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Žiaci sa v piatok rozlúčia
so školským rokom

Úplná uzávierka mosta na Francisciho ulici, zmeny v linkách MHD
Cestný most na Francisciho uli-

ci v širšom centre Popradu bude 
oddnes 27. júna pre dopravu úpl-
ne uzatvorený. Dôvodom sú ne-
vyhnutné práce pri rekonštrukcii 
tohto cestného objektu. V tejto sú-
vislosti dôjde k dočasným úpravám 
v trasovaní liniek MHD č. 4 a 7  v 
termíne od stredy 27. júna 2018 až 
do odvolania nasledovne:

Linky č. 4 a č. 7
Smer Nové mesto, JUH III auto-

busová stanica - dočasné zrušenie 
zastávky PP, NC Forum. Spoje v 
uvedenom smere budú vedené od 
zastávky PP, nemocnica ku zastávke 
PP, Dom kultúry po Ulici Joliota Cu-
rie, Francisciho, Levočská a Štefáni-
kova. Ďalej budú pokračovať podľa 
platného cestovného poriadku.

Linky č. 4 a č. 7
Smer Matejovce, resp. autobusová 

stanica Nové mesto, JUH III - dočas-
né zrušenie zastávky PP, NC Forum. 
Spoje v uvedenom smere budú vede-
né od zastávky PP, dom kultúry ku za-
stávke PP, nemocnica po Ul. Štefáni-
kova, Levočská, Francisciho a Joliota 
Curie. Ďalej budú pokračovať podľa 
platného cestovného poriadku.

Parkovisko obchodného centra 
ako aj školské zariadenia budú prí-
stupné z Francisciho ulice v smere 
od veľkej kruhovej križovatky.  

Rekonštrukciu mosta si vyžiadal 
jeho technický stav.   Kvôli bezpeč-
nosti cestnej premávky a zníženiu 
zaťaženia bol tento most už v roku 

2013 uzatvorený pre nákladnú dopra-
vu. Po schválení investičnej akcie MsZ 
mesta Poprad začala v polovici mája 
2018 rekonštrukcia. Cestná premávka 
bola od polovice mája pri čiastočnej 
uzávierke riadená prenosným zvislým 
dopravným značením. Od 27. júna 
bude nevyhnutná úplná uzávera ko-
munikácie v tomto úseku. „Ide o stra-
tegicky dôležitý cestný objekt v širšom 
centre mesta, ktorého technický stav si 
vyžaduje rekonštrukciu. Naším cieľom 
je rekonštrukcia mosta a zvýšenie bez-
pečnosti samotnej cestnej premávky,“ 
uviedol pri začiatku prác primátor 
Popradu Jozef Švagerko.

S prácami sa začalo 16. mája 2018 
a doba výstavby je 120 dní od odo-
vzdania staveniska.  Zhotoviteľom 
je spoločnosť SLOV-VIA, Poprad. 
Cena diela predstavuje sumu viac 
ako 195 tisíc eur.   (mag)

Tenisový turnaj Poprad - Tatry Challen-
ger 2018 má konečne slovenského víťaza! 
Daviscupový reprezentant Jozef Kovalík 
nedal svojmu finálovému súperovi Belgi-
čanovi Arthurovi De Greefovi v sobotu na 
Tenisových kurtoch mesta Poprad žiadnu 
šancu a po setoch 6:4 a 6:0 sa stal prvým 
Slovákom v 16-ročnej histórii, ktorý vy-
hral tento najprestížnejší antukový teni-
sový turnaj na Slovensku. Vo štvorhre tri-
umfoval chorvátsko-bosniansky pár Ante 
Pavić - Tomislav Brkić. Viac na str. 10. 

V  piatok 29. júna sa na 
dva mesiace uzatvoria brá-
ny všetkých základných škôl 
v Poprade po odovzdaní 
vysvedčení, ktoré si v  tom-
to školskom roku prevezme 
viac ako 4 000 žiakov. Nasle-
dovať budú letné prázdniny 
a po nich sa žiaci vrátia do 
školských lavíc v  pondelok 
3. septembra.

