIATOK 14. júna bude v Zá-
kladnej škole na Komenského ulici 
v Poprade slávnostne odovzdané 
do užívania nové ihrisko.

 POŠTA Poprad 8 oznamuje, 
že s účinnosťou od 1. júna došlo k 
zmene úradných hodín pre verej-
nosť. Dôvodom je zmena organi-
zácie práce pošty. Pošta bude otvo-
rená pondelok až piatok od 9. do 
17. hod. V sobotu a v nedeľu bude 
zatvorená.

 UŽ po desiaty raz vyhlásila 
Slovenská katolícka charita Zbier-
ku školských pomôcok. Vyhlásená 
bola práve 1. júna na MDD, keďže 
súvisí s deťmi. Charita malým ško-
lákom zo sociálne slabších pome-
rov pomáha zbierkou nakúpiť škol-
ské potreby a uľahčiť im prístup k 
vzdelaniu. Zbierka vrcholí začiat-
kom školského roka, oficiálne sa 
končí 15. septembra. Školákov v 
núdzi môžete na Slovensku podpo-
riť nielen materiálne, ale aj finanč-
ne na účte SK28 0200 0000 0000 
2963 4592, variabilný symbol 2211.

 ŽELEZNICE SR do piatka 14. 
júna 2019, v čase od 8.15 do 17.30 
hod. realizujú výlukové práce v 
úseku Štrbské Pleso – Štrba. Vzhľa-
dom na to, že ide o jednokoľajnú 
trať, cestujúci sú prepravovaní ná-
hradnou autobusovou dopravou, 
ktorú zabezpečujú železnice. 

 NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch 
prerušená distribúcia elektriny z 
dôvodu plánovaných prác na zaria-
dení nízkeho napätia. Práce súvisia 
s opravou a pravidelnou údržbou 
distribučnej sústavy.   (ppš)

Po tulipánoch vysadili letničky
FOTO – Marta Marová



Strana 312. 6. 2019

Krátke správy
(Dokončenie zo str. 1)  PIATY ročník letného gospelo-

vého festivalu Za jazerom sa usku-
toční od piatka do nedele 14. až 16. 
júna v Šuňave. Okrem hudobných 
vystúpení, kedy 14. júna o 20.15 
hod. zaspieva Martin Harich, sú 
naplánované aj prednášky na rôzne 
témy.

 ŠTÁTNE lesy Tatranského 
národného parku upozorňujú tu-
ristov, aby boli opatrní pri prechá-
dzaní po modro značenom turis-
tickom chodníku od zastávky TEŽ 
Popradské Pleso k Popradskému 
plesu. V lokalite odstraňujú suché 
stromy, ktoré ohrozujú bezpečnosť 
návštevníkov. 

 NAJVÄČŠÍ folklórny festival 
na Slovensku Východná otvorí svo-
je brány už čoskoro. Na 65. ročníku 
čaká na návštevníkov veľa novi-
niek a prekvapení - veselica v obci, 
program plný popredných súborov, 
pohodlná doprava aj nové vstupen-
ky. Folklórny festival Východná 
čakajú tiež dve viditeľné zmeny v 
programe. Prvýkrát v histórii pôjde 
tradičný sobotňajší sprievod 6. júla 
z amfiteátra obcou, kde vyvrcholí 
veselicou zúčastnených súborov. 
Záver celého folklórneho festivalu 
bude tvoriť galaprogram, ktorý sa 
opäť bude konať v nedeľu 7. júla.

 V Tatranskom národnom par-
ku a v Pieninskom národnom parku 
pribudlo v tomto roku zatiaľ 295-ti-
síc stromčekov. Vysadili ich Štátne 
lesy Tatranského národného parku, 
ktoré plánujú v roku 2019 vysadiť 
takmer 421-tisíc kusov stromčekov. 
Takýmto spôsobom chcú obnoviť 
211,15 hektára územia oboch ná-
rodných parkov, ktoré v uplynulých 
rokoch zasiahli veterné a podkôrni-
kové kalamity.

 V Slovenskom raji pribudnú 
pred letom ďalšie novinky pre turis-
tov. V obci Dedinky otvorili v pia-
tok 7. júna  náučný areál a chodník. 
Náučný areál vznikol pri Ekocentre 
Dedinky. Slúžiť bude pre miestne 
deti aj turistov. V piatok zároveň 
otvorili aj zrekonštruovaný náučný 
chodník Slovenský raj – juh s devia-
timi stanovišťami. 

 V duchu hesla Sila charity je 
regiónoch sa ponesie 2. ročník ce-
lonárodného podujatia Národný 
týždeň charity. V rámci akcie Slo-
venská katolícka charita od nedele 
9. júna do soboty 15. júna na ná-
mestiach vo viacerých slovenských 
mestách, v školách i vo vlastných 
zariadeniach hovorí o svojej práci. 
Svoje služby predstavuje tým, kto-
rí potrebujú pomoc, ale aj tým, čo 
chcú sami pomáhať deťom i senio-
rom, trpiacim hladom, závislým, 
chorým, opusteným či ľuďom bez 
strechy nad hlavou.  (ppš)

Škôlkari zachraňovali Táničku

Vrtuľník letel k dvom úrazom
Minulý týždeň v stredu letela 

posádka leteckých záchranárov z 
Popradu do Lopušnej doliny. Po
moc v ťažko dostupnom teréne 
potreboval cyklista, ktorý narazil 
do stromu a v bezvedomí ho našli 
ležať náhodní svedkovia.

Lekár bol k zranenému spustený 
pomocou techniky palubného navi-
jaka. 63-ročný muž sa už postupne 
preberal k vedomiu, utrpel mnoho-

početné poranenia v oblasti tváre a 
vzniklo podozrenie na poranenie 
krčnej chrbtice. Po ošetrení ho letec-
kí záchranári z terénu evakuovali a 
letecky previezli na letisko v Popra-
de, kde bol odovzdaný do ďalšej sta-
rostlivosti posádke rýchlej lekárskej 
pomoci.

Už počas transportu prišla ďalšia 
požiadavka o pomoc. Tentokrát išlo 
o pilčíka, ktorý si pri manipulácii s 

drevom v Bielovodskej doline moto-
rovou pílou zasiahol dolnú končati-
nu v oblasti členka.

Zranenému 41-ročnému mužovi 
hlbokú reznú ranu lekár ošetril, do-
plnil liečbu a po preložení na palubu 
smeroval vrtuľník opäť na letisko v 
Poprade, kde bol muž s vážnym po-
ranením nohy, ale v stabilizovanom 
stave odovzdaný posádke rýchlej le-
kárskej pomoci.  (zuh)

Poslanci majú pred sebou množstvo programu 

Dalej poslanci prerokujú návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Poprad o určení výšky príspev-
ku na čiastočnú úhradu nákladov, 
výšky príspevku na režijné náklady a 
podmienky úhrady v školskej jedál-
ni a vo výdajnej školskej jedálni pri 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta, návrh na určenie výšky réžie 
pre dospelých a pre cudzích strav-
níkov stravujúcich sa v školských 
jedálňach v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta, návrh na zmenu vecnej 
náplne kapitálových výdavkov na 
úseku školstva na rok 2019, návrhy 
na prenájmy nebytových priestorov 

v Spojenej škole na Letnej ul., v ZŠ 
s MŠ na Francisciho, Dostojevského, 
Komenského, Kopernikovej, Tajov-
ského, Vagonárskej a v ZŠ s MŠ A. V. 
Scherfela vo Veľkej. 

Ďalej bude nasledovať návrh na 
schválenie Programu odpadového 
hospodárstva mesta Poprad na roku 
2016-2020, návrh na zverenie do-
pravných stavieb do správy Správe 
mestských komunikácií Poprad a 
návrh zmeny a doplnku Územného 
plánu sídelného útvaru mesta Po-
prad. V programe je aj informatívna 
správa k realizácii projektu s názvom 
Požičiavanie bicyklov (bikesharing) 
na území mesta Poprad a informa-

tívna správa o hospodárení obchod-
nej spoločnosti TV Poprad. Ďalej 
predloží svoje stanovisko k Závereč-
nému účtu mesta Poprad za rok 2018 
hlavná kontrolórka, poslanci prero-
kujú Záverečný účet mesta, návrh na 
zmenu rozpočtu mesta, oboznámia 
sa so správou o činnosti Mestskej 
polície za 1. štvrťrok 2019 a jej or-
ganizačným poriadkom, správou o 
výsledkoch kontrol a plánom kon-
trolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
a útvaru hlavnej kontrolórky na 2. 
polrok 2019. Pred záverom zasada-
nia zaznejú interpelácia poslancov.
Podrobný program je na www.po-
prad.sk.  (ppm)

Minulý týždeň vo štvrtok sa v 
Materskej škole na Podtatranskej 
ulici v Poprade už po desiatykrát 
konala dopravná súťaž materských 
škôl mesta Poprad.

Tento ročník bol zameraný na 
cyklistov. Deti si vypočuli pred-
nášku na tému cyklista a jeho po-
vinnosti, otestovali si svoje vedo-
mosti z dopravnej výchovy a na 
dopravnom ihrisku pri ZŠ Komen-
ského boli svedkami fingovanej do-
pravnej nehody.

Deti priamo pozorovali spoluprá-
cu policajtov, záchranárov a hasičov. 
Vyskúšali si svoje jazdecké zručnosti 
na bicykli a pod vedením mestskej 
policajtky dodržiavali pravidlá na 
ceste. Na záver dopravnej súťaže boli 
všetky deti odmenené diplomom, 
preukazom cyklistu a rôznymi dar-
čekmi. „Projekt dopravnej výchovy je 

zameraný na témy, ktoré oboznamujú 
deti s bezpečnosťou v rámci cestnej 
premávke s využitím zážitkového uče-
nia. Cieľom je rozvíjať schopnosti detí 
pozorovať, orientovať sa v dopravnom 
prostredí svojho bydliska a hodnotiť 
vzniknuté situácie z hľadiska bezpeč-
nosti. V tomto roku spolupracovalo 
na dopravnej výchove osem škôlok. 
Zvolili sme príbeh o malom dievčatku 

Táničke, ktorá prišla z krajiny naopak 
a deti ju mali správne naučiť, ako to 
chodí v doprave u nás. Deti sa išli 
bicyklovať a kolobežkovať a pritom 
naša Tánička spadla. Privolali sme 
záchranku a deti mohli na vlastné oči 
vidieť, ako záchranné zložky pracu-
jú pri nehodách,“ zhrnula učiteľka z 
MŠ na Podtatranskej ulici v Poprade 
Lenka Cápayová.   (mav)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – archív MŠ
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Progresfem úspešne pomáha týraným ženám

Seniori športovali a dokázali, že na to ešte stále majú

Policajné správy

FOTO – Katarína Plavčanová

My na to máme – mohli 
skandovať seniori, ktorí sa 
minulú stredu zúčastnili na 
športových aktivitách pod 
týmto názvom v popradskej 
Aréne. Už 21. ročník tohto 
podujatia pripravilo mesto 
Poprad pre členov denných 
centier (DC). Prišlo ich vyše 
450, aby povzbudzovali svo
jich rovesníkov v súťažných 
družstvách z ôsmich DC. 

