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Otvoria programy leta, sezónu
a dvere otvorí aj archív

Náš slávny rodák Ján Brokoff
V Poprade sa v piatok 16. júna 2017 

bude konať konferencia „Náš slávny 
rodák Ján Brokoff “. Uskutoční sa iba 
sedem dní pred dňom, v ktorom si 
pripomenieme 365. výročie narodenia 
tohto sochára, ktorý je považovaný za 
jedného zo spolutvorcov barokovej 
Prahy.

Podujatie je súčasťou širšie koncipova-
ného projektu „Most menom Brokoff “. 
Autormi projektu sú Fabián Gordiak 
a Mikuláš Argalács, jeho realizáciu za-
strešila Mestská organizácia Jednoty dô-
chodcov na Slovensku. Našli pochopenie 
a pomoc vo vedení mesta Poprad a pri 
organizovaní konferencie aj vo vedení 
Štátneho archívu Prešov - pracovisko 
Archív Poprad.

Cieľovou skupinou konferencie sú 
učitelia dejepisu a výtvarnej výchovy 
popradských škôl, ako aj odborná ve-
rejnosť mesta. Im budú žiaci z poprad-
ských škôl, konkrétne základných škôl 

v Spišskej Sobote a vo Veľkej, ako aj zo 
Spojenej školy Dominika Tatarku pre-
zentovať dobu, v ktorej Ján Brokoff žil 
a topografiu jeho diela. Na záver kon-
ferencie predstavia zborník, v ktorom je 
na Slovensku po prvý raz v takom roz-
sahu predstavené dielo Jána Brokoffa. 
Konferencia má aj medzinárodný roz-
mer, pretože jednou z prednášajúcich 
bude aj Dana Stehlíková z Národného 
múzea v Prahe.

Celý projekt „Most menom Brokoff “ 
bude zavŕšený v roku 2018 viacerými 
podujatiami najmä v Českej republike, 
osobitne v Prahe, pretože v spomenu-
tom roku uplynie 300 rokov od úmr-
tia Jána Brokoffa. Projekt ráta pri tejto 
príležitosti nielen s aktívnou účasťou 
ľudí z Brokoffovho rodného mesta na 
českých podujatiach, ale aj s multime-
diálnym podujatím v Poprade, vrátane 
študentského dokumentárneho filmu či 
divadelného predstavenia.  (arg)

Počas nadchádzajúceho ví-
kendu mesto Poprad otvorí v 
Spišskej Sobote letnú turistickú 
sezónu 2017 a Popradské kul-
túrne leto. Tomuto podujatiu už 
v piatok 16. júna bude predchá-
dzať konferencia Most menom 
Brokoff. 

V sobotu 17. júna o 11. hod. sa 
na námestí v Spišskej Sobote bude 
konať dobový jarmok Ako žili a 
bývali naši predkovia. Na návštev-
níkov čakajú predstavenia v dobo-
vých kostýmoch, folklór, razenie 
mincí, bábková rozprávka, domá-
ce zvieratá, prezentácia dobových 
jedál, burza starožitností a ďalšie.

Zároveň bude na pracovisku 
Archív Poprad Štátneho archívu 
Prešov v sobotu 17. júna od 12. 
do 16. hod. Deň otvorených dve-
rí. Pracovníčky archívu budú ro-

biť pre návštevníkov komentova-
né prehliadky spojené s výstavkou 
archívnych dokumentov zo 17. 
storočia, teda z obdobia, kedy žil 
Ján Brokoff. Podujatie sa koná pri 
príležitosti Medzinárodného dňa 
archívov, ale i pri príležitosti 365. 
výročia narodenia tohto význam-
ného sochára, rodáka zo Spišskej 
Soboty.

V sobotu 17. júna o 17. hod. vy-
stúpi Peter Nagy so skupinou In-
digo. V nedeľu o 15. hod. v Kos-
tole sv. Juraja v Spišskej Sobote 
zahrá Bogacz trio. Podrobnosti 
sú na plagáte na 12. str. Poprad-
čania dostávajú postupne v tých-
to dňoch do schránok program 
Popradského kultúrneho leta. 
Pokiaľ by im chýbal, môžu sa 
ohlásiť na oddelení kultúry MsÚ, 
tel. číslo 052/7722255.    (ppm)

Mobilný odber krvi tento-
raz v pondelok na Mestskom 
úrade v Poprade, známy ako 
Primátorská kvapka krvi, 
bol aj tohto roku úspeš-
ný. Prišlo naň 78 darcov a 
pracovníci pracoviska Ná-

rodnej transfúznej služby v 
Poprade mohli životodarnú 
tekutinu odobrať sedemde-
siatim. Ako prvý zasadol do 
darcovského kresla primá-
tor Popradu Jozef Švagerko.

Darovali malé kvapky
veľkého významu

(Pokračovanie na str. 2)

Členovia Rotary Clubu 
Dištrikt 2240 predstavili 
minulý týždeň vo štvrtok 
päticu zahraničných štu-
dentov, ktorí absolvovali 
v  Poprade študijný pobyt 
počas celého školského 
roka 2016/2017.

Študenti z  USA, 
Mexika, Taiwanu 
a  Brazílie ukonči-
li riadne štúdium 
v  tomto školskom 
roku na gymná-
ziách D. Tatarku 
a  Kukučínova. 
Svoje postrehy 
a  zážitky zhrnu-
li pred vedením 
mesta a  zástup-
cami niektorých 
oddelení mest-

ského úradu v  krátkej pre-
zentácii. Predstavili svoju 
domovinu a  mali za úlohu 
zamyslieť sa nad tým, čo 
by v Poprade zmenili. A to 
všetko v  slovenčine, ktorú 
zvládli na výbornú. „Hneď 
po príchode do Popradu som 

si všimla, že je to mesto mla-
dých ľudí. Zaslúži si však 
viac detských ihrísk a  akti-
vít pre tínedžerov. Aj škola, 
v  ktorej som študovala má 
vysoké nároky na študentov, 
čo je trochu stresujúce. Ne-
majú veľa zábavných aktivít 

a preto sa do školy až 
tak netešia,“ uviedla 
Amanda Weatherly 
z  USA. „Prvýkrát 
som lyžoval a snow-
boardoval práve 
tu. Tatry sú blízko 
a každý o nich hovo-
rí, ale nič extra nie je 
priamo v  Poprade,“ 
zamyslel sa Diego 
Valenzuela Navas 
z Mexika.
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Stručne „Bilinky“ oslávili štvrťstoročie
• MESTSKÉ zastupiteľstvo mesta 
Poprad bude zasadať vo štvrtok 22. 
júna od 9. hod. v  zasadačke Mest-
ského úradu Poprad. Predchádzať 
mu bude Mestská rada, ktorá má byť 
v utorok 20. júna.  

• ŠPORTOVÝ deň pre seniorov 
z  denných centier mesta Poprad sa 
uskutoční v dnes 14. júna v športovej 
hale Aréna Poprad.• NOVOU riaditeľkou Oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu Región 
Vysoké Tatry je od polovice mája Ve-
ronika Littvová, rodáčka z Popradu. • OD 1. júna je zmena otváracích 
hodín na Pošte Poprad 4. Nové otvá-
racie hodiny sú pondelok, utorok, 
štvrtok, piatok od 8. do 12. hod. a od 
13. do 15.45 hod., streda od 9. do 12. 
hod., od 13. do 16. hod. a od 16.15 
do 17. hod., sobota, nedeľa je pošta 
zatvorená.  • OKRESNÝ úrad Poprad oznamu-
je, že od 12. do 16. júna bude prebie-
hať sťahovanie katastrálneho odboru 
sídliaceho na ulici Joliota Curie 3 do 
nových priestorov. V piatok 16. júna 
nebude katastrálny odbor v prevádz-
ke. Od pondelka 19. júna bude ka-
tastrálny odbor OÚ Poprad prístup-
ný občanom v  nových priestoroch 
- v budove Okresného úradu Poprad 
na Nábreží Jána Pavla II. 16 (vchod od 
obchodného domu Prior).• NA webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk je uverejnený presný 
zoznam odberných miest, v  ktorých 
bude v týchto dňoch prerušená distri-
búcia elektriny z dôvodu plánovaných 
prác na zariadení nízkeho napätia. • V STREDU 21. júna sa uskutoční 
v Novej Lesnej slávnostné otvore-
nie Parku horských vodcov. V rámci 
programu bude uvedená do života 
kniha básní venovaná Tatrám Iba 
vrchy vedú ..., ktorej autorom je Sta-
nislav Javorský.• V  ASTRONOMiCKOM ústave 
v Starej Lesnej prebieha od 12. do 16. 
júna Týždeň vedy a  techniky 2017. 
Pre verejnosť sú pripravené pred-
nášky na astronomické témy. V prípa-
de priaznivého počasia bude dnes 14. 
júna a v piatok 16. júna od 21.30 do 
24. hod. nočné pozorovanie oblohy. • MESTO Svit už po tretíkrát zvíťa-
zilo v celonárodnej súťaži Do práce na 
bicykli, prvé miesto získalo v kategó-
rii najviac najazdených kilometrov 
na jedného obyvateľa. Dvadsaťštyri 
registrovaných tímov s 80 cyklistami 
najazdilo spolu vyše 14-tisíc kilo-
metrov, na jedného obyvateľa mesta 
teda 1,846 km. Do súťaže sa aj tento 
rok zapojili viaceré mestá na Spiši. 
V  Poprade  bicyklovalo 15 tímov, 49 
cyklistov absolvovalo 1 121 jázd a naj-
azdili cez 8 677 kilometrov.      (ppš)

Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom off-
road. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú 
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG. 
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek 
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov 
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický 
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA
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Minulý týž-
deň v  piatok sa 
v  priestoroch po-
pradského mest-
ského úradu konala 
slávnostná akadé-
mia pri príležitosti 
osláv 25. výročia 
vzniku bilingválnej 
sekcie Gymnázia 
na Ul. D. Tatarku 
za účasti kultúrne-
ho atašé nemeckého 
veľvyslanectva na 
Slovensku Mariana 
Gordzielika.