Prázdniny sú však ur-
čené len pre školy okrem 
materských škôl. Koncom 
mája informovali materské 
školy zákonných zástupcov 
detí o  tom, ktoré MŠ budú 
otvorené počas júla a ktoré 
počas augusta, príp. kto-
ré budú zatvorené. Do 10. 
júna urobili prieskum o zá-
väznom záujme o návštevu 

MŠ a počty obratom nahlá-
sili tým zariadeniam, ktoré 
budú otvorené v  danom 
mesiaci.

V júli budú tentokrát otvo-
rené MŠ na Zábroského, 
Tajovského, Dostojevského, 
Letnej, Lidickej, Tranov-
ského a  Podtatranskej ulici. 
V  auguste bude prevádzka 
v oboch MŠ na Ulici mláde-
že, na Jarnej a  na Okružnej 
ulici.

Počas oboch mesiacov 
hlavných prázdnin bude uza-
tvorená MŠ na Vagonárskej 
ulici v Spišskej Sobote.

S  úspešným zvládnutím 
školského roka súvisia aj vy-
hodnotenia vedomostných a 
umeleckých súťaží.

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

Študenti diskutovali o európskych témach

• LETNÉ prázdniny sa začínajú ško-
lákom v sobotu 30. júna 2018 a potr-
vajú do nedele 2. septembra 2018.

• VČERA 26. júna sa v  Matejov-
ciach konala beseda na tému Ako 
ďalej s  neprispôsobivými občanmi 
v  Poprade - Matejovciach. Hosťom 
bol starosta Spišského Hrhova Ladi-
mír Ledecký, ktorý má viacero oce-
není za riešenie problému minorít. 

• VÝROČNÁ konferencia poprad-
ského Rotary klubu sa uskutoční 
v pondelok 2. júla v Poprade. 

• Z DôVODu nepriaznivého po-
časia boli Strážske hry preložené z 
minulej soboty na sobotu 30. júna 
od 14. hod. v Strážach.

• OBEC Východná ožije už 64. rok 
oslavami folklóru a ľudovej kultú-
ry. Od 28. júna do 1. júla sa môžu 
návštevníci najväčšieho folklór-
neho festivalu Východná tešiť na 
takmer 1 300 účinkujúcich. Počas 
štyroch dní návštevníci uvidia, za-
žijú a  ochutnajú kus krásnych slo-
venských tradícií. Emóciami nabitý 
program otvorí vo štvrtok 28. júna 
folklórna skupina Kriváň z Východ-
nej a finalisti Zem spieva. Viac infor-
mácií na www.festivalvychodna.sk.

• SLOVENSKÝ hydrometeorolo-
gický ústav informoval, že v sobotu 
23. júna popoludní dosiahla maxi-
málna teplota na Lomnickom štíte 
len -2,8 °C. Ide o najchladnejšie po-
poludnie s týmto dátumom v histó-
rii meraní. 

• STRECHA hotela FIS na Štrb-
skom Plese sa toto leto poriadne 
„rozvibruje“ včelím bzukotom. 
V nadmorskej výške 1 380 m bude 
hotel FIS chovať dokopy 5 včelstiev 
s  približne 150 tisícami včiel. Tri 
včelstvá sa už na streche aklimati-
zujú od nedele 17. júna. Ďalšie včel-
stvá k  nim pribudnú v  najbližších 
dňoch.

• OD 1. júla 2018 sa povinná elek-
tronická komunikácia rozširuje na 
všetky fyzické osoby podnikateľov. 
Koho sa elektronická komunikácia 
týka, ako sa zaregistrovať na elektro-
nickú komunikáciu, v  akom časo-
vom predstihu je potrebné zaregis-
trovať sa - odpovede na tieto otázky 
sú zverejnené na webovej stránke 
finančnej správy - www.drsr.sk.

• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zariade-
ní nízkeho napätia.  (ppš)

Minulý týždeň v piatok sa vo veľ-
kej zasadačke MsÚ v  Poprade ko-
nal Európsky informačný deň, kto-
rý pravidelne organizuje centrum 
Europe Direct Poprad v spolupráci 
so Zastúpením Európskej komisie 
na Slovensku a s Informačnou kan-
celáriou Európskeho parlamentu 
na Slovensku.