Pozdravil ich primátor Po-
pradu Anton Danko a zdô-
raznil, že radnica si cení star-
šiu generáciu, ktorá si zaslúži 
starostlivosť za všetko, čo pre 
mesto urobila. Každému DC 
odovzdal darček – mixér, 
ktorý využijú na výrobu vita-
mínových nápojov. Tie pro-
spievajú zdraviu a kondícii 
potrebnej na športovanie. 

Vedúca sociálneho odboru 
MsÚ Petra Závacká ozrej-
mila: „Tohto roku mali mož-
nosť preveriť si svoju fyzickú 
zdatnosť nielen súťažiaci, ale 
aj ostatní účastníci a cez pre-
stávky si mohli vyskúšať všetky 
disciplíny. Tie sme prispôso-
bili ich zdravotnému stavu a 
veku a boli sme milo prekva-
pení, lebo boli veľmi dobre 

pripravení.“ Aj na rozcvičku 
vyburcovali seniorov, aby 
tentokrát zišli z hľadiska na 
plochu a každý, kto mohol, sa 
poriadne rozcvičil. Za vzor si 
vzali tiež malé gymnastky z 
občianskeho združenia GY-
-TA, ktoré im pripravili pek-
né vystúpenie. Po rozcvičke 
a spoločnej hymne DC sa 
súťažiaci „vrhli“ na sedem 
športových disciplín. Dag-
mar Kofroňová zo sociálneho 
odboru MsÚ priblížila: „Pri-
pravili sme prekážkovú dráhu, 
floorball – triafanie loptičky 
hokejkou do bránky, catchball 
– hod loptičky na rukavicu so 
suchým zipsom, hádzanie do 
basketbalového koša, slalom 
s fitloptou, kop do bránky a 
novinka bola hádzanie krúž-

kov na chobot slona.“ Výkony 
súťažiacich boli obodované a 
po spočítaní všetkých bodov 
opätovne obhájilo víťazstvo 
z minulého roka DC Stráže 
(na foto vpravo hore). Druhé 
miesto obsadili zhodne DC 
Spišská Sobota a DC Juh a 
tretie Matejovce. 

Všetci seniori si podujatie 
užili. Jeden z členov DC Juh 
konštatoval: „Bola tu super 
atmosféra a disciplíny sa dali 
zvládnuť.“ Senior z DC Ma-
tejovce vyzdvihol dôležitosť 
pohybu: „Šiel som ochotne 
súťažiť. Cítim sa zdravotne 
dobre a som rád, že mesto 
podporuje športové aktivity. 
Ja behám, jazdím na bicyk-
li a s manželkou chodíme na 
prechádzky.“ Členka DC zo 

Stráží s úsmevom 
podotkla: „Užila 
som si to, veď na 
to ešte stále máme, 
nie?!“ Vychovala 
štyri deti, tak sa 
pri nich veru „na-
behala“ dosť a tiež 
ich podporovala, 
keď ony súťažili v 
rôznych športoch. 
Anna Hlistová z 
DC Xenón dodala: „Moja 
dcéra bola vrcholová športov-
kyňa a kedysi reprezentovala 
Poprad v basketbale. Tak som 
sa v súťaži nemohla dať za-
hanbiť. Ale inak je pre mňa 
športom tanec, lebo sa pri ňom 
rozhýbe celé telo od hlavy až 
po päty. Chcem ešte povedať, 
že Poprad robí veľmi veľa pre 
dôchodcov. Žijem tu od roku 
1972 a človek sa tu cíti doce-
nený za prácu, ktorú vykonal. 
Inde by som nechcela žiť, Po-
prad mi vyhovuje po všetkých 
stránkach. A tiež chcem po-
vedať, že každý, kto nechodí 
do klubu dôchodcov môže 
ľutovať. Nie každé mesto robí 
pre seniorov toľko akcií ako 
Poprad, či sa to týka kúpeľnej 

liečby, športového dňa, alebo 
hocijakých iných aktivít pre 
starších. Mesto sa o nás stará 
a srdečná vďaka za to.“ 

Samospráva mieni v bu-
dúcnosti podporiť športova-
nie nielen pre denné centrá, 
ale pre všetkých dôchodcov. 
„V septembri by sme chceli v 
Aréne ponúknuť cvičenie všet-
kým seniorom z celého mesta, 
teda nielen organizovaným 
v DC alebo klientom v našej 
podpornej službe,“ doložila P. 
Závacká. Na športovanie i ako 
oddychovú zónu bude môcť 
onedlho po kolaudácii využiť 
široká verejnosť aj seniorský 
park vedľa zariadenia opatro-
vateľskej služby na Francisci-
ho ulici.  (mar)

V  priestore medzikostolia na Ná
mestí sv. Egídia bolo minulý piatok 
7. júna spoločenskocharitatívne 
podujatie Kto si ich všíma (na foto 
z  kultúrneho programu) občian
skeho združenia Progresfem. Toto 
OZ sa zaoberá špecializovaným po
radenstvom pre ženy, na ktorých je 
páchané násilie. Poskytuje bezplatné 
psychologické, sociálne a právne po
radenstvo. Akcia mala za cieľ spro
pagovať činnosť Progresfemu a  po
vedať o tom, že ženy majú možnosť 
požiadať o  pomoc (a dostať ju,) ak 
zažívajú násilie. 

Karin Jureková z  OZ Progresfem 
uviedla: „Povedomie žien je iné, ako 
bolo pred 15-timi rokmi. Je veľa žien, 
ktoré, keď sa rozhodnú, že idú svoju si-
tuáciu riešiť, tak to dotiahnu do konca. 

Niektorým však trvá toto rozhodnutie 
dlhšie. Každá situácia má riešenie. Tre-
ba požiadať o pomoc a vyjsť s pravdou 
von. A budeme hľadať optimálne a naj-
ideálnejšie riešenie.“  

Každý človek má svoje hranice, 
ako zvláda záťaž, ako zvláda bolesť. 
Ak zažíva niečo zlé, musí tam byť 
odhodlanie a viera v zmenu a v  lepší 
život. Musí tam byť povestná kvapka 
v pohári, keď sa žena rozhodne, že ide 
situá ciu riešiť a už zo svojho rozhod-
nutia neupustí. 

Progresfem má k  dispozícii vyško-
lené odborníčky, ktoré spĺňajú kvali-
fikačné predpoklady a majú potreb-
né praktické skúsenosti. Pomoc je 
zameraná na všetky skupiny žien bez 
ohľadu na ich národnostnú, nábožen-
skú a etnickú príslušnosť a neviaže sa 

ani na trvalý pobyt. Po-
radňa sa riadi kódexom 
sociálneho pracovníka a 
princípom mlčanlivosti 
vo vzťahu k tretím oso-
bám. Pomoc poskytujú 
do doby, kým to klientky 
potrebujú vzhľadom na 
možnosti a kompetencie 
organizácie. Poradňa vytvára bezpeč-
ný priestor, kde klientky môžu otvo-
rene hovoriť o svojej situácii bez toho, 
aby dôverné informácie boli zneužité. 

Rovnako vytvárajú pre ženy aj pod-
porné skupiny, kde sa môžu stretávať 
s inými klientkami. Získavajú tak vzá-
jomnú podporu a posilnenie. Ženám 
pomáhajú aj materiálne, prostredníc-
tvom distribúcie ošatenia a potravín. 
Snažia sa pomôcť tiež pri hľadaní práce. 

Dostupnosť služieb je v pracovných 
dňoch (8. - 16. hod.), pracovníkov 
poradne môžu ženy kontaktovať na 
emailovej adrese progresfem@prog-
resfem.sk alebo na telefónnom čísle 
0919 235 820.

Progresfem má za sebou 4 tisíc úko-
nov pomoci (sprevádzanie na výsluch, 
sprievod na súd, potravinová pomoc, 
opatrovanie detí...). Ročne ich kon-
taktuje 50-60 žien z Popradu.   (kpa)

FOTO – Marta Marová
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Týždeň s mestskou políciou
  MINULÝ týždeň v pondelok ráno 

požiadala mestskú políciu o po-
moc obyvateľka, ktorú zatvorila na 
balkóne jej 2-ročná dcéra. Hliadka 
privolala hasičov, ktorí sa pomocou 
výsuvného rebríka dostali cez okno 
do bytu a otvorili balkónové dvere. 
Matke ani dcére sa našťastie nič ne-
stalo.

  V UTOROK 4. júna dopoludnia 
došlo na Štefánikovej ul. v Popra-
de počas jazdy k samovznieteniu 
nákladného motorového vozidla. 
Práve v tom čase prechádzala oko-
lo miesta udalosti motorizovaná 
hliadka Mestskej polície Poprad, 
ktorá okamžite uzavrela komuni-
káciu, z blízkej autobusovej zastáv-
ky evakuo vala osoby čakajúce na 
odchody autobusov, zabezpečila 
miesto požiaru a privolala hasičskú 
jednotku. Až do uhasenia požiaru 
mestskí policajti vykonávali dohľad 
nad verejným poriadkom. Asi o 
10 minút po uhasení požiaru, bola 
hliadka MsP vyslaná k OC Tesco, 
kde sa malo nachádzať nákladné 
motorové vozidlo, z ktorého stúpa 
hustý dym. Po príchode na miesto 
bolo zistené, že ide o cisternu, ktorej 
začali horieť brzdové obloženia ko-

lies. Na miesto boli privolaní hasiči, 
ktorí požiar uhasili.

  VO ŠTVRTOK 6. júna v noci zis-
tili mestskí policajti na parkovisku 
na Svätoplukovej ul. zaparkované 
vozidlo s otvorenými oknami. Dr-
žiteľ vozidla bol privolaný na miesto 
a  bol upozornený na zákonnú po-
vinnosť zabezpečenia si vozidla.

  V  TEN istý deň popoludní pre-
verili mestskí policajti oznam, pod-
ľa ktorého mal neznámy muž ťahať 
nasilu do areálu bývalých kasární 
na sídlisku Západ ženu, a  tá mala 
kričať o pomoc. Žena mestským 
policajtom tvrdila, že išla s mužom 
dobrovoľne a nebolo na nej páchané 
nijaké násilie. Odmietla ošetrenie aj 
podanie oznámenia.

  V  PIATOK 7. júna večer riešili 
mestskí policajti oznámenie ohľa-
dom fyzického napádania osôb v 
Matejovciach. Vec je v ďalšom rie-
šení.

  V  SOBOTU 8. júna podvečer 
hliadka MsP objavila na čerpacej 
stanici na Moyzesovej ulici zady-
mené osobné motorové vozidlo. 
Mestskí policajti miesto zabezpečili 
a okamžite privolali hasičov, ktorí 
dostali situáciu pod kontrolu.  (msp)

Obdobie horúčav a školy v prírode vo Vysokých Tatrách
Tatranská a podtatranská oblasť 

je vyhľadávaným miestom konania 
škôl v prírode. V tomto týždni od 
10. júna sa uskutočňujú školy v prí
rode v 20tich ubytovacích zariade
niach nášho regiónu.   