Program akadémie 
bol prierezom 25 rokov existencie 
jedinečného projektu. Škola vycho-
vala viac ako 1400 absolventov, kto-
rým sa za celú dobu venovalo viac 
ako 160 učiteľov. „Slovensko-nemec-
ká bilingválna sekcia pri Gymnáziu 
na Ul. D. Tatarku je projektom, kto-
rý má úspech. O  tom svedčia naši 
absolventi, lebo oni definujú to, aká 
je škola úspešná. Napriek prvotným 
pochybnostiam sa ukázalo, že bilin-
gválky si našli svoje miesto vo vzdelá-

vacom systéme SR. Naše bilingválne 
gymnázium má dobré renomé v  ce-
lej Európe. Tomuto projektu želám 
minimálne ďalších 25 úspešných ro-
kov,“ uviedol riaditeľ Spojenej školy 
D. Tatarku Dušan Nebus. Okrem 
neho sa prítomným prihovoril aj 
kultúrny atašé nemeckého veľvysla-
nectva na Slovensku Marian Gor-
dzielik, ako aj vedúci vyučovania 
v nemeckom jazyku na škole Bern-
hard Sabol-Wimmer.  (ppv)

Primátor povedal: „Nie je nič cennej-
šie než, keď môžem darovať krv. Je to 
pomoc pre iných. Teší ma, že prišlo veľa 
našich zamestnancov. Veď pred letom, 
kedy býva potreba krvi ešte väčšia kvôli 
úrazom pri športoch, na horách alebo 
na cestách, je to veľmi potrebné.“ Krv 
prišli darovať aj obaja viceprimátori. 
1. viceprimátor Igor Wzoš sa snaží v 
posledných rokoch darovať krv pra-
videlne: „Chvalabohu, som zdravý a 
môžem darovať kúsok vlastného zdra-
via niekomu, kto je chorý. Je to dobrý 
pocit.“ 2. viceprimátor Pavol Gašper 
s uznaním kvitoval, že „transfúzka“ 
príde v podstate až na pracovisko 
úradníkov a dodal: „Myslím na ľudí, 
ktorým to môže pomôcť a pokiaľ som 
zdravý, pomôžem rád.“ V podobnom 
duchu sa vyjadrili aj ďalší darcovia. 
Mladá darkyňa podotkla: „Sú to malé 
kvapky. Mňa to nestojí nič, len pár mi-
nút a môže to pomôcť iným.“ Vie, aký 
veľký význam má darovanie krvi. Jej 
neter prekonala v minulosti leukémiu 
a krv potrebovala.

Najväčšiu radosť však mal vedúci 
lekár popradského pracoviska NTS 
MUDr. Pavel Repovský: „Som spokoj-
ný, že ani tentoraz darcovia nesklamali 
a prišli. Je to o to vzácnejšie, že v tomto 
týždni - 14. júna, si pripomíname Sve-
tový deň darcov krvi a v tento deň od 
7. do 17. hod budeme mať deň otvore-
ných dverí. Pred letom si tento skutok 
ceníme o to viac, že je kritickým obdo-
bím. Potreba krvi stúpa, darcovia sú 
však často na dovolenkách. Verím, že 
takto budeme mať dostatočnú zásobu. 
Dúfam, že v júni, kedy organizujeme 
ešte ďalšie mobilné odbery, občania po-
chopia potrebu krvi a prídu ju ešte da-
rovať.“ Priemerne mesačne zrealizujú 
do tisíc odberov a sú radi, že sa im darí 
rozširovať darcovskú základňu. Ročne 
objavia tisícku prvodarcov. Iste na 
tom majú svoj podiel práve výjazdové 
odbery. MUDr. Repovský si cení, že 
darcovia sa snažia dodržiavať zdravý 
životný štýl a väčšinou môžu zobrať 
krv 95 percentám. Dôvodom, pre kto-
rý vzácne kvapky odobrať nemôžu, 
je najčastejšie vysoký tlak a znížené 
krvné farbivo - hemoglobín. (mar)

Darovali malé ...
(Dokončenie zo str. 1)

Na foto zľava vedúci vyučovania v nemeckom jazyku 
bilingválnej sekcie Gymnázia D. Tatarku Bernhard 
Sabol - Wimmer, kultúrny atašé nemeckého veľvysla-
nectva na Slovensku Marian Gordzielik a riaditeľ SŠ 
D. Tatarku Dušan Nebus.  FOTO - Marek Vaščura
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Krátke správy

Letný režim
parkovania

Letisko privítalo ďalšie hasičské vozidlo

V Poprade sa začala výstavba workout parku

• ViŤAZMi 13. ročníka vedo-
mostnej súťaže Putovná sova, ktorej 
usporiadateľmi sú Štátne lesy TA-
NAP-u, sa stali školáci z Vitanovej. 
Prvé miesta si vybojovali v kategó-
rii mladších i starších žiakov. V ka-
tegórii mladších žiakov len s dvoj-
bodovou stratou na víťazov, skončili 
žiaci 4. A zo Základnej školy s MŠ 
Francisciho v Poprade a tretia bola, 
takisto s  rozdielom dvoch bodov, 
5. A z Veľkej Lomnice. V kategórii 
starších žiakov si tento rok svoje 
vedomosti zmeralo šesť družstiev. 
Druhé miesto obsadili siedmaci zo 
Štrby a  tretiu priečku si vybojoval 
tím ôsmakov zo Ždiaru. 

• TESCO už niekoľko rokov cez 
Potravinovú banku darúva potravi-
nové prebytky charitám na pomoc 
ľuďom v  núdzi. Reťazec po pilot-
nom projekte v štyroch obchodoch 
v  januári tohto roka rozšíril v máji 
množstvo obchodov až na 72. Me-
dzi nimi je aj Poprad. Od roku 2015 
Tesco darovalo takmer 170 ton po-
travinových prebytkov, z  čoho sa 
dalo pripraviť viac ako 70-tisíc por-
cií teplého jedla.

• OBČiANSKE združenie Cesta za 
domovom organizuje v sobotu 17. 
júna od 10. do 18. hod v areáli druž-
stva vo Švábovciach pilotné poduja-
tie Cesta za umením. Pripravený je 
bohatý program, v rámci neho mla-
dí výtvarníci vytvoria nadrozmernú 
maľbu priamo na stenách útulku 
pre zvieratá.   (ppš)

V  pondelok predpoludním sláv-
nostne odovzdal prezident Ha-
sičského a  záchranného zboru SR 
Alexander Nejedlý popradskému 
letisku nové hasičské vozidlo, kto-
ré renovuje zastaraný vozový park 
tunajších hasičov.

Pracovníci na úseku záchrannej 
hasičskej služby Letiska Poprad - 
Tatry doposiaľ disponovali staršími 
vozidlami, ktoré bolo nutné dopl-
niť o  novú modernejšiu techniku. 
Prosby boli vyslyšané a  od pondel-
ka slúži letiskovým hasičom nové 
cisternové vozidlo. „Máme dosť za-
staranú techniku, najnovšie vozidlo 
bolo doteraz z  roku 1989. Toto nové 
auto je úplne iný level. Zvýši sa bez-
pečnosť cestujúcich na letisku a zlep-
ší sa práca našich hasičov,“ uviedol 
riaditeľ technicko-investičného úse-
ku Letiska Poprad - Tatry Miroslav 
Kanaš. „Chceli sme týmto hasičom 
pomôcť. Našli sme v  našich radoch 
vozidlo, ktoré má veľký objem vody, 
a ktoré tu určite poslúži. Na obdobie 
piatich rokov ho zapožičiame a  po-
tom sa stane majetkom letiska,“ po-

vedal prezident HaZZ SR Alexander 
Nejedlý, ktorý slávnostne prestrihol 
pásku a pokrstil nové auto spoločne 
s riaditeľkou Letiska Poprad - Tatry 
Ivanou Herkeľovou a  primátorom 
Popradu Jozefom Švagerkom. „Le-
tisko je významným centrom, kde sa 
schádzajú ľudia z celého sveta a bez-
pečnosť je dôležitá. Som rád, že sa 
ministerstvo vnútra rozhodlo takto 
pomôcť a verím, že tento vozový park 
sa bude aj naďalej rozrastať,“ zdôraz-
nil popradský primátor.  (mav)

Na sídlisku JUH Vi sa začala vý-
stavba workout parku. Na svoje by si 
tak mali prísť fanúšikovia aktívneho 
oddychu, ktorí majú v obľube cviče-
nie na čerstvom vzduchu s vlastnou 
váhou prostredníctvom rôznych la-
vičiek, hrázd a ďalších prvkov. 

Jednotlivé prvky budú slúžiť na 
posilňovanie rôznych svalových par-
tií - posilňovanie v oblasti brucha, 
bedrovej oblasti, horných a dolných 
končatín a celkovému posilneniu a 
zlepšeniu kondície organizmu.

„Chceme, aby ľudia mali možnosť 
športovať. Verím, že mladí i starší vy-
užijú tento park na to, aby sa mohli 

cítiť lepšie. Pretože ako 
sa hovorí, v zdravom 
tele zdravý duch,“ do-
plnil primátor Popradu 
Jozef Švagerko. Park 
bude doplnený o prvky 
mestského mobiliáru - 
parkové lavičky, odpad-
kové koše a info tabuľu 
s popisom jednotlivých 
prvkov. Investícia vo 
výške viac ako 38 800 
eur by mala byť hotová začiatkom 
júla. Autormi projektu workout par-
ku sú inžinieri architekti Ľ. Vartov-
ník a M. Hudák.

Prvé vonkajšie ihrisko s prvkami 
fitness bolo v Poprade sprístupnené 
pre verejnosť v roku 2014 na Tomá-
šikovej ulici.   (mag)

Po roku deti z materských škôl pomáhali chorej Evičke. V priestoroch MŠ na Okružnej ulici v Poprade sa minulý 
týždeň vo štvrtok konal ďalší ročník podujatia Evička nám ochorela. Tento rok boli témou Záchranári. Do súťaže, 
kde sa víťazom stal každý, bolo prihlásených jedenásť materských škôl z Popradu. Malí zdravotníci sa vystrieda-
li na ôsmich stanovištiach, kde si preskúšali svoje vedomosti a praktické zručnosti z oblasti zdravia, ľudského tela 
a poskytovania prvej pomoci.              FOTO - Marek Vaščura

Správa mestských komunikácií 
(SMK) v Poprade vstupuje do let-
nej turistickej sezóny so zmenou 
režimu na vybraných spoplatne-
ných parkoviskách.

„V čase od 16. júna do 15. sep-
tembra tak budú tri parkoviská v 
blízkosti námestia s bezobslužným 
parkovacím systémom (Námestie 
sv. Egídia, J. Curie - OTP Bank, 
D.Tatarku) spoplatnené v skráte-
nom režime. V dňoch pondelok 
- štvrtok budú spoplatnené v čase 
8. - 14. hod. (pôvodne do 16. hod.), 
v piatok bude parkovanie na tých-
to parkoviskách bezplatné po celý 
deň(pôvodne spoplatnené 8. - 16. 
hod.),“ uviedol riaditeľ SMK Peter 
Fabian.

Na ostatných parkoviskách bude 
parkovanie v pôvodnom režime. 
Bližšie informácie sú k dispozícii 
na stránke www.smkpp.sk.  (mag)
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Unikát o svätom 
Jánovi Pavlovi ii.