„Bolo to diskusné fórum s mladými 
ľuďmi o  budúcnosti Európ-
skej únie. Oslovili sme deväť 
škôl z okresu Poprad a sedem 
z  nich pozvanie aj prijalo. 
Celkový počet študentov s pe-
dagógmi bol približne 340. 
Medzi pozvanými hosťami 
bol vedúci zastúpenia EK na 
SVK Ladislav Miko (na foto 
vpravo), riaditeľ Kancelárie 
EP Róbert Hajšel, ale aj dve 
poslankyne - Anna Zábor-
ská za európsku pravicu a 
Monika Smolková za ľavicu. 
Celé toto podujatie však bolo 

apolitické, zamerané na odpovede na 
otázky kladené mladými ľuďmi o té-
mach, ako napríklad migrácia, ekono-
mický rozvoj, zamestnanosť, boj s kli-
matickou zmenou a  podobne. Žiaci 
mohli klásť otázky troma spôsobmi. 
Buď cez systém Slido (elektronicky), 
písomne, alebo cez prenosný mikro-
fón,“ zhrnul riaditeľ centra Europe 
Direct Poprad Peter Litavec.  (ppv)

Počas šk. roka 2017/2018 sa po-
pradskí žiaci zúčastnili celkovo 17 
súťaží v  49 kategóriách. V  nich sa 
najviac darilo ZŠ s MŠ na Francisci-
ho ulici v Poprade, ktorá získala cel-
kom 41 bodov (24 b. za vedomostné 
olympiády a postupové súťaže, 17 b. 
za umelecké súťaže). Druhé miesto 
obsadila SŠ Letná s  počtom bodov 
34 (13 + 21) a  na treťom mieste sa 
umiestnila ZŠ s MŠ Komenského s 33 
bodmi (16 + 17).   (ppv)

Žiaci sa v piatok ...
(Dokončenie zo str. 1)

V  sobotu 23. júna sa v  priemysel-
nom parku v  Kežmarku oficiálne 
začala výstavba závodu na výrobu 
automobilových dielov švajčiarskej 
spoločnosti Mubea Automotive 
Slovakia. Pôjde o investíciu vo výš-
ke 51 mil. eur a vytvorí sa vyše 500 
pracovných miest.   (ppp)

Nový závod

Pamätník so slovami Pravde veriť,
pravdu žiť a pravdu brániť...

Na júnovom mestskom zastu-
piteľstve informovala poslankyňa 
Anna Ondrušeková o postupe prác 
na inštalovaní pamätníka s bustou 
na počesť generála Milana Rasti-
slava Štefánika. Má byť situovaný 
v priestore pred Okresným súdom 
v Poprade. Autorom štúdie je Ra-
doslav Ivan s autorskou spoluprá-
cou Branislava Ivana, obaja z archi-
tektonického ateliéru Archstudio 
Poprad. Navrhli tri možnosti situo-
vania pamätníka, z ktorých za naj-
vhodnejší považujú umiestnenie na 
východnej strane na trávnatej plo-
che pred okresným súdom. 

V librete návrhu uvádza-
jú, že M. R. Štefánik patril k 
najvýznamnejším predstavi-
teľom slovenského národa. 
Svojím národným cítením, 
vycibreným intelektom a 
diplomatickým majstrov-
stvom v zahraničnom pros-
tredí sa výrazne a s hrdosťou  
postaral o vlastnú identitu 
slovenského národa pri za-
ložení prvého samostatné-
ho štátneho útvaru Čechov 
a Slovákov v roku 1918. 

Autor preto navrhol dva rovnaké 
kamenné žulové bloky pamätníka, 
ktoré symbolizujú dva demokratic-
ké piliere súžitia dvoch suverénnych 
samostatných národov Čechov a 
Slovákov v spoločnom štáte. Osade-
nie busty M. R. Štefánika medzi tie-
to dva piliere symbolicky vyjadruje 
spojenie dvoch blízkych národov aj 

prostredníctvom tejto osobnosti. Na 
pamätníku bude nápis zo Štefániko-
vých slov: Pravde veriť, pravdu žiť a 
pravdu brániť. 

Pred samotným pamätníkom je 
navrhnutá malá dláždená plocha s 
protišmykovou úpravou pre príle-
žitostné zhromaždenia. Priamo v 
pamätníku bude integrovaná pietna 
plocha na uloženie kvetov a vencov. 
Celý priestor je riešený ako malý 
mestský park. 