V  predchádzajúcich dňoch, v  22. 
a  23. kalendárnom týždni sme za-
znamenali 3 epidémie gastroente-
ritíd u  účastníkov škôl v  prírode 
v  okrese Poprad. Celkovo sa ich 
zúčastnilo 160 detí a  18 dospelých 
osôb. Ochorelo 58 detí a 6 dospelých 
osôb. V  klinickom obraze domino-

valo zvracanie a mierne hnačky.
Predpoveď počasia signalizuje ex-

trémne horúce počasie v nasledujú-
cich dňoch. Extrémne vysoké teplo-
ty prinášajú rad zdravotných rizík. 
Záťaž teplom môže viesť k prehratiu 
organizmu sprevádzaného bolesťa-
mi  hlavy, nevoľnosťou, aj zvraca-
ním.  

Vedúci škôl v prírode by preto mali 
vo zvýšenej miere dbať na organizo-
vanie denného režimu detí, najmä s 
ohľadom na fyzickú záťaž.

Z  dôvodu predchádzania hro-

madným ochoreniam u detí v škole 
v  prírode odporúčame dodržiavať 
tieto zásady :

1. Pitný režim – ideálna je čistá pit-
ná voda, nie sladené nápoje a u detí 
je dôležitý pitný režim  pred, počas 
a aj po telesnej námahe. Nepiť vodu 
z tatranských povrchových tokov. 

2. Stravovanie – ľahko stráviteľná 
strava, s nižšou energetickou hod-
notou, menej potravín bohatých na 
tuky a  jednoduché sacharidy. Do 
jedálneho lístka zaradiť viac surovej 
zeleniny a ovocia.  

3. Neprehrievať organizmus ne-
vhodným oblečením - odporúča 
sa ľahký, vzdušný odev, pokrývka 
hlavy, ktorá chráni pred slnečným 
úpalom.

4. Obmedzenie pohybových akti-
vít a zdržiavania sa na slnku  -  naj-
mä v čase najvyšších denných teplôt 
(11. do 15. hod.). 

MUDr. M. Imrišková, 
MUDr. M. Pompová  

Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva so sídlom v Poprade  

V utorok minulý týždeň sa v malej 
divadelnej sále Domu kultúry v Po
prade uskutočnilo predstavenie žia
kov tretieho a štvrtého ročníka bi
lingválnej sekcie Gymnázia na Ulici 
Dominika Tatarku v Poprade. Pod 
názvom Divbilinky 2 sa predstavila 
druhá generácia „hercov”, ktorá po 
niekoľkých rokoch nadviazala na 
prvý divadelný súbor školy. Deväť 
štvrtákov a jedna tretiačka si pod 
dohľadom slovenčinárky Zuzany 
Suchej pripravili divadelnú hru na 
námet drámy Kým kohút nezaspie
va od Ivana Bukovčana.

Dramaturgička Beatrix Bukovinská 
zo 4. F a režisérka Júlia Szentiványio-
vá zo 4. E začali na úprave predlohy 
pracovať už na začiatku tohto školské-
ho roku. To podstatné však ostalo - 
príbeh o odvahe, strachu a zachovaní 
ľudskej tváre. Hercami sa stali všetci 
členovia súboru, vrátane pani učiteľ-
ky. Samuel Chlepko v úlohe Tuláka a 
Daniel Šimko s  alternantom Samue-
lom  Vitkom v role Uhríka patrili 
medzi hlavné postavy drámy. Ďalej 
účinkovali Božena Bašová, Sebas-

tián Keder, Beatrix Bukovinská, Júlia 
Szentiványiová, Lucia Jurkovičová, 
Kevin Tohol a  Radoslava Valtošová. 
Neboli to však len herci, ktorí doká-
zali vytvoriť napätie a pochmúrnu 
atmosféru, ktorá je pre Bukovčanovu 
tvorbu taká typická. Róbert Hruška 
zo 4. F zložil hudbu zachytávajúcu 
rovnaké emócie, aké sú vyjadrené v 
dráme.  Dramatické napätie nazna-
čoval aj plagát, ktorý vytvoril Jakub 
Jozef Július Urban z 2. E (časť plagátu 
na foto). Okrem spolužiakov a učite-
ľov si inscenáciu „bilinkárov” prišli 
pozrieť aj rodičia, priatelia, známi, ba 
aj zopár čerstvých absolventov školy. 
Diváci ocenili snahu divadelníkov 
hlasným  potleskom a nechýbalo ani 
standing ovation. Divácke dojmy boli 
veľmi pozitívne a členovia súboru tak 
videli, že mesiace tvrdej práce stáli za 
to. Tí, ktorí si 4. júna nechali predsta-
venie ujsť, si ho znovu môžu pozrieť 
5. septembra tohto roku. 

Lucia Jurkovičová, 4. E, bilingválnej 
sekcie Gymnázia na Ulici Dominika 
Tatarku v Poprade

POZVÁNKA
OTVORENIE letnej sezóny vo Vysokých Tatrách odštartuje už tento 

piatok 14. júna o 21. hod. stretnutím pri kyselke v Starom Smokovci, ktoré 
bude spojené s kultúrnym programom. V sobotu 15. júna o 20. hod. bude 
vystupovať v  areáli Kúpeľov Szidi Tobias a  program bude pokračovať aj 
v nedeľu 16. júna v Tatranskej Lomnici dopoludnia Slovenskou ligou v ko-
sení ručnou kosou a popoludní od 13. hod. Tatranským juniálesom.  (ppp)

DIVBILINKY 2 O „ZACHOVANÍ ĽUDSKEJ TVÁRE“

Primátor mesta Anton Danko prijal v utorok minulý týždeň predstaviteľov 
Justičnej akadémie SR, ktorí zavítali do Popradu na informatívne stretnutie. 
JA SR začala svoju činnosť 1. septembra 2004 a je nezávislou vzdelávacou in-
štitúciou s celoštátnou pôsobnosťou. Zabezpečuje, organizuje a vykonáva vzde-
lávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov.  FOTO – Marta Marová
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Napísali ste nám

P r i p r a v u j ú 
niekoľko podujatí

Kultúrny program mesta Poprad
 Streda – sobota 12. - 15. jún/Ná-

mestie sv. Egídia
VII. ROČNÍK VIVA ITALIA
(Podrobný program je na 12 str.)

 Sobota 15. jún o 10. hod./Námestie 
sv. Egídia

ZLATÝ KĽÚČIK
Divadlo Commedia Poprad

Rozprávka s prvkami pouličné-
ho divadla. Účinkujú: M. Novák, V. 
Benko a D. Kubaň.

 Streda 19. jún o 16.30 a 19.30 hod./
Divadelná sála Domu kultúry v Poprade

ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM
Radošinské naivné divadlo
Vstupné: 17 €

Dali ste nám 
vedieť

Prvú júnovú sobotu, ko
nečne bez dažďa,  sa 26 čle
nov popradskej Únie nevi
diacich Slovenska spolu so 
sprievodcami zúčastnilo 
na poznávacom zájazde do 
Zuberca.  

Na ceste k  Roháčskemu 
plesu nás sprevádzal rodák 
z  tohto prekrásneho kraja dekan 
Rímskokatolíckej farnosti Poprad 
Ondrej Borsík. Cieľom pochodu po 
mierne stúpajúcej ceste s prevýše-
ním 300 m - bola Ťatliakova chata, 
ktorú sme aj dosiahli.

Ďalším miestom bol skanzen Zu-
berec, kde sme pobudli na miestach 
nášho kultúrneho dedičstva – dreve-
ných domcoch s výrobou hlinených 
hrnčekov, plátenníckou kúriou, 
školou a hospodárskymi prístreška-
mi pre statok, so všetkým, čo nutne 
patrilo k životu. Nízke príbytky nás 
nútili  (aj v  pokore) skloniť hlavu 
a  uvedomiť si náročné podmienky 
tunajšieho života otcov, ktorí vyu-
žili každý kúsok kamenistej zeme, 
vydávajúcej skromnú úrodu len 
vďaka ich pracovitosti a húževnatos-

ti.  Nakoniec na vŕšku sme dosiahli 
cieľ svojej  púte – drevený kostolík 
zo Zábrežia, zasvätený sv. Alžbete 
uhorskej.  V tomto kostolíku na ne-
tradičnom mieste sme mali možnosť 
duchovne prežiť svätú omšu vďaka 
pánu dekanovi, ktorá bola aj vyvr-
cholením dňa  vzájomných rozho-
vorov, stretnutí a pookriatia na pre-
krásnych miestach nášho Slovenska. 
Výrazom spokojnosti bolo nakoniec 
aj nasýtenie v  kolibe Josu a  z  duše 
zaspievaný hymnus Slovensko moje, 
otčina moja, krásna si ako raj. Po-
ďakovanie za deň plný radosti patrí 
pánu dekanovi Ondrejovi Borsíko-
vi,  terénnej pracovníčke Gabriele 
Lazorovej a  obetavému predsedovi 
únie Marianovi Zvalenému.

 Ľudmila Hrehorčáková

Rada Klubu Popradčanov na svo
jom zasadnutí 27. mája 2019 pre
rokovala a odsúhlasila podujatia 
na najbližšie obdobie.

Klub Popradčanov pri-
pravuje výstup na Zám-
čisko, ktorý sa uskutoční 
24. augusta 2019,   tak ako to bolo 
dohodnuté pri nultom ročníku vý-
stupu v roku 2018 (každoročne   v 
mesiaci august   pri príležitosti vý-
znamného   pamätného dňa Popra-
du, ktorý bol vyhlásený na deň 25. 
augusta). Výstup bude rozdelený na 
dve časti a to na výstup a posedenie 
pri guláši. Pozvané budú mestské 
kluby, ako aj občania Popradu. Po-

moc  prisľúbil aj Banícky cech hor-
ného Spiša, zastúpený Slavomírom 
Kyseľom. Bude možnosť spoznať aj 
staré banské štôlne v Kvetnici. 

V mesiaci september 
- október navštívime 
mesto Starý Sonč, kde 

sme minulý rok s poľskými priateľmi 
zasadili dub a lipku.

Taktiež pracujeme na vytvorení 
3D modelu mesta a mestských častí, 
ktorý je rozložený na viac etáp. Už 
je vybraný materiál, ktorý je potreb-
ný vyrezať podľa historickej mapy a 
osadiť do mramoru.  

Júlia Watter Domaratzká, predsed-
níčka Klubu Popradčanov.

Slovensko naše, krásne si ako raj...

FOTO – archív popradskej únie nevidiacich

V  priestoroch Kúpeľov 
Smerdžonka v Červenom 
Kláštore sa bude od 14. 
do 16. júna 2019 konať 
43. ročník Zamagurských 
folklórnych slávností. 
Hlavným organizátorom 
je Prešovský samospráv
ny kraj, Podtatranské 
osvetové stredisko a obce  
Červený Kláštor a  Lech
nica a mesto Spišská Sta
rá Ves.

Záštitu nad podujatím 
prevzal predseda PSK Mi
lan Majerský.

Podujatie finančne 
podporil Fond na pod
poru umenia a Fond na 
podporu národnostných 
menšín. Generálnym 
partnerom podujatia je 
Tatravagónka Poprad.