Letnička prežíva slávnostné pocityMISS Spiša 2017
21. ročník súťaže

7 Martina Girmanová
18 rokov, Spišská Nová Ves8

1

Barbora Vitikačová
19 rokov, Harichovce

Kristína Ondrišíková
18 rokov, Hôrka

Natália Dzurilová
18 rokov, Kežmarok4

Veronika Gildeinová 
20 rokov, Poprad2

Diana Blahutová
18 rokov, Harichovce5

3

6

Veronika Dičáková 
19 rokov, Hrabušice

Henrieta Zvarová
17 rokov, Rudňany

Zlatica Kudrecová
20 rokov, Košice9

Tohto roku organizuje Agentúra Štýl zo Spišskej Novej Vsi už 21. 
ročník súťaže krásy Miss Spiša 2017. Finálový večer sa uskutoč-
ní v piatok 16. júna v Spišskom divadle. Redakcia novín Poprad 
v  spolupráci s  agentúrou Štýl a  spoločnosťou Avon pripravila 
opäť pre čitateľov súťaž. Tipovaním sa zvolí MISS SYMPATIA. 
Stačí, ak na korešpondenčný alebo podobný lístok nalepíte vy-
plnený kupón, ktorý je súčasťou tohto príspevku a zašlete alebo 
donesiete ho do redakcie (Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad) 
do 15. júna 2017. Na lístok je potrebné uviesť aj číslo telefó-
nu. Traja tipujúci získajú kozmetické balíčky od firmy Avon. 
Ich mená budú uverejnené v  novinách Poprad 21. júna 2017.

Tip  na  MiSS  SYMPATiA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

meno a priezvisko súťažiacej, mesto, vek

K
U
P
ó
n UMELECKÁ A MÓDNA AGENTÚRA

Pri príležitosti 200. výročia posvätenia 
kostola Cirkevného zboru Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania na Slo-
vensku v Poprade - Veľkej sa minulú 
nedeľu konala slávnosť. Uskutočnila sa 
za účasti generálneho biskupa ECAV 
Miloša Klátika, predstaviteľov mesta a 
ďalších hostí. Všetkých v evanjelickom 
chráme privítal tunajší evanjelický fa-
rár Jozef Vereščák. S históriou stavby 
oboznámila prítomných Božena Malo-
vcová z pracoviska Archívu Poprad ŠA 
v Prešove a zazneli pozdravy viacerých 
hostí. Súčasťou sviatočného programu 
bol popoludní koncert zoskupenia Belle 
Voice.        FOTO - Silvia Šifrová

Vyše 130 umelcov - 56 čle-
nov orchestra opery Štátneho 
divadla Košice, 40 členov spe-
váckeho zboru, 30-členného 
detského zboru a sólisti - vy-
stúpi v unikátnom predstave-
ní o svätom Jánovi Pavlovi II., 
ktoré uvedú už o dva týždne 
28. júna 2017 o 18. hod. na 
Zimnom štadióne v Poprade. 
Záštitu nad viac než dvojho-
dinovým multimediálnym 
dielom o poľskom pápežovi 
prevzal spišský biskup Mons. 
Štefan Sečka. Scenár ku kon-
certu pripravili kňaz Jozef Leš-
činský spolu s riaditeľom Štát-
neho divadla Košice Petrom 
Himičom. Režisérom akcie je 
Ján Sabol, hudobnú drama-
turgiu pripravuje dirigent Igor 
Dohovič.

Vstupenky si už môžu záu-
jemcovia zakúpiť v sieti Tic-
ketportal.  (ppp)

Detský folklórny súbor 
Letnička oslávil 25 rokov od 
svojho založenia. Funguje 
v  rámci tanečného odboru 
ZUŠ na Letnej. Založil ju 
učiteľ a  prvý umelecký ve-
dúci Kornel Jurčo. Bol aj 
výborným  muzikantom, 
folkloristom a dlhoročným 
pracovníkom kultúry. 

Spomínanie bolo hlavne 
preto, že už nežije, citlivejšie. 
Vedúca súboru, dcéra K.Jurča, 
Nina Krigovská je v  Letnič-
ke od jej založenia. Povedala: 
„Za štvrťstoročie sa tu vystrie-
dalo 2 tisíc detí. Momentálne 
máme 110 členov. Sú to deti 
od 5 do 15 rokov. Fungujeme 
ako prípravka pre FS Vagonár, 
s  ktorým máme aj spoločné 
priestory. Siedmi folklórni od-

chovanci z  Poprade a  štyria 
z Letničky momentálne tancu-
jú v Lúčnici.“ 

Letnička sa zameriava na 
scénické spracovanie ľudo-
vých tradícií, zvykov, piesní, 
tancov a detských hier hlavne 
z regiónu Spiš. Repertoár ale 
obohacuje aj o folklór z Lip-
tova, zo Šariša, zo Zemplína 
a z Horehronia. Počas svojho 

pôsobenia mala množstvo 
úspešných predstavení doma 
aj v zahraničí. 

3. augusta 2017 sa  na jed-
nom pódiu stretne Letnička 
s Lúčnicou v  rámci 5-dňové-
ho programu Lúčnica v  Tat-
rách. Zatancujú si na Štrb-
skom plese pod mostíkmi. 
Letnička im bude robiť pred-
skokana.   (kpa)

Pod záštitou J.E. Mon. Štefana Sečku, spišského diecézneho biskupa

Generálny partner:

PP
-6
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Mestské lesy majú minulosť aj budúcnosť

Výmenné pobyty študentom menia životy

Mestské lesy Poprad majú toh-
to roku dvadsať. Pravdaže ako 
inštitúcia, lebo lesy boli v okolí 
Popradu odpradávna. Najstaršie 
písomné záznamy o Kvetnici, 
ktorá tvorí gro mestských lesov, 
pochádzajú z roku 1256. 

Pri príležitosti 20. výročia za-
loženia spoločnosti Mestské lesy 
Poprad sa minulý štvrtok konala 
konferencia o minulosti, súčasnos-
ti i budúcnosti ML. Účastníci si vy-
počuli prednášky o mestskej časti 
Kvetnica a jej postavení v meste, 
archeologických výskumoch, po-
ľovníckom revíre Dubina, genereli 
prímestských rekreačných lesov, 
architektonických štúdiách účelo-
vých rekreačných zariadení i o sú-
ťaži Poznávaj Mestské lesy Poprad! 
Na záver boli ocenení dlhoroční 
pracovníci a dobrovoľníci, ktorí sa 
pričinili o rozvoj ML.

„Kvetnicu vnímame intenzívnej-

šie hlavne od 19. storočia, kedy tu 
vznikla najskôr rekreačná osada, 
neskôr miesto, kde sa liečila pre-
dovšetkým tuberkulóza. Učarovala 
aj členom Uhorského karpatského 
spolku a začali tu vznikať viaceré 
obytné budovy, takisto súkromné 
chaty. Liečebňa sa začala rozvíjať 
až po 1. svetovej vojne, kedy bol veľ-
ký nárast tuberkulózy,“ ozrejmila 
Zuzana Kollárová z pracoviska Ar-
chív Poprad ŠA Prešov. Vyzdvihla 
vynikajúce lekárske osobnosti, 
ktoré sa nielen v 19. storočí, ale aj 
po 2. svetovej vojne pričinili o roz-
voj Kvetnice. 

Do ešte hlbšej minulosti zašiel 
archeológ Marián Soják. Vlani pri 
archeologickom výskume v lokalite 
Zámčisko nad popradskou mest-
skou časťou Kvetnica našli jedi-
nečné pamiatky. Podotkol: „Mesto 
plánuje postaviť na Kvetnici vyhliad-
kovú vežu a symbolicky bude stáť 

práve na mieste 
starej vyhliadko-
vej veže postave-
nej na konci 19. 
storočia, čo do-
kazujú nájdené 
zvyšky stavebného 
materiálu. Vo veži 
sa nájde aj miesto 
na informácie o 
histórii a našich 
nálezoch. Pri 
archeologickom 

výskume sme našli napr. bronzovú 
keramiku, krásnu bronzovú drôte-
nú náušničku, množstvo nálezov 
zo stredoveku, prekvapil nás nález 
ornamentom zdobeného gotického 
pohára a ďalšie.“ 

Riaditeľ ML Róbert Dula (na foto 
hore uprostred) načrel do budú-
cich aktivít ML: „Plánujeme obnoviť 
správu mestských lesov priamo na 
Kvetnici, kde sa chceme presťahovať. 
Takisto tam chceme vytvoriť učebňu 
pre žiakov, aby sa mohli oboznámiť 
s lesníckou prácou i zaujímavosťami 
lesa a mali odtiaľ štartovací bod po-
bytu v prírode. Chceme ísť aj cestou 
diverzifikácie, aby sme neboli závislí 
len od príjmov z ťažby dreva, ale roz-
víjali i cestovný ruch. V spolupráci s 
banským cechom ponúkneme sprie-
vodcovskú činnosť, budeme tiež roz-
víjať lesnícku pedagogiku, snažiť sa o 
obnovenie objektov na Kvetnici, do-
budovanie altánkov, ohnísk, zariade-
ní ako ihrisko, bufet, banský chodník 
a ďalšie.“   (mar)

Začiatkom júna sa v  priestoroch ZŠ 
s MŠ Vagonárska v Spišskej Sobote stre-
tli učitelia prírodovedných predmetov 
popradských škôl so svojimi žiakmi pri 
príležitosti Dňa životného prostredia.

Pod záštitou Školského úradu v Poprade 
a ZŠ s MŠ Vagonárska v Spišskej Sobote sa 
konal 3. environmentálny seminár pre uči-
teľov chémie a biológie. Práve tieto pred-
mety sú svojou obsahovou časťou najviac 
prepojené s prierezovou témou - environ-
mentálnou výchovou.

Mali sme česť privítať zástupcov Gym-
názia Kukučínova, ZŠ Komenského, ZŠ 
Tajovského a  ZŠ v Matejovciach. Cieľom 
metodického dňa bolo ukázať environ-
mentálne aktivity uskutočňované v ZŠ v 
Sp. Sobote. Aktivity sa konali v lesíku pod 
školou formou súťaže. Súťažili tímy žiakov 
a  víťazmi boli všetci zúčastnení. Poskytli 
sme žiakom pobyt v prírode, prácu v tíme 
a ukázali, že učiť sa dá aj iným spôsobom 
ako v školských laviciach.  (sps)

„Poprad mám veľmi rada, pretože 
je to športové mesto. Letisko je však 
podľa mňa príliš malé. Turisti mu-
sia veľa cestovať, aby sa sem dosta-
li. Už v januári sa chystám vrátiť do 
Popradu s  rodičmi a  zalyžovať si,“ 
prezradila Huang Yun-Jou z Taiwa-
nu, ktorej meno v  medzinárodnej 
skratke znie Zoe. „Je super, že vlak 
vás odvezie priamo až do Tatier. Je 
však zlé, že priamo v  meste sú fab-
riky, ktoré tu nepatria,“ kritizoval 
Jackson McCaught Knight z  USA. 
„Bolo by lepšie, ak by Poprad prijí-
mal viac leteckých spojov a organizo-
val viac festivalov na rôzne obdobia,“ 
upozornil José Henrique Hammer-
schmidt Mühlbeier z Brazílie.