PROGRAM 43. 
ROČNÍKA ZFS

Piatok 14.júna 
Program  sa začína živou 

pozvánkou domácich fol-
klórnych súborov a  hostí 

zo zahraničia v  obciach 
Zamaguria.  

O 17. hod. 
sa v  programe Vitajte 

v Zamagurí  (priestor 
Amfiteátera v  Sp. St. 
Vsi, v  prípade zlého 
počasia kultúrny dom) 
predstavia  folklórne sú-
bory Frankovčan Malá 
Franková, Maguranka 
Spišská Stará Ves, ľudová 
hudba Furcoňovci z  Ma-
tiašoviec, spevácka skupi-
na Osturňanka z  Osturne 
a  detské folklórne súbory 
Kutníček Spišské Hanu-
šovce, Furmanček Malá 
Franková, Rovinka a  Pie-
niny Spišská Stará Ves.

V  kúpeľoch Smerdžon
ka  sa v piatok  o 20.hod.

predstaví v  bloku Róm-
sky temperament pod 
Troma korunami rómska 
ľudová hudba Lomnické 
čhave z  Veľkej Lomnice a 
o  21.hod.  sa prenesieme 
do Terchovej, vo folklórno 
rockovom štýle sa o zábavu 
postará hudobná skupina 
ARZÉN.

Sobota 15. júna 
O 10. hod. sa začína  Za

kliata krása – tradičný trh 
remesiel aj s trhovými po-
chutinami. 

O  14. hod. krojovaný 
splav na pltiach Na vlnách 
Dunajca -  štylizované pri-
vítanie účinkujúcich, hostí 
a divákov v prístavisku pod 
Lipami v  Červenom Kláš-
tore. 

O 15. hod. sa na hlavnom 
javisku amfiteátra Kúpe-
ľov Smerdžonka začína 
Stretnutie pod Troma ko
runami. 

Otvárací program 43. 

ročníka ZFS je tento rok 
venovaný svadbám, zvy-
kom predsvadobným, po-
čassvadobným a  posvad-

bovinám. Predstavia sa: 
folklórne súbory Lom-
ničan Veľká Lomnica, 
Jánošík senior Svit, Va-
gonár  stará škola Po-

prad, Maguranka Spišská 
Stará Ves, spevácka skupi-
na Vorodaj Malý Lipník, 
folklórne skupiny Taľar 
Nová Ľubovňa, Batizovce z 
Batizoviec, Folkmarčanka 
z Veľkého Folkmara, Hari-
hovčan z Harichoviec.

O 17. hod. zatancuje  65 
ročný folklórny  súbor  
Magura z Kežmarku. 

O 19. hod v bloku Róm-
sky temperament pod 
Troma korunami vystúpi 
rómsky folklórny súbor 
Deti Kesaj čhave z  Kež-
marku  a Loli Roklica Veľ-
ká Lomnica. 

O  21. hod. bude účin-
kovať Zuzana Smatanová 
s kapelou.

Nedeľa 16.júna
O 8. hod. sv. omša v are-

áli kúpeľov, o 10. hod. Za
kliata krása - trh remesiel 
aj s ponukou tradičných je-
dál, o 10.30 hod. program 
Eniki Beniki s  podtatran-
skými detskými folklórny-
mi súbormi, o  13.30 hod. 
v  bloku Rómsky tempera-
ment pod Troma korunami 
zahrá rómska ľudová hudba 
Lomnické Čhave z  Veľkej 
Lomnice, o 14. hod. bude 
záverečný program 43. roč-
níka ZFS Pieniny, Pieniny. 
V  programe vystúpia 10 
ročný FS Frankovčan Malá  
Franková s  ľudovou hud-
bou Furcoňovci, FS Stráne 
z  Važca s  ľudovou hudbou 
Bystrianka zo Svitu, FS 
Rozsutec zo Žiliny, FS Já-
nošík Zo Svitu, a o 16. hod. 
sa predstaví profesionálny 
súbor PUĽS z Prešova.

Na 43. ročníku ZFS oča-
kávajú do tisíc účinku-
júcich. Viac podrobností 
a  informácie o  vstupnom 
sú na www.osvetapoprad.
sk.   (zba)

Otvárací program ZFS je venovaný svadbám
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Pozor na falošné vstupenky!

„„Nijaká technika a nijaká inštitúcia nemôže nahradiť 
ľudské srdce, ľudské úsilie, keď ide o stretnutie s utrpe-
ním blížneho. Úcta k ľudskej dôstojnosti sa tak spája s 
láskou k trpiacemu človeku.“   Ján Pavol II

POVeDALI SLÁVnI

Bucholtzove Tatry 
– rieka Augustiniho

www.noviny-poprad.sk

V stredu 12. júna 2019 
o 14. hod. vo Veľkej s

Jarmilou Dubcovou,
85-ročnou

Vo štvrtok 13. júna 2019 
v Spišskom Bystrom s 

Margitou Chmurovou,
80-ročnou

nAVŽDY Sme SA rOZLÚčILI

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
Č a k á t e 

na splne-
nie nejakého vášho priania. 
Prestaňte vyčkávať a splní sa 
vám.

Nerobte 
si starosti 

z niečoho, čo nemôžete zme-
niť ani ovplyvniť. Zbytočne sa 
znervózňujete.

N e d á -
vajte ne-

vyžiadané rady. Môžete sa 
stretnúť s nepochopením a 
urážlivosťou.

V nie-
čom hľa-

dáte súvislosti, ale ony tam nie 
sú. Daná situácia bude zho-
dou náhod.

Presved-
číte sa o 

pravdivosti slov Cti otca svoj-
ho aj matku svoju. Vaši rodičia 
budú mať v niečom pravdu.

N e j a k ý 
problém sa 

vám podarí vyriešiť s pomo-
cou okolia. A to k vašej spo-
kojnosti.

Bude to 
rušný týž-

deň, plný stretnutí a nových 
kontaktov. Vás to vzpruží.

Rodinní 
príslušníci 

vám budú robiť veľkú radosť. 
Potešia vás aj nečakané pe-
niaze.

Neobze-
rajte sa na 

nikoho a venujte sa viac sebe. 
Zíde sa vám väčší oddych.

Nedajte 
sa preho-

voriť na niečo, o čom nie ste 
presvedčená, že je to správne.

R o z -
myslite si 

najskôr, čo poviete. Slovami 
si môžete tentoraz urobiť ne-
príjemnosti.

A k o b y 
vás niekto 

polial živou vodou. Budete 
mať energiu na rozdávanie.

V stredu 12. júna – Lekáreň Nemocnice 
Poprad, vo štvrtok  13. júna – Adus,  
v piatok 14. júna – Adus, v  sobo-
tu 15. júna – Primula, v nedeľu 16. 
júna – Limba, v pondelok 17. júna – 
Tília a v utorok 18. júna – Dr. Max 
– OC Max.

Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka ul., 

Adus: Mnoheľova ul., Primula: Dostojevské-
ho ul., Limba: Podtatranská ul., Tí
lia: Banícka ul., Dr. Max – OC Max: 
Dlhé hony.

Lekárne s pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piatka 

od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, ne
dieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.   

POHOtOVOSť V LekÁrňAcH

Dnes 12. júna má meniny – Zlatko, vo štvrtok 13. júna – 
Anton, v piatok 14. júna – Vasil, v sobotu 15. júna – Vít, 
v nedeľu 16. júna – Bianka, Blanka, v pondelok 17. júna – 
Adolf a v utorok 18. júna – Vratislav. 

25. mája 2019 – Diana Kováčová a Ing. Štefan Sečka, 31. 
mája 2019 – Ivana Šarišská a Mgr. Adam Blaško, MDDr. 
Katarína Červeňová a PhDr. Jozef Košický,  1. júna 2019 
– Lenka Tarbajová a Mgr. Juraj Ambróz, MUDr. Zuzana 
Munková a MUDr. Jiří Lísal, Mgr. Stanislava Tabáková a 
Jozef Halčin, Diana Fábryová a Radovan Jasovský, Bc. Sil-
via Kardošová a Ing. Tomáš Mišanek, Stanislava Nováková 
a Ing. Vladimír Chrenko, Eliška Hlinková a Lukáš Nespala, 
Zdena Pulkrábková a Róbert Alexa.

BLAHOŽeLÁme k menInÁm

mAnŽeLStVO uZAVreLI

Program kina cInemAX Poprad
Od 13. júna do 19. júna

SPOLOčenSkÁ krOnIkA
Fanúšikovia kultúrnych a športových podujatí sa v poslednom čase neraz dostali do 

osídiel neautorizovaných online predajcov vstupeniek. Spoločnosť ochrany spotrebite
ľov (S.O.S.) v Poprade preto pred nadchádzajúcou festivalovou sezónou varuje spotrebi
teľov pred rizikami spojenými s takýmto nákupom. Preto sa aj zapojila do medzinárod
nej kampane Pozor na falošné vstupenky!, ktorá sa začala minulý týždeň a zúčastňuje sa 
na nej osem spotrebiteľských organizácií zo siedmich krajín EÚ.

Predpremiéra – Tajný ži
vot maznáčikov 2 – o 15.30 
hod. (hrá sa len 16.6.), X
Men: Dark Phoenix 3D: 
o  13. hod. (hrá sa len cez 
víkend), Muži v  čiernom: 
Globálna hrozba 2D - 
o 15.30 hod. (nehrá sa 16.6.) 
a o 20.40 hod., Muži v čier
nom: Globálna hrozba 3D 
-  o 18. hod., Veľký zlý lišiak 
a iné príhody + Sarkan 2D: 
o 13.40 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Psia duša: o  15.50 

hod., Godzilla II: Kráľ mon
štier 2D: o  18.10 hod. (ne-
hrá sa 18.6.), XMen: Dark 
Phoe nix 3D: o 21. hod., Art
max filmy – Láska medzi 
regálmi: o  18. hod. (hrá sa 
len 18.6.), Bleskový Manu: 
o 14.10 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Uzly a pomaranče: 
o  16.20 hod., Rodičia pod 
parou: o  18.20 hod., Ted 
Bundy: Diabol s  ľudskou 
tvárou: o 20.30 hod. Viac na 
www.cine-max.sk.   (ppp)

Projektová manažérka S.O.S. 
Petra Čakovská vymenovala 
dôsledky nákupu lístkov na 
koncerty či športové zápasy na 
neautorizovaných interneto-
vých stránkach. Spotrebitelia 
na to môžu doplatiť zaplatením 
niekoľkonásobne vyššej ceny 
než je oficiálna cena lístka, ale-
bo dostanú vstupenku na iné 
miesto, než chceli, či je vstu-
penka evidovaná na meno inej osoby, a preto 
nového držiteľa organizátori vôbec nemusia 
vpustiť na podujatie. V rôznych členských 
krajinách EÚ platí iná legislatíva pre tzv. 
repredaj či sekundárny trh so vstupenkami. 
Niekde je úplne zakázaný, inde regulovaný 
s podmienkami navýšenia ceny, niekde nie 
sú na to právne predpisy. Slovensko patrí ku 
krajinám, ktorého legislatíva tento sekun-
dárny trh neupravuje. 