Predstavitelia Rotary Dištrikt 2240 
pozvali na toto stretnutie aj vzácnych 
hostí z radov študentov. Boli to dva-
ja spolužiaci zo Spišskej Novej Vsi - 
Daniel Markulík a Denis Smižanský, 
ktorí sa počas minulého školského 
roka rozdelili a  zamierili do dvoch 
ázijských krajín. Spoločne s  nimi 
dorazila aj Katrina Elizabeth Hickey 

priamo z Miami, ktorá počas svojho 
desaťmesačného pobytu v  minulom 
školskom roku pod Tatrami našla 
svoj druhý domov na Spiši. „Vtedy ma 
Danielova rodina hostila a teraz mám 
pocit, že je to moja skutočná rodina,“ 
vyznala sa Katka, ako ju na Slovensku 
všetci volali. Daniel Markulík, ktorý 
zažil prísny režim štúdia v  Taiwane, 
povedal: „Pre slovenských študentov 
je nepredstaviteľné prísť do školy o pol 
ôsmej ráno, poupratovať celú budovu 
a  až potom sa učiť. Nie však iba do 
jednej, či druhej popoludní, ale až do 
sedemnástej. Povinný je tam spací čas 
počas dňa a  mnohí študenti s  úsme-
vom na tvári ostávajú v  študovni aj 
neskoro do večera. Je to prísny režim, 
ale za celý čas nikto na nikoho nekri-
čal, všetci sú tam priateľskí a so zahra-
ničnými študentmi sa chcel každý fotiť. 
Boli sme pre nich akousi atrakciou.“ 

„Pre mňa to bolo veľmi ťažké a  aj 
stresujúce. Mal som však šťastie, že 
som sa dostal do jednej z  najlepších 
škôl v Bangkoku. Zaujímavé bolo, že 
mnoho domácich ľudí poznalo slo-
venských futbalistov. Všetci sú ochot-

ní pomáhať a  je to vidieť v  každom 
detaile. Aj vzťah učiteľa a  žiaka bol 
perfektný. Po návrate som veľa vecí 
prehodnotil a zrazu sa mi na Sloven-
sku začalo všetko páčiť,“ dodal Denis 
Smižanský, ktorý študoval v  Thaj-
sku. Obaja chlapci sa následne doma 
zaradili medzi najlepších študentov.

Služba mládeži Rotary klubov po 
celom svete patrí medzi najstaršie. 
Prvé výmeny sa začali už v tridsiatych 
rokoch minulého storočia. „Každo-
ročne dôjde k výmene asi 10 tisíc mla-
dých ľudí po celom svete.  Zahraniční 
študenti sa v danej krajine musia učiť 
miestny jazyk. Všetci nosia špeciálne 
saká, ktoré používajú na oficiálne prí-
ležitosti. Sú plné odznakov, ktoré si me-
dzi sebou na cestách vymieňajú. Toto 
je aj ich priepustka a uľahčenie vyba-
vovania formalít na letiskách,“ vysvet-
ľoval podpredseda výmeny študentov 
pre SR Rotary Dištrikt 2240 Ondrej 
Kollár. „Treba povedať, že po návrate 
domov sa mnohým študentom pohľad 
na život úplne zmenil. Tieto výmenné 
pobyty formujú osobnosti mladých 
ľudí,“ doplnil podpredseda PR pre 

SR Rotary international Dištrikt 2240 
František Kornaj.

Inšpiratívne postrehy zahranič-
ných študentov si pozorne vypo-
čul aj primátor mesta Poprad Jozef 
Švagerko. „Takíto ľudia úplne inak 
vnímajú mesto a  jeho politiku. Ne-
vedel som čo očakávať, ale keď som 
ich počúval, tak som si uvedomil, že 
berieme veci možno až príliš vážne. 
Vieme, že letisko treba viac rozvetviť 
a  tiež pozdvihnúť úroveň školstva. 
Využitie voľného času je tiež dobrý 
poznatok,“ uzavrel primátor.  (mav)

(Dokončenie zo str. 1)

Environmentálny seminár
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Aj v Poprade pomáhali dobrovoľníci

V  prekrásnom prostredí  
Pienin, v  Kúpeľoch Červe-
ný Kláštor - Smerdžonka sa 
od 16. júna 2017 uskutoční 
najväčší  sviatok  folklóru 
v  regióne,  41. ročník Za-
magurských folklórnych 
slávností.

Pripravený je bohatý 
program:
PiATOK 16. JúN 2017 
* o 14. hod.   program  Za 
Magurou hrajú, hostí pozý-
vajú, pod týmto názvom sa 
zrealizuje živá pozvánka do-
mácich folklórnych súborov   
v obciach Zamaguria, 
* o 17. hod. bude sv. omša v 
Kostole Nanebovzatia Panny 
Márie v Spišskej Starej Vsi, 
* o  18. hod. Vitajte v Zama-
gurí - v  amfiteátri Spišskej 
Starej Vsi uvítací program 

domácich fol-
klórnych sú-
borov a hostí,
* od 21. hod. 
HS HEX 
z  Bratislavy 
v Kúpeľoch 
Červený Kláš-
tor - Smer-
džonka a po nej disko zábava 
v priestoroch Kolonády kúpe-
ľov Smerdžonka, uvádza: DJ 
Martin.

SOBOTA 17. JúN 2017   
* od 10. hod. - tradičný re-
meselný trh v  Kúpeľoch 
Smerdžonka Červený Kláš-
tor, predstavia sa remesel-
níci z  celého Slovenska, za-
nôti rómska ľudová hudba 
folklórneho súboru LOLI 
ROKLICA Veľká Lomnica 

v  rámci projektu „Tradičná 
ľudová kultúra pod Tatrami 
na Pieninách 2017“, nebude 
chýbať tradičný splav účin-
kujúcich a hostí, 
* 15. hod. Stretnutie pod 
Troma korunami, otvára-
cí program 41. ročníka ZFS,  
predstavia sa: domáce folklór-
ne súbory,  hostia a  aj víťaz 
televíznej súťaže RTVS  Zem 
spieva. Vystúpia - spevácka 
skupina Vorodaj Veľký Lip-
ník, FS Maguranka Spišská 

Stará Ves, FS 
Urpín Ban-
ská Bystrica,  
FS Očovan 
Očová, Muž-
ský spevácky 
súbor Rusini-
ja  Humenné 
aj FS Śwarni 

Nowy Targ Poľsko.  Prezentá-
cia takmer zabudnutých sva-
dobných zvykov našich pred-
kov v štylizovanom programe 
Čepčenie kedysi a dnes.  
* o  21. hod. Ľudová hudba 
Jána Berkyho Mrenicu ml. 
Disko zábava v  priestoroch 
Kolonády Smerdžonka. uvá-
dza: DJ Martin.
 
NEDEĽA 18. JúN 2017 
* o 8.hod. ranná svätá omša, 
* od 10. hod remeselná Za-

kliata krása, 
* od 10.30 hod. Cestou - Ne-
cestou, účinkujú: DFS Kutní-
ček Spišské Hanušovce, DFS 
Letnička a  Venček Poprad, 
DFS Goralik a  Maguráčik 
Kežmarok, DFS Rovinka  
Spišská Stará Ves.
* o 14. hod. záverečný 
program 41. ročníka Zama-
gurských folkl. slávností: 
Pieniny, Pieniny. Účinkujú:  
FS Frankovčan Malá Franko-
vá, FS Ekonóm Bratislava, FS 
Liptov Ružomberok, FS Pod-
poľanec Detva a HS HRDZA 
z Prešova.

Hlavný organizátor Pod-
tatranské osvetové stredisko 
v  Poprade si vyhradzuje 
právo na úpravu programu 
v  prípade neočakávaných 
okolností.  (pzn)

O skrášlenie Spiša sa 
uplynulý víkend posta-
rali firemní dobrovoľ-
níci počas najväčšie-
ho stredoeurópskeho 
podujatia firemného 
dobrovoľníctva pod 
názvom Naše mesto. 
V  Poprade pomohli 
dobrovoľníci skrášliť 
areál ZŠ s  MŠ na Ko-
menského ulici.

Podujatie už po jedenástykrát zor-
ganizovala Nadácia Pontis. V tomto 
roku sa do práce pustilo 70 dobro-
voľníkov z troch firiem. „Každoročne 
rastie počet firemných dobrovoľníkov. 
Je to aj vďaka tomu, že firmy samotné 
povzbudzujú zamestnancov, aby ne-
boli ľahostajní k  miestam, kde žijú,“ 
priblížil programový riaditeľ Nadá-
cie Pontis Michal Kišša.

V  Poprade dobrovoľníci vystavali 
v  areáli školy na Komenského ulici 
bylinkovú špirálu a  upravili okolie, 
ktoré slúži nielen deťom, ale aj širo-
kej verejnosti. „Do tejto aktivity sme 
sa prihlásili cez projekt Strom života. 
Dobrovoľníci pracovali spolu so žiakmi 
na troch stanovištiach areálu školy, ale 
aj na dvore našej materskej 
školy pri budovaní gume-
ného hada z  pneumatík,“ 
uviedla zástupkyňa riadi-
teľky ZŠ s MŠ na Komen-
ského ulici Eva Bedná-
rová. „Pracujem v  banke 
a tejto aktivity sa zúčast-
ňujem už asi päť rokov. Je 
to zaujímavý projekt, kde 
spoločne urobíme kus dob-
rej práce,“ skonštatovala 
dobrovoľníčka Helena 
Mihalčinová. „Rozhodli 
sme sa podporiť túto dob-

rú myšlienku a pomôcť deťom skrášliť 
ich prostredie. Okrem iného to stmeľuje 
náš kolektív, preto takéto aktivity víta-
me,“ pokračoval dobrovoľník Marek 
Milaňák. „Zišli sme sa tu z viacerých 
kútov Slovenska, ale sme z  jednej pi-
várskej firmy. Moje dve deti chodievali 
do tejto školy, kým sme bývali v Popra-
de, takže ma to teší dvojnásobne,“ do-
plnil jeho kolega Stanislav Kuruc.