P. Čakovská upozornila, čoho sa vyva-
rovať, aby spotrebitelia nenaleteli nekalým 
praktikám podvodníkov: „Vstupenky treba 
nakupovať prioritne priamo od organizátora 
podujatia alebo jeho autorizovaných predaj-
cov, ktorí za ne neúčtujú viac ako je oficiálna 
cena vstupenky. Ak cestujete na podujatie do 
zahraničia, treba si skontrolovať, či v danej 
krajine neplatia nejaké obmedzenia pre repre-

daj a predaj na sekundárnom trhu.“ Dodala, 
že problémy so vstupenkami kúpenými na 
sekundárnom online trhu rýchlo pribúdajú 
v rámci celej EÚ. Neseriózne praktiky často 
používajú najmä cezhraničné spoločnosti. 
Zodpovedné orgány v rámci jednotlivých 
členských krajín EÚ preto musia pri overo-
vaní praktík internetových stránok na predaj 
vstupeniek spolupracovať, aby zabezpečili 
spravodlivé a transparentné postupy, tak ako 
to vyžaduje spotrebiteľské právo EÚ. 

S.O.S. vyzýva poškodených spotrebiteľov, 
aby ich združenie kontaktovali a oznámili 
svoje skúsenosti s podvodnými praktikami 
pri repredaji vstupeniek. Viac informácií o 
kampani Pozor na falošné vstupenky! je na 
www.sospotrebitelov.sk vrátane videí upo-
zorňujúcich na možné následky neautorizo-
vaného online predaja vstupeniek.  (mar)

FOTO – Marta Marová

Monografiu Širokoďale
ko vychýrené spišské Snež
né hory napísal Juraj Bu
choltz st. pred 300 rokmi. 

Dielo Topografický opis 
rieky Poprad alebo Popper 
na Spiši dokončil Samu-
el Augustini ab Hortis ml. 
pred 237 rokmi. Po toľkých 
rokoch či stáročiach vychá-
dzajú v slovenčine. Prezen-
tácia publikácie bude 25. 

júna o 17. hod. v pobočke 
Podtatranskej knižnice v 
Spišskej Sobote. 

Zostavovateľom a prekla-
dateľom je Mikuláš Arga-
lács, ktorý dal publikácii 
názov Bucholtzove Tatry 
– rieka Augustiniho. Z kaž-
dého predaného výtlačku 
pôjde jedno euro na konto 
fondu Onkológia – rádiote-
rapia n.f. Poprad.  (ppp)
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Vstupenky vyhrali
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POPrAD

 Predám kvalitný leštený 
Tatranský smrekový obklad 
- 3 €, pero drážku, zrubový 
profil - pologuľatý, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866, www.dre-
vozrubyobklady.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

 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

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

InZercIA

MESTO  POPRAD
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. 6. 2019 o 12. 00 hod.  PP-74

zVEREJňuJE záMER 
PRENAJAť NEhNuTEľNOSť

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

nebytových priestorov  v budove  na Štefánikovej ulici,   
súp. č. 99, or. č. 72   v Poprade  o celkovej výmere spo
lu  105,77 m2,  zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, 
katastrálnom odbore , katastrálne územie Poprad na lis
te vlastníctva č. 1. Nebytové priestory  sú vo výlučnom 
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.                   
Minimálne ročné nájomné:  3 800, €
Okrem  nájomného  bude   budúci  nájomca   priestoru  
platiť  služby  spojené  s užívaním nebytových priestorov.
Účel  nájmu: zriadenie  a prevádzkovanie kaviarne, cuk
rárne, resp. zariadenia podobného typu vhodného do 
Domu kultúry.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 20. júna 
2019  do 12,00 hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, 
meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke : 
www.poprad.sk
Bližšie informácie: beata.sekerakova@msupoprad.sk , 
tel. 052/7167293, 052/7167297   PP-78

NA  PRENáJOM  
NEhNuTEľNOSTi

MESTO  POPRAD
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 
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 výš-
ka nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo 
vlastníctve 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  nehnu-
teľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené 
na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, od-
delenie 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 18. 6. 2019 o 12. 00 hod..  PP-77

zVEREJňuJE záMER 
PRENAJAť NEhNuTEľNOSť

Kino tAtrAn
VIVA ITALIA
12. júna o 17. hod. - UME

NIE NA PLÁTNE: MICHE
LANGELO,             ČT, MP12, 
91 min.

13. júna o 17. hod. - MÁME 
PÁPEŽA!  ČT, MP15, 102 
min.

14. júna o 17. hod. - UME
NIE NA PLÁTNE: LEO
NARDO DA VINCI  THE 
GENIUS IN MILAN, ČT, 
MP12, 90 min.

15. júna o  17. hod. - 
ŠŤASTNÝ LAZZARO ČT, 
MP12, 125 min.

Vstupné: 5 €/film; vstupné 
zľavnené (deti, študenti, senio-
ri, ŤZP): 4 €/film

13. a 14. júna o 19. hod. - 
UZLY A POMARANČE

CZ/SK/DE, dráma/rodin-
ný/romantický, 90 min., česká 
verzia, MP12

15-ročnému Darekovi sa 
po smrti matky všetko obráti 
naopak. V jeho živote sa však 
objavia kone, ktoré ho spre-
vádzajú počas obdobia zami-
lovanosti a dovedú ho až na 
prah dospelosti.     

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

15. júna o  15.30 hod. a 
16. júna o 16.30 hod. - MôJ 
DEDO SPADOL Z MARSU

HR/NO/LU/SI/BA/CZ/SK, 
dobrodružný, 79 min., da-
bing, MP

Digitalizáciu Kina Tatran 
finančne podporil 

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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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 €.

Život dievčatka Uny sa v 
jednej chvíli otočí hore no-
hami. Jej deda unesú mimo-
zemšťania. Una zistí, že jej 
dedo je sám mimozemšťan, 
ktorého raketa havarovala na 
zemi pred mnohými rokmi. 
Vstupné: 5 € / vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

15. júna o 19.15 hod. a 16. 
júna o 19. hod. - RODIČIA 
POD PAROU 

USA, komédia, 97 min., ti-
tulky, MP12

S. Hayek a A. Baldwin sú 
rodičia pod parou v blázni-
vej a nekorektnej komédii o 
manželoch a rodičoch, ktorí 
sa z času na času ocitnú pod 
obraz boží. A navyše zistia, že 
sú úplne bez peňazí. Vstupné: 
5 € / vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

17. júna o  19. hod. - 
ŠŤASTNÝ LAZZARO 

IT, dráma, 125 min., titul-
ky, MP15, FK

Lazzaro žije v izolovanej 
komunite roľníkov, pracuje 
bez nároku na mzdu, vzde-
lanie alebo slušné životné 
podmienky. Komunitu objaví 
polícia, a tak zisťujú, v akom 
klamstve roky žili.   Vstupné: 
5 € / vstupné FK, ŤZP: 3 €

V  minulom vydaní novín 
Poprad bola uverejnená súťaž 
o  vstupenky na Zamagurské 
folklórne slávnosti, ktoré sa 
uskutočnia v Červenom Kláš-
tore od piatka 14. júna do ne-
dele 16. júna. Spomedzi tých, 
ktorí sa zapojili do súťaže boli 

vyžrebovaní: Patrik Kromka, 
Banícka ul., Poprad a D. Ma
niková, Poľná ul., Hozelec. 
Výhercom blahoželáme. Vstu-
penky si môžu vyzdvihnúť 
priamo v pokladni ZFS v Čer-
venom Kláštore, kde budú pri-
pravené na ich meno a adresu. 
Vydajú im ich po predložení 
preukazu totožnosti.  (ppš)
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Včelárenie si vyžaduje pokojnú hlavuDopravná 
kontrola 

hotelové včely  vylietajú do druhej sezóny

Z  dôvodu pozitívneho 
ovplyvnenia bezpečnost
nej situácie na cestách 
Prešovského kraja bola 
minulý týždeň v  stredu 
v  popoludňajších hodi
nách vykonaná dopravná 
kontrola.

Zameraná bola na do-
držiavanie ustanove-
ných alebo obmedzených 
rýchlostí jazdy vodičmi 
vozidiel a spôsob jazdy, 
na dodržiavanie pravidiel 
cestnej premávky cyklis-
tami, vodičmi motocyk-
lov a na dodržiavanie pra-
vidiel cestnej premávky 
týkajúcich sa povinností 
vodičov voči chodcom. 
„Do tohto výkonu služby 
bolo zaradených celkovo 
117 policajtov. Zistených 
bolo celkovo 271 priestup-
kov, z nich bolo 259 vyrie-
šených v blokovom konaní, 
12 bolo vyriešených napo-
menutím,“ zhrnula ho-
vorkyňa KR PZ v Prešove 
Jana Ligdayová.  (ppp)

Včelárenie sa u nás stáva stále popu
lárnejším. Je to fyzická činnosť, ktorá 
si vyžaduje pokojnú hlavu a  človek 
vidí výsledok vo svojich včelstvách a v 
mede. Je však pánskou záležitosťou, 98 
percent chovateľov včiel u nás sú muži. 
Sú však aj výnimky. Silvia Hosová za
čínala ako manželka včelára a momen
tálne je už sama včelárkou a  má svoje 
vlastné včely. 

S. Hosová (na foto vpravo) uviedla: 
„Drevené rámiky na plásty majú miery, 
ktoré dvihne každá žena, nepotrebuje k 
tomu nejakého zdvíhača, a nie je odká-
zané na chlapa. Včelárim 5 rokov a čo sa 
týka znášky, táto jar je zatiaľ najhoršia. 

Keď je v máji dva dni slnečno a po-
tom týždeň zima - to, čo si včielky 
do úľa priniesli aj zjedli. Včely sú 
túto jar doslova utrápené. Netrú-
fam si povedať, aký a  či vôbec 
bude med.“  

Alžbeta Cvanigová (na foto 
vľavo) tiež začala včeláriť 
s manželom, teraz už má vlast-
nú včelnicu, ale stále si s  mu-
žom pomáhajú. Úle majú vo výške 
1024 m.n.m.  V týchto polohách bol ešte 
donedávna sneh. Máj, jún a júl sú najná-
ročnejšie mesiace.

A. Cvanigová povedala: „Keď chce 
človek začať chovať včely, je vhodné mať 
niekoho staršieho, skúseného a učiť sa od 
neho. Môj manžel začal so včelami v 15-
tich rokoch a už ho to drží 45 rokov. Stále 
bol veľmi natešený, keď išiel k svojim úľom, 
a  tak to nadšenie na mňa preniesol. Po-
maly som to všetko odkukávala, hovorila 
som si, že keď to on vie, tak prečo nie aj 
ja. Manželova včelnica má 55 rodín. Moja 
má 20. Včelárstvo je životný štýl, keď tomu 
prepadnete, idete naplno. Letné dovolen-
ky idú bokom a nahrádza ich prítomnosť 
v prírode. Človek začne vnímať veci, ktoré 
by si inak nevšimol“ 

S. Hosová dodala: „My včely prenesie-
me na agát, na repku, ale ony si sami vy-

berú, na akej rastlinke pristanú. Včelá-
ri len môžu dúfať, že zostanú tam, 
kde ich dali. Aj keď sú na repke, 

nájde sa tam aj ďatelina a idú 
aj na ňu. Veď nikoho by neba-
vilo jesť stále len rezeň. Podľa 
farby peľu približne vieme, 
kade lietajú a na čom sedeli. 

Najpestrejšie je to, keď sa vrátia 
z lesa.“ 
Po nutričnej, výživovej stránke, 

kvetové medy z  pasienkov, z  hocijakej 
buriny sú najčistejšie. To nám včelári 
z nižších polôh závidia. Odkvitne repka, 
aj slnečnica a znáška sa končí. Veľmi pes-
trá pastva pre včely je v podhorských ob-
lastiach. Aj ľudia si najviac žiadajú tmavé 
lesné medy. 

A. Cvanigová dodala: „Energia včiel si 
vás buď pritiahne, ale s tým skončíte. Ak 
sa tomu odovzdáte, bzučí vám v hlave do 
smrti. Napriek tomu, že je to často ťažké, 
medveď rozbije úle, včely napadne klieštik, 
klimatické zmeny..“ 

Za nedostatok medu môžu stále výky-
vy počasia. Tohtoročná znáška bude pre 
studený máj pravdepodobne skromnej-
šia. Včelári dúfajú, že neskorším medom 
im to včely vynahradia. Ten jarný kveto-
vý však už zrejme nebude a ak áno, tak 
len minimum.    (kpa) 

 Projekt „Včely v horách“, 
ktorý na Štrbskom Plese 
začali realizovať pred ro
kom, vstupuje do svojej 
druhej sezóny. Súčasťou 
tatranskej prírody v  naj
vyššie položenej tatranskej 
osade tak budú opäť včel
stvá umiestnené na strešnej 
konštrukcii Hotela  FIS.  

Po minuloročnej pre-
miére, kedy bolo na streche 
tohto hotela umiestnených 
prvých 5 včelstiev a koncom 
augusta sa vďaka nim poda-
rilo na Štrbskom Plese stočiť 

prvé fľaše medu, sa včely 
medonosné opäť prebúdza-
jú a vďaka priaznivému po-
časiu opäť vylietajú. „Sme 
veľmi radi, že aj napriek dl-
hej zime a náročným klima-
tickým podmienkam naše 
včielky opäť vyleteli. Keď že 
v  poslednom čase sa nao-
zaj veľa hovorí o  vymieraní 
včelstiev a  ich dôležitosti pre 
ľudstvo, náš projekt chce byť 
jedným z tých, ktoré ukazujú 
cestu, ako im pomôcť. Hotel 
FIS je hotel v prírode, preto 
sme chceli aj my urobiť nie-

čo pre prírodu a inšpirovali 
sme sa umiestneniami včiel 
na mestských strechách v 
Prahe a v Bratislave. Včely v 
našich úľoch sú v zadnej časti 
hotela, smerom k parkovisku 
tak, aby mali výlet priamo do 
lesa,“ uviedla riaditeľka ho-
tela Erika Fočárová. 

Projekt je realizovaný v 
spolupráci s Občianskym 
združením Apis Carpatica. 
Včely, o  ktoré sa stará pro-
fesionálny včelár, sú doma 
vo farebných úľoch spestre-
ných tradičnými a  prírod-

nými motívmi. Starostlivosť 
o včelstvá je realizovaná vý-
hradne bez použitia akejkoľ-
vek chémie, len s čisto  prí-
rodnými produktmi.

V rámci projektu „Včely v 
horách“ pripravili v Hoteli 
FIS aj náučnú stenu s info 

panelmi o včelách a ich 
význame a náučný detský 
kútik.  Praktické využitie 
medu si môžu návštevníci 
vyskúšať v hoteli doslova na 
vlastnej koži   - pri medovej 
torte alebo napríklad aj pri 
medovej masáži.  (mag)

FOTO -  Marek Hajkovský

Uspejeme v programe Ambasádorská škola?
Obchodná akadémia sa v  škol

skom roku 2018/2019 zapojila do 
3. ročníka projektu Ambasádor
ská škola. 

Program Ambasádorská škola 
Európskeho parlamentu má zvý-
šiť povedomie mladých ľudí o  EÚ, 
podnietiť ich záujem o  európske 
dianie. V Slovenskej republike tento 
program realizuje AINova a  Hel-
sinský výbor pre ľudské práva na 
Slovensku v  spolupráci s  Kancelá-
riou EP.

10. júna 2019  boj tento projekt 
vyhodnotený. Výsledky sa dozvieme 
v septembri 2019. 

Chceme uspieť v projekte a vymýš-
ľali  sme rôzne aktivity. Európsku 
úniu sme prezentovali hravou for-

mou v Materskej škole v Hozelci, v ZŠ 
Francisciho v  Poprade. Zaujímavé 
bolo stretnutie a diskusia so seniormi 

z  Klubu dôchodcov  Poprad -Veľká. 
Vyvrcholením aktivít bol 9. máj – 
Deň Európy. Pripravili sme si kul-
túrny program. Chodbami  školy sa 
ozýval spev ľudových  piesní v sprie-
vode harmoniky. Predstavili sme krá-
su krojov a pripravili zaujímavé kvízy 
pre pozvaných hostí (deti zo ZŠ a pre 
seniorov). Nelenili ani multiplikátori, 
ktorí v spolupráci s Petrom Litavcom, 
riaditeľom Europe Direct v Poprade,  
oslovovali mladých ľudí stredných 
škôl, aby išli voliť.

Zaujímavá bola spolupráca so 
SSOŠ Biela voda v Kežmarku.  

 Jakub  Ščurka  PP-79

FOTO – Katarína Plavčanová

FOTO – archív školy
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FK Poprad

Boje o najšportovejšiu školu vrcholia

Krátko zo športu
 V PREDPOSLEDNOM kole 6. OMV ligy 

zdolali v nedeľu 9. júna futbalisti ŠK Zeme-
dar Poprad – Stráže na domácej pôde druhý 
Spišský Štvrtok 4:0 a prepracovali sa na tre-
tie miesto v tabuľke. V poslednom kole budú 
hrať v nedeľu 16. júna o 15. hodine v Spiš-
skom Bystrom.

 STRIEBORNÝ trojlístok v  tejto sezóne 
doplnili v  klube VK Junior 2012 Poprad 
najmladší žiaci, keď na finálovom turnaji 
v  trojkovom volejbale v  piatok a  v  sobotu 
v Prešove vybojovali druhé miesto. Skupinu 
prešli bez zaváhania a cez semifinále nakukli 
až do boja o zlato, kde podľahli Púchovu 1:2 
na sety.

 V ROZPISE zápasov 14. ročníka hokejba-
lového turnaja fanklubov v Poprade nastala 
zmena. Bardejov sa odhlásil a  jeho miesto 
zaujali Kežmarčania. Turnaj začne v  piatok 
5. júla slávnostným otvorením a  Poprad 
v tento deň odohrá v skupine B zápasy so Ži-
linou a Spišskou Novou Vsou. V sobotu ho 
čaká Liptovský Mikuláš a Košice. V nedeľu 

7. júla sú na programe zápasy štvrťfinále, 
o umiestnenie, semifinále i o medaily.

 SLOVENSKÁ futbalová reprezentácia 
žien si v pondelok v Poprade rozložila svoj 
prípravný stan pred kvalifikáciou o  postup 
na ME 2021. Zraz pod Tatrami vyvrcholí 
v piatok 14. júna o 16. hodine, kedy Slovenky 
odohrajú v NTC Poprad prípravný duel pro-
ti Poľsku. Následne sa presunú do Rakúska 
a  v  pondelok 17. júna vo Viedni odohrajú 
druhý zápas tohto prípravného bloku proti 
domácej reprezentácii.

 SLOVENSKÉ volejbalové reprezentácie 
mužov i  žien odohrajú zápasy A-skupiny 
Zlatej Európskej ligy aj v Poprade. V sobotu 
v Aréne Poprad je o 15.30 hod. na programe 
zápas žien proti Ukrajine a následne sa o 18. 
hodine postavia muži proti Belgicku.

 V PIATOK 14. a v sobotu 15. júna sa v Po-
prade uskutoční záverečný turnaj školských 
Majstrovstiev Slovenska v  trojkovom volej-
bale súťaže Minicool Volley za účasti tímov 
z celého Slovenska.

Dlhodobé súťaže Žiackej 
ligy mesta Poprad (ŽLMP), 
ako aj Športová olympiáda 
mesta Poprad (ŠOMP) po
maly vrcholia a  školy sú
peria o  posledné body do 
rebríčka o  najšportovejšiu 
školu mesta.

Minulý týždeň v pondelok 
sa vo Veľkej v  rámci ŠOMP 
uskutočnila súťaž v  tenise 
zmiešaných družstiev mlad-
ších žiakov a  z  víťazstva sa 
tešila ZŠ Dostojevského, 
ktorá má našliapnuté za ďal-
šou obhajobou prvenstva 
v rebríčku škôl.

V  stredu 5. júna sa v  te-
locvični SŠ Letná odohralo 
finále ŽLMP vo vybíjanej 
mladších žiačok a  tu sa 

z prvenstva tešili dievčatá zo 
ZŠ Francisciho.

V  piatok 7. júna ukončili 
starší žiaci i  žiačky dlhodo-
bú súťaž ŽLMP vo volejbale 
(na foto), keď sa v telocvični 
ZŠ Dostojevského vo finále 
radovali z  víťazstva chlapci 
SŠ Letná a dievčatá z domá-
cej ZŠ Dostojevského.

Dnes, t. j. v stredu 12. júna 
sa v telocvični SŠ Letná koná 
finále ŽLMP v  prehadzo-
vanej najmladších žiakov 
a žiačok, zajtra, t. j. vo štvr-
tok 13. júna zasa uzavrú fi-
nálovými súbojmi dlhodobú 
súťaž ŽLMP v malom futba-
le najmladší i mladší žiaci na 
ihrisku vo Veľkej.  (mav)

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v nedeľu 9. júna Zámu
tov  Poprad B 3:9.
St. žiaci U15: v  utorok 4. júna 
Poprad – Podbrezová 0:0 a v 
nedeľu 9. júna Michalovce – Po
prad 3:0.
St. žiaci U14: v  utorok 4. júna 
Poprad – Podbrezová 2:0 a v 
nedeľu 9. júna Michalovce – Po
prad 4:2.

Ml. žiaci U13: v nedeľu 9. júna 
Poprad – Stropkov 5:0.
Ml. žiaci U12: v nedeľu 9. júna 
Poprad – Stropkov 5:2.
Ženy: v sobotu 1. júna Poprad – 
Michalovce 7:0.
Dorastenky: v utorok 4. júna 
Poprad – Prešov 1:5.
Žiačky: v utorok 4. júna Poprad 
– Prešov 1:9.

FOTO – Marek Vaščura

Otvorili nový úsek ...
Uvedená trasa sa 

začína oproti jazierku v malom kameňolome, 
pokračuje na Strelnicu, kde sa nachádza napo-
jenie cyklochodníka od popradských sídlisk. 