Dobrovoľníkom pomáhali aj žiaci 
školy. „Je to fajn, že môžeme aj my 
prispieť k  skrášľovaniu našej školy,“ 
povedala Kristína Dicová. „Škola 
bude teraz oveľa krajšia. Budeme 
mať v  tomto prostredí lepší pocit 
a  väčšie pohodlie,“ uzavrel Samu-
el Olekšák.   (mav)

Minulú sobotu sa niekoľko Ma-
tejovčanov spolu s  členmi Miest-
nej organizácie Slovenského ry-
bárskeho zväzu rozhodlo vyčistiť 
Slavkovský potok. Bola pritom 
dohodnutá aj prítomnosť rómskej 
hliadky. Celkom sa čistilo približ-
ne 5 km potoka.

Tomáš Štěpán z  Klubu Matejov-
čanov a  organizátor povedal: „Je to 
lososovitý rybársky revír. Sú tu ešte 
ryby, ale situáciu im veľmi kompliku-
jú chladničky, koberce a  iný odpad. 
Tieto veci ryby k životu nepotrebujú.“ 

Predsedníčka volebného obvodu č. 
1 Anna Schlosserová veľmi pomohla 
s  organizáciou, okrem iného zabez-
pečila veľkoobjemový kontajner, 
smetné nádoby, vrecia. „Obehla 
som mestský úrad a  vybavila 
všetky náležitosti. Potom som 
zašla na Matejovské námestie aj 
na Staničnú, kde som bola po-
zvať obyvateľov, aby nám prišli 
pomôcť, lebo gadžovia im urobili 
neporiadok v  potoku, tak poď-
me im ukázať, ako ho vyčistíme. 
Čo je presne opačne, aj to veľmi 
rýchlo pochopili. Som veľmi rada, 

že sa Popradčania zobúdzajú a  majú 
záujem o veci verejné. Nielen nadávať, 
ale aj priložiť ruku k dielu. S  trpezli-
vosťou žijem celý život, kto tu nie je, 
príde neskôr. Budú ďalšie brigády. Môj 
program bol vždy v duchu - môžete sa 
na mňa spoľahnúť.“

Viceprimátor Pavol Gašper uvie-
dol: „Toto je unikátna akcia, ktorú 
treba opakovať. Už sme si možno od-
vykli ísť na brigádu, ale všetci máme 
zodpovednosť za prostredie, v ktorom 
žijeme a za to, ako vyzerá.“ Účastník 
Jozef Gadži dodal: „Urobíme to čo 
najlepšie, aby sme mali čistý potok.“ 
V  Matejovciach v  sobotu vyzbierali 
vyše 400 kg odpadu.  (kpa)

Slavkovský potok
už môže lepšie dýchať
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Dnes 14. júna - Primula, štvrtok 15. júna - Vic-
toria, v piatok 16. júna - Aduscentrum, v sobotu 
17. júna - Cyprián, v nedeľu 18. júna - Včela, 
v  pondelok 19. júna - Lekáreň Nemocnice 
Poprad a v utorok 20. júna - Aduscentrum.
Primula: Dostojevského ul., Victoria: Drevár-
ska ul. (pri autobusovej stanici), Aduscentrum: 

Nám. sv. Egídia, Cyprián: L. Svobodu, Včela: 
Tatranské nám., Lekáreň Nemocnice Poprad: 

Banícka ul. 
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-
rené od pondelka do piatka od 18. hod. do 

22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. 
hod. do 22. hod.

Budete žia-
riť a tešiť sa 

z niečoho. Dobré správy dostanete 
v osobnom aj pracovnom živote.

Než sa 
pustíte do 

novej aktivity, preverte si blíz-
kych spolupracovníkov.

Ako sa do 
lesa volá, 

tak sa z lesa ozýva. Presvedčíte sa 
o tom na vlastnej koži.

Síce všetko 
z v l á d n e -

te, ale bude to za cenu stresov a 
nervozity. Choďte sa upokojiť do 
prírody.

Ne p o r o v -
návajte sa s 

inými, budete šťastnejší. Aj ste na 
tom lepšie než ostatní.

Dostanete 
zaujímavú 

pracovnú ponuku. Mali by ste nad 
ňou vážne uvažovať a prijať ju.

Akoby sa 
všetko pre-

lomilo a začne sa vám lepšie dariť. 
Prekážky sa stratia samy od seba.

Nejaký váš 
zámer sa 

nerodí ľahko, ale jeho ukončenie 
bude stáť za to.

Nedajte sa 
strhnúť k 

niečomu, čo by vás neskôr mohlo 
mrzieť. Dávajte si tiež pozor na reči.

Dávajte si po-
zor na detai-

ly, budú dôležité. Ak môžete, choďte 
na dovolenku, bude vydarená.

Neplánova-
né výdavky 

vás budú mrzieť. Nabudúce viacej 
zvažujte, na čo vydáte peniaze.

Nerozváž-
ny skutok 

vás bude mrzieť. Dopustíte sa ho 
kvôli kamarátom, ktorí vám na-
koniec nepomôžu.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

Mladí ľudia môžu v plnej miere
využiť, že sú euroobčania

SpoločenSká kronika

V utorok 13. júna 2017
vo Veľkej so

Zlaticou Miškovičovou,
63-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„V prírode nie sú odmeny ani tresty - sú tu len dôsledky.“
Robert G. Ingersoll

povedali Slávni

Dnes 14. júna má meniny Vasil, zajtra 15. júna Vít, v piatok 16. 
júna Blanka, Bianka, v sobotu 17. júna Adolf, 18. júna Vratislav, 
Deň otcov, v pondelok 19. júna Alfréd a v utorok 20. júna Valéria.

BlaHoŽeláme k meninám

Študenti zo siedmich 
stredných škôl z okresov 
Poprad, Kežmarok, Levo-
ča a Stará Ľubovňa minulý 
štvrtok v Poprade disku-
tovali o súčasnom dianí v 
Európskej únii na podujatí 
Eú invest Roadshow. Hlav-
ným organizátorom 
bolo Zastúpenie Európ-
skej komisie na Sloven-
sku a priamo v našom 
meste sa spolupodieľalo 
Európske informačné 
centrum Europe Direct 
Poprad. Patrí do siete 
12 takýchto centier v SR 
a 500 v rámci členských 
krajín Eú. 

„Sme už 13 rokov v 
Európskej únii, čo nám 
prinieslo veľa výhod, práv 
a príležitostí. Najlepšie sa 
využívajú, keď ich pozná-
me. Aj o tom som disku-
toval s mladými ľuďmi v 
Poprade. Slováci hojne využí-
vajú hlavne program pre mla-
dých študentov Erasmus+. Už 
viac ako 40 tisíc slovenských 
študentov bolo na niekoľko-
mesačnom pobyte v iných 
krajinách EÚ, ale môžu ho 
využívať i učitelia a univer-
zity. Celkovo tento program 
využilo už vyše 108 tisíc Slo-
vákov,“ konštatoval Dušan 

Chrenek, vedúci Zastúpenia 
Európskej komisie na Slo-
vensku (na foto vpravo).

Súčasťou podujatia bola i 
súťaž EÚ Invest Hunt zame-
raná na poznávanie svojho 
mesta a projektov financo-
vaných z európskych fon-

dov, ktoré zlepšujú život v 
regióne. Na Slovensku sú ti-
síce projektov podporených 
z peňazí EÚ od obnovených 
škôl, nemocníc, diaľnic, pro-
tipovodňových opatrení, po 
nové investície do zamestna-
nosti, vzdelávania, životného 
prostredia a ďalších oblastí. 
Ako D. Chrenek dodal, euro-
fondy pomáhali aj v Poprade 

- vďaka nim boli renovova-
né a vybavené modernejšou 
technikou viaceré školy, ale 
napr. aj popradská nemocni-
ca. V súťaži EÚ Invest Hunt 
najlepšie obstáli gymnazisti 
zo Spiskej Starej Vsi.

Peter Litavec, riaditeľ ED v 
Poprade (na foto vľavo) 
má dlhoročné skúsenos-
ti s poskytovaním infor-
mácií o EÚ širokému 
spektru občanov, ale aj 
školám, samosprávam, 
podnikateľom či médi-
ám. V prípade mladých 
ľudí zhodnotil: „Ich za-
ujíma blízka budúcnosť, 
keď skončia školu, čo 
ďalej. Často využívajú 
program Erasmus+ na 
odborné praxe, zlepšenie 
jazykovej stránky, vytvo-
renie kontaktov, v podsta-
te zvýšenia zamestnateľ-
nosti na trhu práce nielen 

v SR, ale v rámci EÚ. Mla-
dých ľudí tiež však zaujíma 
aj boj proti korupcii či otázka 
migrácie.“ Podujatie EÚ In-
vest Roadshow sa v piatok 
prenieslo do Kežmarku, kde 
sa konal Festival študentské-
ho remesla. Najbližšie sa v 
Poprade uskutoční koncom 
júna Európsky informačný 
deň.   (mar)

20. mája 2017 - Emília Smolárová a Matúš Koberčík, Žaneta Bafio-
vá a Milan Geci, 27. mája 2017 - Mgr. Dominika Eštoková a Marek 
Bendík, Alexandra Šifrová a Daniel Jerie.

manŽelStvo uZavreli

V dennom centre Limba oslavujú svoje narodeniny v 2. štvrť-
roku 2017 títo členovia: 80 rokov - Katarína Janová, Ján Jurčík, 
75 rokov - Ida Bujňáková, 70 rokov - Mária Šoltésová, Ján Tep-
lický, Viera Žoldáková, ostatní jubilanti - Kamila Hájková, Anna 
Michalíková, Žofia Maňáková, Ján Roth, Erika Švecová, Mária 
Braná, Eva Martonová, Katarína Žilková, Eva Neumeistrová, Jana 
Krajčová, Margita Zacherová.

BlaHoŽeláme JuBilantom

V  dennom centre v  Strážach pod Tatrami oslavujú svoje na-
rodeniny v  2. štvrťroku 2017 títo členovia: 80 rokov - Gizela 
Kubašeková, 70 rokov - Mária Kundlová, Mária Homzová, 65 
rokov - Magdaléna Šaryová, ostatní jubilanti - Anna Dunajská, 
Monika Hybenová, Ján Roško, Katarína Slavkovská, Marta Gava-
lierová, Marta Hosová, Ján Markóczy, Ferdinand Mlynár, Terézia 
Škirtová, Stanislav Hvíla, Mária Bobková, Jozef Čenščák, Andrej 
Kundla, Ladislav Majerčík, Anna Slavkovská, Štefan Slavkovský, 
Mariana Tóthová a Mária Zgodavová.

Pri príležitosti životného 
jubilea 93 rokov dvoji-
čiek zo Spišskej Teplice 

Márie Šellengovej
a Anny Langovej

rod. Pleteníkovej
im blahoželala celá rodi-
na. Oslávenkyne sa celým 
svojím srdcom  venujú 
svojim deťom, vnúčatám a teraz už aj pravnúčatám. Za celú 
rodinu im chceme povedať, že ich máme veľmi radi a želáme 
obom oslávenkyniam hlavne veľa zdravia. 

Všetko najlepšie k narodeninám praje celá rodina

BLAHOŽELANIE

program kina cinemaX poprad
Od 15. júna do 21. júna

Auta 3 2D: o 13.30 hod. (hrá sa 
len cez víkend), o  15.30 hod., 
o  18.10 hod. (hrá sa len 21.6.) 
a o 18.30 hod. (nehrá sa 21.6.), 
Auta 3 3D: o 16. hod., Pobrež-
ná hliadka - o 18. hod. a o 20.50 
hod. (nehrá sa 21.6.), Predpre-
miéra - Transformers: Posledný 
rytier 3D - o 20.30 hod. (hrá sa 
len 21.6.), Mumia 2D: o 13. hod. 
(hrá sa len cez víkend) a o 20.40 
hod. (nehrá sa 20.6.), Heydrich: 
Muž so železným srdcom: o 21. 

hod., Artmax koncert - ii Volo: 
Note magica: o  19. hod. (hrá 
sa len 20.6.), Deň otcov - Lego 
Batman vo filme: o 15.30 hod. 
(hrá sa len 18.6.), Detské kino: 
Putovanie tučniakov: Volanie 
oceánu: o 13.10 hod. (hrá sa len 
cez víkend), Piráti Karibiku: Sa-
lazarová pomstva 2D: o  15.20 
hod. (nehrá sa 18.6.), Wonder 
Women 2D: o  18.10 hod. (ne-
hrá sa 20.6.). Viac na www.ci-
ne-max.sk.  (ppp)
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15. a 16. júna o 19. hod.
HEYDRiCH: MUŽ SO
ŽELEZNÝM SRDCOM
FR/USA/UK, vojnový/dráma/
historický/akčný, 119 min., ti-
tulky, MP15
Skutočný príbeh o zrode Hit-
lerovho monštra, ktorý sa ve-
nuje veľkému československé-
mu príbehu druhej svetovej 
vojny - atentátu na Heydricha.    
Vstupné: 5 € 

17. a 18. júna
o 16. hod. AUTÁ 3 2D  
USA, animovaný/rodinný/ko-
média, 89 min., dabing, MP7
Blesk McQueen z ničoho nič 
zistí, že ho nová generácia 
áut poslala mimo pretekársku 
dráhu. Slávny pretekár musí 
všetkým dokázať, že nepatrí 
do starého železa.     Vstupné: 
5 €; 4,50 € deti

17. a 18. júna o 19. hod.
POBREŽNÁ HLiADKA 
USA, akčná komédia, 119 
min., titulky, MP12
Pôvodný Mitch je už dávno v 
dôchodku, ale to neznamená, 
že by ľudia nepotrebovali byť 
aj naďalej vyťahovaní z vody. 
Vstupné: 5 €

19. júna o 19. hod.
RADiO DREAMS
USA, komédia, 91 min., titul-
ky, MP12, FK
Jeden deň malej rádiovej sta-
nice Pars Radio. Večer tu má 
zahrať naživo legendárna sku-
pina Mettalica s  kapelou Ká-
bul Dreams - prvou rockovou 
skupinou z Afganistanu. Film 
ocenený Zlatým tigrom na 
MFF Rotterdam 2016. Vstup-
né: 4 €, 2 € s preukazom FK

Kina tatran

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla ii. 2802/3, 058 42 Poprad
v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho/vedúcej 
oddelenia strategického rozvojového manažmentu

Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa • prax v ob-
lasti cestovného ruchu • skúsenosť so štrukturálnymi fondami 
EÚ • organizačné schopnosti na spoločenské a kultúrne podu-
jatia • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunika-
tívnosť, flexibilnosť • práca s počítačom - pokročilý • vodičský 
preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
• písomná prihláška na výberové konanie • profesijný štruk-
turovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu • kópia 
dokladov o dosiahnutom vzdelaní • čestné prehlásenie o bezú-
honnosti • 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: 20. júna 
2017 do 12.00 hod. Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupo-
prad.sk, tel. 052/7167291

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej 
obálke s označením neotvárať „výberové konanie - rozvojový 
manažment“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo 
ich  poslať poštou na adresu: 
Mesto Poprad
1. zástupca primátora 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú poža-
dované podmienky.

PP-60

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov o celkovej výmere 229,84 m2 ktoré sa 
nachádzajú v budove Reduty, súp. č. 44 na Námestí svätého 
Egídia v Poprade. Nebytové priestory sú vo výlučnom vlast-

níctve  vyhlasovateľa súťaže. 
Predmet nájmu na základe súťaže: 
Nebytové priestory o celkovej výmere 229,84 m2, nachádzajúce 
sa na treťom poschodí budovy súp. č. 44 - Reduta, postavenej na 
pozemku parc. č. KN-C 5/1 v katastrálnom území Poprad, evi-
dovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, 
na liste vlastníctva č. 4890. Nebytové priestory sú vo výlučnom 
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
účel nájmu: Zriadenie a prevádzkovanie centra podpory pre 
start-up a inkubátor.
Doba nájmu: Nájomná zmluva na prenájom priestorov bude 
uzatvorená na dobu určitú - 10 rokov.
Ročné nájomné: Je stanovené vo výške 1,00 €/predmet nájmu/rok. 
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služ-
by, spojené s užívaním nebytových priestorov (prevádzkové 
náklady).
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16.6.2017  do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverej-
nené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Všetky súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: 
www.poprad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.po-
prad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297   PP-52

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

Stredná odborná škola, Okružná 761/25 Poprad, IČO: 
42077133, ako správca majetku Prešovského samosprávneho 
kraja, ponúka na prenájom nebytové priestory o rozlohe 72,0 
m2 na 1. poschodí spoločenskej časti budovy SOŠ. účel využi-
tia: školiaci priestor. Spôsob nájmu: obchodná verejná súťaž. 
Doba nájmu: neurčitá. Termín na doručenie žiadostí o  ná-
jom: do 28.6.2017 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s označe-
ním „Prenájom nebytových priestorov - klub - neotvárať“ na 
adresu školy.
Žiadosť musí obsahovať: * predmet nájmu, * cenovú ponuku,  
* účel nájmu, * doba nájmu, * identifikačné údaje záujemcu podľa 
výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, bydlisko alebo 
názov, sídlo, IČO), * súhlas s podmienkami OVS a so spracova-
ním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prená-
jom a uzatvorenie zmluvy v prípade, že ide o záujemcu - fyzickú 
osobu nepodnikateľa, * kontaktné údaje záujemcu. Vyhlasovateľ 
si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predlo-
žených ponúk, predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo 
dopĺňať. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia po-
núkaná cena nájmu. Viac informácií na stránke sospp.edupage.
org v časti Prenájom majetku alebo na tel. č. 052/7721876, kon-
taktná osoba Ing. Martina Hanzelyová.   46/17-R

Leteckí záchranári z  Popradu 
boli minulý týždeň v  piatok 
dopoludnia privolaní do Vyš-
ných Hágov, kde sa nachádzal 
zranený paraglajdista. Pri 
pristávaní na ihrisku spadol 
na zem z  výšky približne 5 
metrov. Bol pri vedomí, sťa-
žoval sa na silné bolesti v ob-
lasti chrbtice. Po ošetrení bol 
40-ročný pacient s  porane-
ním chrbtice šetrne letecky 
transportovaný do poprad-
skej nemocnice.  (zuh)

Pád paraglajdistu
• Predám tatranský obklad 
2,9 €/m2, leštený, zrubový - po-
loguľatý profil, hranoly a dláž-
kovicu - dyle na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866.  3/17-P
• Predám úplne nový fo-
toaparát NIKON kompakt 
Coolpix B500, 16 MPix, 
40xzoom, čierny. Inf.: č. t. 
0902 867 877.  21/17-P
• Kúpim pozemok v Poprade 
- vo Veľkej, v Spišskej Sobote 
alebo v Strážach vhodný na 
výstavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  8/17-K
• Aj v  roku 2017 ponúka 
muzikantské služby učiteľ 
na dôchodku JÁN PLAČEK 
z  Popradu (flauta, klarinet, 
trúbka, husle, spev, humor) 

na svadbách, narodeninách, 
firemných akciách vo dvo-
jici s  harmonikárom alebo 
gitaristom. Doprava vlast-
ná. Inf.: č. t. 052/776 76 33, 
0902 519 954.  39/17-R
• Potrebujete umyť 
okná? Zavolajte č. t. 
0904 670 190.  42/17-R
• Náter striech za 3 €/m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: 
č. t. 0915 423 705.  44/17-R
• Dám do prenájmu 2-izb. 
byt, čiastočne zariadený v 
centre Popradu. Inf.: č. t. 
0903 634 200.  45/17-R

Piatok 16. jún o 16. a 19. hod.
Dom kultúry Poprad
ZÁVEREČNÁ TANEČNÁ
SHOW 2017
TK Fearless Poprad
Vstupné: 4 €

Nedeľa 18. jún o 15. hod.
Námestie sv. Egídia

DYCHOVÁ HUDBA
POPRADČANKA
Promenádny koncert

Pondelok 19. jún o 17. hod.
DK Poprad
FÍHA TRALALA
Pesničkovo-divadelná show
Predpredaj: www.ticketportal.sk

Kultúrny program mesta Poprad

PONÚKAME NA PRENÁJOM
výrobné a skladové priestory s kanceláriami

v Huncovciach,
okres Kežmarok. 

Inf.: č. t. 0905 226 544.
PP-61
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Aj nebo treba naučiť básničky Otvoria sezónu v Tatrách

PP-58

International Day of Yoga

MEDZINÁRODNÝ 
DEŇ JOGY

MEDZINÁRODNÝ 
DEŇ JOGY

IDY
CELÝ SVET OSLAVUJE

21. JÚN 21. JÚN 

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

www.JogavDennomZivote.sk

streda 21.06.2017
13,00 – 14,30   Joga a správny dych
15,00 – 16,30   Joga pre zdravý chrbát a kĺby
17,00 – 18,30   Joga proti stresu
19,00 – 20,30   Joga – relaxácia a meditácia 

Miesto: JOGACENTRUM Poprad, ul. 1.mája (oproti OD Prior)
sobota 24.6. 2017  

Varenie vegetariánskeho guláša v rámci Dni mesta Svit  
(na námestí)

Vstup voľný

Joga v dennom živote Poprad  
- príďte s nami osláviť Medzinárodný deň jogy

PP-59

Minulý piatok bol vo Foto-Art 
Gallery krst knihy Lara a nebo. Na-
písal ju známy popradský hudob-
ník a  moderátor Zbyňo Džadoň. 
ilustráciami prispela Jana Kalixo-
vá a  vydalo OZ Slniečko. Zároveň 
sa uskutočnila vernisáž výstavy 
ilustrácií k tejto knihe. Lara a nebo 
je klasická detská kniha, ale je tam 
vsadených aj 12 pesničiek, ktoré 
sa v  príbehu objavujú na istých 
miestach. Sú na priloženom CD.