Cesta pokračuje okolo muflonieho Zver-
níka a prechádza cez južnú stranu mestských 
lesov, kde sa rekreanti môžu pokochať nád-
hernými kvetnatými lúkami a  dubovými les-
mi. Úsek prechádza cez záhrady poza horáreň 
a späť k vychádzajúcemu bodu.  (jhl)

FOTO – Marek Vaščura

Súťažné dianie v FK Poprad v tejto sezóne poma
ly vrcholí. Na ceste za úspechom sú ešte juniori z B
tímu, ktorí po víkendovom víťazstve v Zámutove 
budú v  poslednom zápase ročníka IV. ligy Sever 

na domácej pôde v nedeľu oslavovať postup do III. ligy a tiež 
ženský tím, ktorý spoznal súperov v boji o postup medzi elitu.

Juniori z  FK Poprad B si 
v predstihu už kolo pred kon-
com sezóny v  IV. lige zabez-
pečili postup do vyššej súťaže. 
V nedeľu 9. júna triumfovali 
v Zámutove po výsledku 9:3, 
keď sa až štyrikrát presadil 
Marko Lukáč. Ich konkurent 
zo Spišského Podhradia iba 
remizoval vo Finticiach 1:1 
a tak majú Popradčania pred 
posledným kolom na čele 
tabuľky nedostihnuteľný se-
dembodový náskok. V nede-
ľu 16. júna privítajú zverenci 
Stanislava Kocha vo Veľkej 
o  10.30 hod. Nižný Hrušov 
a bude to domáca oslava pos-
tupu do III. ligy.

Ženský tím FK Poprad už 

skôr spečatil víťazstvo v zá-
kladnej skupine C II. ligy 
a zamieril do baráže, kde ho 
v  minisúťaži systémom kaž-
dý s  každým na neutrálnom 
ihrisku čaká AS Trenčín a FC 
Union Nové Zámky. Už v ne-
deľu 16. júna štartuje baráž 
v Topoľčanoch zápasom No-
vých Zámkov proti Trenčínu, 
zverenkyne Slavomíra Šoltý-
sa sa predstavia v  stredu 19. 
júna o  14. hodine v  Martine 
na štadióne FK Slovan Ža-
bokreky takisto proti Trenčí-
nu a baráž vyvrcholí v nedeľu 
23. júna v Žiari nad Hronom, 
kde sa o 11. hodine postavia 
Popradčanky proti Novým 
Zámkom.  (mav)

V  prvý júnový 
deň sa v  Micha-
lovciach konali 
Majstrovstvá Slo-
venska v  naturál-
nej kulturistike, 
odkiaľ prišla ra-
dostná správa aj 
pre Popradčanov. 
V kategórii do 172 
centimetrov sa stal 
Majstrom Sloven-
ska Matúš Košický, 
ktorý bol v  súťaži 
jediným zástup-
com nášho mesta. 

FOTO – Ra-
doslav Coufal/ar-
chív SANK

   Preteky Tatry Running 
Tour 2019 sa uskutočnia od 
piatka 14. júna do nedele 16. 

júna na Štrbskom Plese. Organizátorom je Sport Club 1896 
Štrbské Pleso o.z. v spolupráci s Oblastnou organizáciou CR 
Vysoké Tatry. Etapové trailové bežecké preteky budú pozostá-
vať z troch tratí – Classic v dĺžke 4,5km - 12km - 8km, Extreme 
- 4,5km - 34km - 8km a Nordic Walking - 4,5km - 12km - 
8km. Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené aj na webovej 
stránke   www.sporttatry.sk     (ppš)

Tatry v pohybe
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Peter Hámor tentokrát na Dhaulágirí nevyliezol

Dobrovoľní hasiči

French Open

MŠK Poprad – Tatry

Jubilejný modelársky deň nesklamal

Dobrovoľníci pomáhali aj v Poprade

Tenisový týždeň MŠK 
Poprad  Tatry patril roz
hodujúcim zápasom do
rasteniek. Tie zvíťazili nad 
UPJŠ Košice 5:2 a postúpili 
na Majstrovstvá Slovenska 
z 1. miesta.

B-tím dorasteniek vyhral 
nad TC 92 Levoča v pria-
mom súboji o víťazstvo v 
pomere 5:1 a teší sa naopak z 
postupu do vyššej ligy. Ženy 
mali minulý týždeň voľno, 

ale v sobotu 15. júna o  9. 
hodine vyzvú na mestských 
kurtoch v Poprade družstvo 
z Banskej Bystrice o víťaz-
stvo v 2. lige.

Muži B ukončili súťaž 1. 
triedy víťazstvom 5:2 nad 
GSM Prešov a skončili v ko-
nečnej tabuľke na 2. mieste. 
Muži C víťazstvom 4:2 nad 
BLS Bardejov skončili v sú-
ťaži 2. triedy na 3. mieste.

Len dorastenci tento týž-
deň prehrali a to s GSM Pre-
šov 0:7.  (jog)

V závere mája sa poprad
ský horolezec Peter Hámor 
vrátil z  ďalšieho himaláj
skeho dobrodružstva. Ten
tokrát svoj vytýčený cieľ 
v  sprievode dvoch spolu
lezcov nedokončil.

Peter Hámor strávil spo-
ločne s  rumunskými kole-
gami Horiom Calibasanu-
om a  Mariusom Ganeom 
v nepálskych horách takmer 
tri mesiace v snahe vystúpiť 
na Dhaulágirí cez nezdola-

ný hrebeň. „Po aklimatizá-
cii, ktorú som ako obyčajne 
absolvoval v  okolí Manaslu 
a  Mont Everestu, sme v  po-

lovici apríla postavili náš zá-
kladný tábor na ľadovci pod 
severozápadným hrebeňom 
Dhaulágirí. Myšlienku pokú-

siť sa preliezť posednú logickú 
líniu na vrchol jednej z  naj-
krajších hôr Himalájí som 
nosil v  hlave od roku 2009. 
Výzvou bolo prekonanie ba-
riéry v podobe ľadovca, ktorý 
bol doteraz neprekonateľnou 
prekážkou a dôvodom, prečo 
je tento hrebeň stále neprele-
zený. Po troch týždňoch hľa-
dania čo najbezpečnejšej tra-
sy a lezenia sa nám nakoniec 
podarilo dostať na samotný 
hrebeň vo výške takmer 6000 

metrov. Terén bol zrazu oveľa 
miernejší a mysleli sme si, že 
nás už nemôže nič zastaviť. 
Potrebovali sme iba pár dní 
dobrého počasia, aby sme 
našu cestu ukončili na vrcho-
le. Žiaľ, silný vietor bol neprí-
jemný a nebezpečný a ani na 
tretí pokus nás na vrchol ne-
pustil. Chceme sa však vrátiť 
a  to pravdepodobne budúci 
rok na jar – tentokrát už ale 
oveľa skúsenejší,“ zdôraznil 
P. Hámor.  (mav)

FOTO – archív P. H.

V sobotu 8. júna sa v Aré
ne Poprad uskutočnila 
jubilejná desiata medziná
rodná výstava modelárov 
pod názvom Popradský 
modelársky deň.

Jubilejného ročníka PMD 
sa zúčastnilo 150 modelá-
rov z troch krajín a hlavnou 
atrakciou boli už tradične 
obrovské diaľkovo ovláda-
né modely nákladných áut 
a stavebných strojov. „Tento-
raz to bolo naše malé výročie 
a  zaznamenali sme aj zopár 
rekordov. Zväčšili sme oproti 
minulým rokom kamiónovú 
zónu, no mysleli sme si, že 
tým vznikne aj nejaký voľ-
nejší priestor. Práve naopak, 
kvôli obrovskému množstvu 
modelov sa stále tlačíme. 
Bolo tu približne sedemde-
siat modelov aj s  návesmi 
a  to sme tu ešte nemali. Za-
ujímavosťou bol obrovský 
model auta, ktorý skutočne 
jazdí, nechýbala nádherná 
expozícia lodných modelá-
rov z  Bojníc a  tiež pútavá 

kolekcia expedičných áut,“ 
uviedol hlavný organizátor 
podujatia Jozef Anďal, ktorý 
ozrejmil aj nižšiu účasť mo-
delárov. „Ich účasť sme začali 
pomaly obmedzovať, pretože 
sme zistili, že naháňať počty 
je kontraproduktívne. Tohto 
roku sme tu mali 150 mode-
lárov, čo je ale len o dvadsať 
menej ako v  minulom roku. 
Množstvo modelárov prišlo 
z  Českej republiky a  hlásia 
sa nám pravidelne aj Poliaci. 
Záujem je stále veľký. Prob-
lém býva s tankami, lebo sú 
veľké a ťažké, ale vždy sa im 
snažíme vytvoriť čo najlepšie 
podmienky. Sú určené skôr 

na exteriérové predvádzanie 
a  preto mali priestor pred 
Arénou.“

Organizátori už teraz pre-
mýšľajú nad tým, ako vstúpiť 
do druhej desiatky obľúbe-
ného podujatia v  Poprade. 
„Vždy je čo vylepšovať. Ľudí 
zaujímajú modely, ktoré sa 
hýbu a  preto sme obmedzili 
statické expozície. Vyradili 
sme napríklad modely lieta-
diel či vrtuľníkov, nakoľko 
v hale lietať nemôžu. Chceme 
však do budúcna rozširovať 
živú krajinku a  dekorácie, 
kde sú modely v  takzvanom 
prirodzenom prostredí,“ 
uzavrel J. Anďal.  (mav)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – archív organizátora

V  nedeľu 9. júna bojovali 
družstvá dobrovoľných ha
sičov v  Batizovciach o  mies
tenky v krajskom kole.

U dorastencov zvíťazila Hra-
novnica, medzi dorastenkami 
bolo najlepšie Spišské Bystré. 
Medzi ženami nad 35 rokov 
si prvenstvo vybojovali Bati-
zovce, v tejto kategórii mužov 
bola prvá Spišská Sobota.

Víťazné družstvá dorasten-
cov a  dorasteniek budú spo-
ločne s  najlepšími družstva-
mi mužov a  žien zo Šuňavy 
reprezentovať okres Poprad 
v  krajskej súťaži dobrovoľ-
ných hasičských zborov a ha-
sičského dorastu Prešovského 
kraja v  sobotu 22. júna, ten-
toraz v obci Drienov v okrese 
Prešov.  (onk)

Občianske združenie 
Sport Club For All zorgani
zovalo v nedeľu 9. júna pre 
tenisových nadšencov tur
naj vo štvorhre pod názvom 
French Open 2019.

Deväť dvojíc bolo rozdele-
ných do dvoch skupín, kde 
hrali systémom každý s kaž-
dým na jeden tenisový set. 
Po skupinovej fáze si dve naj-
lepšie dvojice z oboch skupín 

zahrali semifinále. Finále na-
pokon ovládli jednoznačne 
Marek Tauber s Róbertom 
Kocúnom, keď zvíťazili nad 
dvojicou Michal Vasiľko a 
Jiří Sacher v pomere 6:2. 
Všetci účastníci po turnaji 
spoločne sledovali v  televí-
zii finále dvojhry ozajstného 
French Open medzi Rafae-
lom Nadalom a Dominicom 
Thiemom.  (jog)

FOTO – archív organizátora

V  piatok a  v sobotu 
zaplavilo mesto Poprad 
a  okolie takmer 100 
dobrovoľníkov z  firiem 
i z radov verejnosti.

Aj tento rok sa 7. a  8. 
júna konalo najväčšie 
podujatie firemného 
dobrovoľníctva v  stred-
nej Európe – Naše 
Mesto. Medzi 46 za-
pojenými slovenskými 
mestami a obcami nechýbal 
ani Poprad. 97 dobrovoľ-
níkov skrášľovalo a  pomá-
halo pri obnove priestoru 
školy na Komenského či 
úprave zelene v  Dome Se-

niorov v  Tatranskej Štrbe.
Rôzne aktivity pripravila 

pre dobrovoľníkov ZŠ s  MŠ 
na Komenského ulici v Po-
prade. Dobrovoľníci priložili 
ruku k dielu pri renovácii 

vnútorných priestoroch 
školy aj vonkajšieho areálu 
tak, aby pre žiakov vytvo-
rili zmysluplný priestor, 
kde budú získavať nielen 
nové vedomosti, ale kde 
budú tiež radi tráviť svoj 
voľný čas. Počas Nášho 
Mesta preto dobrovoľníci 
pracovali na dokončení 
maľby 40 metrového plota 
okolo areálu školy, maľo-

vali dvere do novej posilňov-
ne, demontovali plexisklá na 
striedačkách v  telocvični a 
konštrukciu očistili od hrdze, 
aby ju mohli nanovo vymaľo-
vať.  (jam)
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Zarybňujú tatranské potoky

Festival gastronómie a kultúry Viva Italia
12. - 15. jún 2019, Poprad, Kežmarok, Levoča

Streda 12. jún:
- 12.  22. hod./Námestie 

sv. Egídia – gastronomic
ké stany, Mercato Italiano, 
Mestečko Sardínia a Slow 
Food, Apulská kuchynská 
dielňa.

- 17. hod./kino Tatran – 
festival talianskych filmov: 
Umenie na plátne – Miche-
langelo – Love and Death.

- 18. hod./Námestie sv. 
Egídia, hlavné pódium: ofi
ciálne otvorenie festivalu a 
krátky koncert „Sardínskeho 
folklórneho súboru“ Grup-
po folk S. Paolo – Monti a 
Scuola di organetto Sos Mi-
sureris.

- 19. hod./Námestie sv. 
Egídia, evanjelický kostol: 
otvárací koncert festivalu – 
mužský zbor „Canto a teno-
re Populu Sardu“ di Oliena 
(dedičstvo UNESCO) a Ra-
oul Moretti – Italy, elektro-
-harfa „Harpscapes“ (vstup-
né 8 €/6 €).

- 20.30 hod./Námestie 
sv. Egídia – Street Bands a 

„skvelá dolce vita pouličná 
atmosféra“.

Štvrtok 13. jún:
 12.  22. hod./Námestia 

sv. Egídia – gastronomic
ké stany, Mercato Italiano, 
Mestečko Sardínia, Slow 
Food, Apulská kuchynská 
dielňa.

 16.30 hod./Tatranská 
galéria – vernisáž – otvore
nie výstavy „Morská čiara“ 
 maľby majstra Mariana 
Chela (Taliansko – Sardí-
nia).

 17. hod./Kino Tatran – 
festival talianskych filmov: 
Máme pápeža, komédia, 
dráma.

 18. hod./Námestie sv. 
Egídia – sprievod sardín
skych kostýmov a umelcov.

 19.  20.30 hod./Námestie 
sv. Egídia, hlavné pódium - 
„Folklórny večer – región 
Sardínia“.

- 20.30 hod.  Street Bands 
na námestí a skvelá dolce 
vita pouličná atmosféra.

Mesto LEVOČA: Festival 
VIVA ITALIA a UNESCO - 
770 rokov od prvej písomnej 
zmienky o meste Levoča.

- 20.15 hod./Levoča – Ka-
tedrála sv. Jakuba – mužský 
zbor „Canto a tenore Popu
lu Sardu“ di Oliena a Ra
oul Moretti – Italy, elektro 
harfa „Harpscapes“. Vstup 
voľný.

- 21.45 hod. - Action Pain-
ting na Nám. Majstra Pavla 
– liveshow „Oltár svetla“ s 
Marianom Chelom a Kom
bozet Quartet. Vstup voľný.

Piatok 14. jún:
- 12.  22. hod./Námestie 

sv. Egídia – gastronomic
ké stany, Mercato Italiano, 
Mestečko Sardínia, Slow 
Food, Apulská kuchynská 
dielňa.

- 17. hod./Kino Tatran – 
festival talianskych filmov: 

Umenie na plátne – Leonar
do Da Vinci – The Genius 
in Milan.

- 19. hod./Námestie sv. 
Egídia – evanjelický kostol – 
koncert husľového orches
tra Tereza a jej deti.

- 20.30 hod.  Street Bands 
na námestí a skvelá dolce 
vita pouličná atmosfére.

Mesto KEŽMAROK: Fes-
tival VIVA ITALIA a UNE-
SCO

- 18. hod. - artikulárny 
drevený kostol – mužský 
zbor „Canto a tenore Popu
lu Sardu“ di Oliena a Raoul 
Moretti – Italy, elektrohar
fa Harpscapes (vstupné 5 €).

- 19.30 hod. - talianske 
gastro stánky pri hrade.

- 21.45 hod. - Action Pa-
inting na hrade, live show 
„Vzdušné zámky“ s Ma
riom Chelom a Kombozet 
Quartet (vstup voľný).

Sobota 15. jún:
- 10.  11. hod.  detské 

divadelné predstavenie Pi

nocchio
- 12.  22. hod./Námestie 

sv. Egídia – gastronomic
ké stany, Mercato Italiano, 
Mestečko Sardínia, Slow 
Food, Apulská kuchynská 
dielňa.

- 17. hod. /Kino Tatran – 
festival talianskych filmov 
– Šťastný Lazzaro, dráma.

- 18.30 hod.  sprievod 
sardínskych kostýmov a 
umelcov po Nám. sv. Egídia 
v Poprade.

- 19.45 hod./Aquacity Po-
prad, kongresová hala – zá
verečná galavečera festivalu 
Viva Italia pre pozvaných 
hostí pod záštitou Prof. Wil-
liama Dasso a sig. Domenico 
Pes – v spolupráci s Talian-
skou hotelovou školou IIS 
don Deodato Meloni v Oris-
tane a slovenskou Hotelovou 
akadémiou Otta Brucknera v 
Kežmarku.

- 20.30 hod.  Streets 
Bands

 24. hod.  záver festivalu. 
 (ppp)

Tatranské bystriny oživí nová generácia pstruhov. Počas 
júna vypustia Štátne lesy TANAPu do vodných tokov na 
území Tatranského a Pieninského národného parku šesť
desiattisíc kusov násad pstruha potočného.

Prvých približne 
päťtisíc kusov násad 
pstruha potočného 
vypustili pracovní-
ci Strediska geno-
fondu rýb vo Vý-
chodnej už minulý 
týždeň do vrchných 
úsekov Tichého 
a  Kôprovského po-
toka, ktoré sa na-
chádzajú v  ochran-
nom obvode Podbanské. So 
zarybňovaním budú postup-
ne pokračovať aj v  ďalších 
desiatich ochranných ob-
vodoch Štátnych lesov TA-
NAP-u. Už tradične zhruba 
polročné rybky vysadia aj 
do vôd Bieleho Váhu, okrem 
pstruhov tam však pribudne 
aj okolo päťtisíc lipňov ty-
mianových. „Zarybňovanie 
tatranských tokov má svoje 
opodstatnenie. Je nevyhnutné 
predovšetkým preto, aby sme 
udržali populácie pôvodných 
druhov rýb vyskytujúcich sa 

v tejto oblasti,“ vysvetľuje Pe-
ter Kriššák, vedúci Strediska 
genofondu rýb Štátnych le-
sov TANAP-u vo Východ-
nej. Z  tatranských bystrín, 
kde majú rybky ideálne 
životné podmienky, sa po-
stupne dostanú aj do nižšie 
položených riek, či už je to 
Orava, Poprad alebo Dunaj-
ec. Okrem pstruhov potoč-
ných a lipňov tymianových 
v  rybníkoch vo Východnej 
chovajú Štátne lesy TANAP-
-u aj pstruhy dúhové či hla-
vátky.     (ppp)

Nech je každý z nás lepší, ako bol včera..
V  divadelnej sále v  Spiš

skej Sobote bola v  stredu 5. 
júna uvedená nová hra Pre
bijem sa o  Milanovi Rasti
slavovi Štefánikovi. Predsta
venie o významnej osobnosti 
našich dejín pripravili mladí 
herci z Art Academy pod ve
dením režisérky Tatiany Hu
sárovej v spolupráci s deťmi 
zo ZUŠ v  Spišskej Belej a 
Miestnym odborom Matice 
slovenskej v Poprade.

Pre Jozefa Košického (na 
foto dole), ktorý v  hre pred-
stavoval hlavnú rolu to bola 
prvá divadelná skúsenosť. 
„Keď som sa dozvedel, že mám 

hrať postavu M. R. Štefánika, 
oblial ma studený pot. Je to pre 
mňa nesmierna pocta a  česť 
hrať tohto významného Slo-
váka, vďaka ktorému si dnes 
užívame slobodu. Vžiť sa do 
roly mi pomohlo najmä to, že 
keď Štefánik zomrel, bol v rov-
nakom veku, ako som ja. O to 
lepšie som rozumel všetkým 
textom a  trochu jednoduchšie 
a lepšie som to preciťoval.“ 

František Majerský v úlohe 
otca – Pavla Štefánika uvie-
dol: „Nie som herec, som zá-
chranár a táto rola bola pre 
mňa výzvou. Som rád, že som 
si mohol uctiť Štefánikovu pa-
miatku. Posolstvo a  myšlien-
ky, ktoré odovzdal Slovensku, 

budú žiť aj naďalej. Hovoria 
nám, aby sme boli hrdými Slo-
vákmi.“ 

Rastislav Zacher, riadi-
teľ Domu Matice slovenskej 
v  Spišskej Novej Vsi dodal: 
„V  dnešnom globalizovanom 
svete treba zdôrazňovať hlav-
ne morálne hodnoty. Sme Eu-
rópania, ale v prvom rade sme 
Slováci. Pre nás matičiarov 
znamená Štefánik asi najviac 
po Ľudovítovi Štúrovi, po kto-
rom máme reč, ale bez Štefá-
nika by nebolo Českosloven-
ska a ani Slovenska. Vážime 
si aj jeho odkaz pre súčasnosť 
– Nech každý z nás je dnes lep-
ší, ako bol včera a vlasť naša 
bude veľká a krásna.“    (kpa)

FOTO – archív ŠL TANAP-u

FOTO – Katarína Plavčanová