Z. Džadoň má už za sebou tri CD 
s  pesničkami pre deti. Väčšou vý-
zvou bol pre neho v  poradí štvrtý 
počin - kniha pre deti. Trvalo to asi 
mesiac a inšpiráciou mu bola 5-roč-

ná neter Lara. „Na jednom výlete 
som ju niesol na pleciach, išli sme do 
kopca a  ona mi recitovala básničky 
zo škôlky. Potom začala básničky učiť 
nebo. To bol prvotný moment, na zá-
klade ktorého sa Zbyňo pustil do pí-
sania. Hľadal som inšpiráciu... A ona 
prišla v podobe Lary. Vedel som, že je 
to tu. Tak som ju zobral a začal s ňou 
pracovať... Lara o tom nevie.“

Nie vždy sa dá inšpirácia využiť. Ak 
si ju nemôžeme zapísať, jednoducho 
odpláva, ale Z. Džadoňovi sa darí tie-
to momenty zachytiť a zvečniť.

Jana Kalixová pred polrokom ilu-
strovala knihu Wisławy Szimborskej 
- Trochu o duši. V Knihe Lara a nebo malo byť 8 ilustrácií, trochu sa to roz-

šírilo - na 76. Ilustrátorka povedala: 
„Nafarbila som papier, je to lepené 
kolážou, dokresľované akvarelovým, 
mäkším, sýtejším pastelom.  Dokres-
ľované pastelkou a  tušom. Z  linorytu 
som vyrábala pečiatky - motívy k pes-
ničkám. So Zbyňom sa dlho pozná-
me, vieme spolu komunikovať, vieme, 
kto ako rozmýšľa.“ Z. Džadoň dodal: 
„Viem ako Janka tvorí a vždy sa mi to 
páčilo. Keď som mal napísaný príbeh, 
oslovil som ju. Zároveň sa jej splnil sen 
- ilustrovať knihu.“ Krst knihy jemný-
mi pierkami spevom doplnilo duo Z. 
Džadoň a Slávo Mikuláško.  (kpa)

Otvorenie letnej sezóny vo Vysokých 
Tatrách sa začne v  piatok 16. júna a 
potrvá do nedele 18. júna. V piatok vo 
večernom programe vystúpi aj poprad-
ské Divadlo Commedia a Peter Cmo-
rík. V  sobotu bude v  areáli kúpeľov 
v Starom Smokovci vystupovať skupina 
Hex. V nedeľu bude program pokračo-
vať v  Tatranskej Lomnici Tatranským 
juniálesom, v  ktorom okrem iných 
budú účinkovať aj skupina Polemic, 
Vidiek alebo Samo Tomeček s kapelou.

Popradčan Milan Bocko, známy rezbár, 
sa v minulých dňoch zúčastnil na kraj-
skej súťaži tvorby neprofesionálnych 
umelcov Výtvarné spektrum 2017. Za 
plastiky Hra, Chudobná Matka, Važ-
tianka získal hlavnú cenu, ktorú si pre-
vzal v Humennom.   FOTO - archív M. B.
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Adrenalínová cyklistika
rozpumpuje Poprad

Čestné uznanie pre Františka Pitoňáka

Najväčšia modelárska výstava na Slovensku má za sebou ďalší diel. Poprad-
ský modelársky deň hostil počas víkendu v priestoroch ZOC Max viac ako 160 
vystavovateľov zo Slovenska, Česka a  Ukrajiny. Tento rok nechýbali RC Truck 
parkúrové preteky, preteky sólo ťahačov, či tankov, ammo of MIG workshop, 
statická výstava RC lietadiel, vrtuľníkov a ďalších plastových modelov, jump 
zóna, ale aj bazén na predvádzanie RC modelov lodí.    FOTO - Marek Vaščura

Minulý týždeň v piatok sa na štadióne Národného tréningového centra v Popra-
de stretli v  príprave na kvalifikáciu MS 2019 vo futbale žien reprezentácie 
Slovenska a Grécka. Slovenky pod vedením trénera Zsolta Pakuszu zvíťazili 
najtesnejším rozdielom 1:0 po góle Márie Mikolajovej z 36. minúty. Odveta 
prípravného dvojzápasu medzi oboma súpermi sa odohrala v pondelok 12. 
júna v Ružomberku a zrodila sa remíza 1:1.    FOTO - Marek Vaščura

V Bratislave sa minulý piatok usku-
točnilo slávnostné odovzdávanie 
ocenení a vyznamenaní Slovenského 
olympijského výboru. Za účasti pred-
sedu Národnej rady SR Andreja Dan-
ka a  bývalého prezidenta SR ivana 
Gašparoviča si čestné uznanie prevzal 
aj Popradčan František Pitoňák.

F. Pitoňák je bývalým majstrom Slo-
venska v  atletike. Držiteľom sloven-
ského rekordu v behu na 500 metrov 
v  hale. V rokoch 1993-2003 bol slo-

venským reprezentantom v behoch na 
400 metrov a 400 metrov cez prekážky. 
Po ukončení kariéry atléta spoluza-
kladal Slovenský curlingový zväz. Od 
roku 2006 je slovenským reprezentan-
tom v curlingu. Reprezentačný dres si 
tento 44-ročný Popradčan obliekol na 
ME a MS v 101 zápasoch. Ako tréner 
viedol paralympijské družstvo Sloven-
ska na ZPH 2014 v Soči. V súčasnosti 
je riaditeľom Základnej školy v obci 
Východná.   (ppp)

V  polovici augusta sa môžu 
priaznivci horskej cyklistiky pod 
Tatrami tešiť na skutočnú lahôdku. 
Poprad a  Svit budú hostiť nielen 
európsky šampionát v cross coun-
try maratóne, ale aj atraktívnu ad-
renalínovú súťaž Horal eliminátor, 
či preteky v  rámci seriálu Detská 
tour Petra Sagana.

Účastníci Majstrovstiev Európy hor-
ských cyklistov v cross country mara-
tóne si zmerajú sily na dvoch verziách 
trate. „V  kategórii mužov - elite je to 
okruh s  dĺžkou 134 km a  prevýšením 
4 500 metrov, ženy a veteráni budú pre-
tekať na trati dlhej 74 km. Najvyšším 
bodom bude prejazd Kráľovou hoľou vo 
výške 1 946 m, čo je samo osebe veľmi 
atraktívne,“ uviedol minulý týždeň na 
tlačovej konferencii v Poprade riaditeľ 

pretekov Ivan Zima (na foto vpravo).
Organizátori pripravili predkrm 

v  podobe atraktívnych vyraďovacích 
pretekov Horal eliminátor na Ná-
mestí sv. Egídia v Poprade, kde bude 
okruh dlhý 600 metrov. Autorom tra-
te je dvojnásobný majster sveta v cyk-
lokrose Ondrej Glajza (na foto vľavo) 
„Využil som schody na námestí a budú 
tam aj umelé prekážky. Snažili sme sa 
čo najmenej obmedziť miestnych pod-
nikateľov a zároveň dbať na bezpečnosť 
ľudí,“ vysvetľoval. „Hostiť najlepších 
horských cyklistov Európy pod Tatrami 
je česť. Teší ma tiež spolupráca s mestom 
Svit a organizátormi Horala, keďže 
máme k sebe blízko nielen geograficky 
či historicky, ale aj ľudsky,“ podčiarkol 
primátor mesta Poprad Jozef Švager-
ko (na foto v strede).  (ppv)

• MiNULÝ týždeň v pondelok ráno 
mestskí policajti preverili oznam 
ohľadom psa, ktorý sa voľne pohy-
boval na Námestí svätého Egídia. 
Hliadka vykonala odchyt. Po ňom 
bola zistená držiteľka psa, ktorá si ho 
po 30 minútach prevzala. Keďže dr-
žiteľka nezabránila voľnému pohybu 
psa, dopustila sa priestupku, za kto-
rý jej bola uložená bloková pokuta 
10 eur.

• V  TEN istý deň predpoludním 
hliadka MsP Poprad zistila na par-
kovisku pred NC Kaufland ženu, 
ktorá robila nelegálnu finančnú 
zbierku a zároveň ponúkala na pre-
daj okoloidúcim rôzne voňavky. Po-

dozrivá bola predvedená za účelom 
zistenia totožnosti. 27-ročnej žene z 
Rumunska bola uložená bloková po-
kuta 10 eur.

• MiNULÝ piatok podvečer pre-
verila hliadka MsP Poprad ozná-
menie ohľadom pitia alkoholických 
nápojov skupinkou mladých ľudí 
v Spišskej Sobote. Hliadka na mies-
te zistila šesť mladistvých osôb vo 
veku 16-17 rokov, u ktorých bola 
dychovou skúškou preukázaná prí-
tomnosť alkoholu v dychu. MsP 
Poprad bude u všetkých podozri-
vých postupovať v zmysle zákona o 
ochrane pred zneužívaním alkoho-
lických nápojov.   (msp)

Týždeň s mestskou políciou
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Popradčania sa udržali v druhej lige

Tenisový sviatok sa blíži

Jubilejný Tatranský pohár

Minulý týždeň v pondelok a utorok patrilo Národné tréningové centrum v Poprade finalistom súťaže v malom futbale mladších žiakov a žiačok Školský 
pohár 2016/2017. V rámci celoštátneho finálového turnaja sa stretlo osem chlapčenských a osem dievčenských víťazov krajských kôl. Medzi chlapcami si 
trofej vybojovalo družstvo ZŠ L. Novomeského z Trenčína (na foto vpravo) a súťaž dievčat ovládlo družstvo ZŠ s MŠ Pionierska Brezno (na foto vľavo). Oba 
víťazné tímy získali okrem vecným cien a finančných odmien aj právo zúčastniť sa otváracieho zápasu Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov 
medzi Slovenskom a domácim Poľskom.                  FOTO - Marek Vaščura

Krátko zo športu• MiNULÝ týždeň v  stredu sa na 
zasadnutí Športovej rady Pro Hokeja 
v Trenčíne uskutočnilo žrebovanie no-
vého ročníka hokejovej Tipsport Ligy. 
Prvé kolo nasledujúcej sezóny sa odo-
hrá 8. septembra 2017 a Popradčania 
sa v ňom predstavia na ľade bronzové-
ho tímu posledného ročníka zo Žiliny.• PO odohratí súťažného ročníka 
2016/2017 na všetkých úrovniach 
bilancovala jeho priebeh Slovenská 
basketbalová asociácia. Vyhodnote-
né boli aj najúspešnejšie mládežnícke 
kluby a  medzi tri najlepšie z  radov 
dievčat sa dostala aj Basketbalová 
akadémia mládeže Poprad.• MiNULÝ týždeň v stredu sa odo-
hralo predposledné sedemnáste kolo 

Bowling Tour mesta Poprad. V skupi-
ne A triumfoval Vladimír Pavlikovský 
výkonom 218 a celkovým priemerom 
193,38, v skupine B sa z víťazstva tešil 
Roman Gavalér výkonom 200 a  cel-
kovým priemerom 195,57.• V SOBOTU 10. júna sa v Šuňave 
konal 2. ročník hasičskej súťaže Že-
lezný hasič. Desať súťažných disciplín 
medzi ženami najlepšie zvládla Sta-
nislava Cvanigová zo Šuňavy, medzi 
mužmi vo veku od 19 do 35 rokov 
triumfoval Tomáš Bobiš z  Hodruše-
-Hámre. Medzi mužmi nad 35 rokov 
bol víťazom Ján Šebest z Vikartoviec. 
Medzi dorastencami zvíťazil Marek 

Švajka zo Šuňavy.• UPLYNULú nedeľu sa vo Vi-
kartovciach konal 3. ročník súťaže 
mladých hasičov vo veku od 6 do 16 
rokov. V štyroch kategóriách chlap-
cov i  dievčat dominovala Šuňava. 
V  samostatnej disciplíne družstiev 
v požiarnom útoku s vodou sa medzi 
dievčatami najviac darilo Spišskému 
Bystrému, medzi chlapcami kraľo-
vali Kravany.• PREDMiNULÝ víkend sa vo Svite 
konal 10. ročník tenisového turnaja 
Memoriál Dušana Budzáka. Prvé 
miesto si vybojovala dvojica Marek 
Toufar - Ján Vodňanský, cenu za bo-

jovnosť získal Milan Berkeš a víťazom 
minibowlingového turnaja sa stal Ja-
kub Škultéty. Ceny víťazom odovzdá-
vala slávna slovenská tenistka Daniela 
Hantuchová.• VÍKEND plný športu ponúka otvo-
renie 7. ročníka série Tatry running 
tour 2017. Od piatka do nedele si môžu 
priaznivci behu užiť na Štrbskom Plese 
štyri významné preteky. V piatok večer 
odštartuje nočný beh Night run a Nord 
walking, v sobotu je od rána na progra-
me Sky&Clouds Run, ako aj Cross Run 
a Nord walking a v nedeľu ráno bežec-
ký víkend zavŕši Interski Run a  Nord 
walking. Počas celého víkendu bude 
na Štrbskom Plese plno sprievodných 
aktivít pre malých i veľkých.     (ppv)

Súčasťou hokejového leta pod 
Tatrami bude aj tento rok tradičný 
turnaj o Tatranský pohár. Na ofici-
álnej webovej stránke HK Poprad 
sa už objavili informácie o  zlože-
ní skupín jubilejného 70. ročníka, 
ktorý sa odohrá počas štyroch dní 
od 17. do 20. augusta.

Mužstvá budú rozdelené do dvoch 
skupín a  ich víťazi sa pobijú o  pu-
tovný pohár. Tatranský pohár bude 
mať opäť prívlastok medzinárodný. 
Účastníkmi druhého najstaršieho 
hokejového turnaja v  Európe budú 
mužstvá HC Košice (SVK), Junosť 
Minsk (BLR), EHC Bayreuth Tigers 
(GER), Les Aigles de Nice (FRA), 
Dunaújvárosi Acélbikák (HUN) 
a  HK Poprad (SVK). „Na turnaj 
sme pozvali kvalitné mužstvá, s kto-

rými sa veľmi radi porovnáme. Sú to 
mužstvá z rôznych krajín a z rôznych 
európskych líg,“  ozrejmil skladbu 
turnaja pre klubový web riaditeľ HK 
Poprad Ľudovít Jurinyi.

V skupine A sa stretne domáci HK 
Poprad s francúzskym Nice a nemec-
kým EHC Bayreuth Tigers. V  sku-
pine B budú súpermi HC Košice 
bieloruskí Minsk a maďarský Duna-
újvárosi Acélbikák.

Zápasový program: Vo štvrtok 
17. augusta o 15. hod. Dunaújváro-
si - Junost Minsk (skupina B) a o 19. 
hod. Les Aigles de Nice - EHC Bay-
reuth (skupina A). V piatok 18. au-
gusta o 15. hod. HC Košice - Junost 
Minsk (skupina B) a o 19. hod. HK 
Poprad - EHC Bayreuth (skupina 
A). V sobotu 19. augusta o 15. hod. 
Dunaújvárosi - HC Košice (skupi-
na B) a o 19. hod. HK Poprad - Les 
Aigles de Nice (skupina A). V nede-
ľu 20. augusta o 11. hod. Zápas o pia-
te miesto A3 - B3, o 15. hod. Zápas 
o tretie miesto A2 - B2 a o 19. hod. 
Finále A1 - B1.   (ppp)

Futbalisti FK Poprad 
dokázali po domácom 
triumfe 4:1 v  prvom 
barážovom stretnutí 
nad rezervou trnav-

ského Spartaka cez víkend zvíťaziť 
aj na pôde súpera. Víťazstvom 2:0 
dokázali, že si druholigovú účasť 
v budúcej sezóne právom zaslúžia.

Popradskí futbalisti kráčali za zá-
chranou úplne suverénne a  pri pl-

není cieľa ich nezastavilo ani béčko 
slávneho slovenského klubu. Bará-
žový dvojzápas bol plne v  ich réžii 
a tak sa po sobotňajšom víťazstve 2:0 
v Červeníku pri Trnave mohli začať 
oslavy tohto úspechu.

Výsledok: odveta baráže o  zotr-
vanie v ii. lige v sobotu 10. júna FC 
Spartak Trnava B - FK Poprad 0:2 
(0:0), góly Popradu: 50. Viktor Ma-
ťaš, 61. Jakub Šašinka.  (ppv)

Už budúci týždeň v pondelok od-
štartuje na Mestských tenisových 
kurtoch Poprad 15. ročník najväč-
šieho mužského antukového tur-
naja na Slovensku Poprad - Tatry 
Challenger 2017. Tento rok bude 
mať rekordnú dotáciu až 64 tisíc eur.

Zápasy kvalifikácie dvojhry sú na 
programe už v sobotu 17. júna. Hlav-
ná singlová súťaž sa začne v ponde-
lok 19. júna, finále je na programe v 
sobotu 24. júna. Tenisti, ktorí budú 
hrať v aktuálnom ročníku, si roz-
delia rekordné prémie. Pred rokom 
bola dotácia 42 500 eur, teraz je to 
64 tisíc eur. V minulom roku zvíťazil 
vo finále dvojhry Argentínčan Hora-
cio Zeballos, ktorý prisľúbil účasť aj 
v tomto ročníku.   (ppp)
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Od Dunaja k Tatrám
celé Slovensko čítalo deťom

„S čítaním bude každý deň o záži-
tok krajší“ - s takýmto posolstvom 
zavŕšila 3. ročník podujatia Celé 
Slovensko číta deťom Viera Kuče-
rová, koordinátorka tohto projektu. 
Konal sa pod záštitou prezidenta SR 
Andreja Kisku a úryvky zo svojich 
obľúbených kníh čítalo veľké množ-
stvo osobností.

Týždeň čítania sa začal v pondelok 
minulý týždeň v Bratislave a skončil 
sa v piatok v Poprade. Súčasťou bola 
séria čítaní a podujatí v Podtatranskej 
knižnici, záver týždňa sa uskutočnil po 
prvýkrát v Tatranskej galérii. Pasáže z 
rôznych knižiek popradským školá-
kom prečítali primátor mesta Poprad 
Jozef Švagerko, 1. viceprimátor Igor 

Wzoš, herečka, politička, predsedníčka 
spolku Živena Magda Vášáryová, ria-
diteľka TG Anna Ondrušeková, horský 
vodca a zakladateľ skialpinizmu Pavel 
Rajtár, herec Richard Trsťan, učiteľ, no-
siteľ ocenenia Zlatý Amos 2015 Pavol 
Leško, spisovateľka Slavka Liptáková a 
výtvarník Fero Lipták. 

„Do projektu sa zapojilo viac ako 50 
miest a knižníc po celom Slovensku. 
Osobný kontakt s osobnosťami, ktoré 
majú deťom čo povedať svojím živo-
tom a dajú im svoje výpovede o tom, 
čo im priniesli knihy a ako ich v živote 
ovplyvnili - to je ďalšia devíza k tomu, 
aby rodičia čítali deťom každý deň as-
poň 20 minút. V dnešnom virtuálnom 
svete je to naozaj veľmi potrebné,“ zdô-

raznila V. Kučerová.
M. Vášáryová bola kni-

hami obklopená od detstva, 
pretože je dcérou profesora 
literatúry. Prezradila, že už 
ako 5-ročná sa sama naučila 
čítať, pretože ako dieťa bola 
veľmi chorľavá a často bola 
doma sama. Ako 9-ročná 
už čítala knižky pre dospe-
lých. Dodala: „Knihami boli 

obklopené aj moje deti a moja staršia 
dcéra dnes dokonca píše knihy. Teraz 
jej vyšla najnovšia Fazuľka a Pupo. Pre 
popradské deti som si vybrala úryvok z 
knihy Gabriely Futovej Dokonalá Klára, 
lebo je to veselé a venuje sa naozaj det-
ským problémom z takého nadhľadu.“

Popradský primátor zaspomínal na 
svoje detstvo, pretože pred pár dňami 
oslávil okrúhle päťdesiate narodeni-
ny, a to je čas, kedy sa každý obzerá 
späť. Deťom prečítal zo Zlatej knihy 
rozprávok od Boženy Němcovej o 
Valibukovi: „Snažil som sa čítať svojim 
deťom, od 6 rokov si už čítali samé a 
myslím si, že tie múdrosti z kníh spred 
50-60 rokov sa zachovali dodnes. Aj 
vtedy ľudia odchádzali do sveta za 

skúsenosťami a potom sa vracali. Dnes 
prežívame niečo podobné a verím, že aj 
dnešní mladí sa zo sveta po získaných 
skúsenostiach vrátia a donesú ich k 
nám, aby sme sa mali lepšie.“

Deti spontánne reagovali na úryvky, 
či už to bolo z knižky o Pištáčikovi, 
zo Strmých ciest pod hviezdami ale-
bo o Fantómovi Benátok a ďalších. 
Riaditeľka TG Anna Ondrušeková sa 
potešila takému veľkému záujmu škôl. 
Navyše verí, že detský návštevník je 
budúci dospelý návštevník galérie. 
TG pre deti organizuje skutočne veľa 
podujatí, naposledy doslova zaplavili 
galerijné priestory počas MDD v galé-
rii. Po čítaní školáci neváhali a pozreli 
si najnovšie výstavy.  (mar)