Poslankyňa A. Ondrušeková pove-
dala: „Po vypracovaní štúdie by mal 
nasledovať ďalší krok - v minulých 

dňoch pripomienkovanie a následne 
bude vypracovaný realizačný projekt 
aj so stavebným povolením. Počítam, 
že by to mohlo trvať do augusta. Na-
sledoval by výber dodávateľa stav-
by. Bola by som rada, keby sa tento 
priestor skultivoval a Poprad získal 
novú zónu - upravenú parkovú plo-
chu na modernej úrovni s moderne 

poňatým pamätníkom s nočným 
osvetlením. Vznikne park s verejným 
zhromaždiskom a oddychovou zónou 
s novými lavičkami a mobiliárom.“ 

Myšlienku osadenia busty M. R. 
Štefánika v našom meste už dlhodobo 
podporuje Miestny odbor Matice slo-
venskej v Poprade a už pred takmer 
desiatimi rokmi sa s iniciatívou jej 
inštalácie obrátil na popradskú sa-
mosprávu. Ľudmila Hrehorčáková z 
MO MS víta fakt, že poslanci schválili 
vybudovanie Pamätníka M. R. Štefá-
nika v Poprade. Uviedla: „Naše mesto 
potrebuje takéto výpovedné miesto s 

odkazom na osobnosť európ-
skeho významu, ako je gene-
rál Milan Rastislav Štefánik. 
Bude to miesto stretnutí, 
prechádzok, príležitosti vzdať 
poctu najuznávanejšiemu sy-
novi slovenského národa.“ 

M. R. Štefánik sa narodil 
21. júla 1880 v Košariskách. 
Od jeho tragického úmrtia 
uplynie na budúci rok 4. 
mája 2019 sto rokov. Polo-
žil základy československej 
štátnosti, bol spolutvorcom 
štátnych symbolov, založil 

meteorologickú službu v armáde, 
bol ministrom vojny v ČSR, ktoré-
ho sté výročie vzniku si pripomí-
name v tomto roku. Bol uznávaný 
nielen ako politik, diplomat, letec, 
generál, ale aj ako hvezdár, matema-
tik, bádateľ... V Poprade je na jeho 
počesť pomenovaná jedna z hlav-
ných ulíc - Štefánikova.  (mar)

Vizualizácia Pamätníka M. R. Štefánika - architektonic-
ký ateliér Archstudio Poprad.
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Krátke správyKraj vyčlenil na regionálne cesty 12 miliónov eur
• MLADÍ ľudia, ktorí sa chcú 26. 
až  29. júla zúčastniť na Národnom 
stretnutí mládeže P18 v Prešove sa 
môžu vopred zaregistrovať na ofici-
álnej webovej stránke www.narod-
nestretnutiemladeze.sk do nedele 1. 
júla. Po tomto termíne sa bude dať 
registrovať na mieste. Pri registrácii 
na mieste organizačný tím nezabez-
pečí ubytovanie a  stravu. Minulého 
roku sa stretnutie konalo v Poprade. 

• POČAS letných prázdnin bude 
v Zariadení lesnej pedagogiky Krás-
ne sady viacero táborov pre deti. 
Prvý bylinkový tábor bude v termí-
ne od 2. do 6. júla pre malých prí-
rodovedcov a objaviteľov so zaklada-
teľkou projektu Babičkina záhrada 
Mirkou Latečkovou.

• 18. ROČNÍK Štrbských folklór-
nych slávností sa uskutoční pri 
Obecnom úrade v Štrbe v sobotu 30. 
júna od 15. hod.

• KONCERT mládežníckeho dy-
chového orchestra z  Ukrajiny si 
môžu záujemcovia vypočuť v sobo-
tu 30. júna o  16. hod. v  mestskom 
parku v Tatranskej Lomnici a o 19. 
hod. v  areáli Kúpeľov v  Novom 
Smokovci. V  nedeľu 1. júla bude 
o 16. hod. v mestskom parku v Tat-
ranskej Lomnici a o 19. hod. v areáli 
Kúpeľov v  Novom Smokovci kul-
túrny program v  podaní umelcov 
z Rigy.

• SLÁVNOSTNÉ otvorenie Infor-
mačného centra zábavného parku 
Europa park sa uskutoční 6. júla 
o 8.30 hod. v Kine Iskra v Kežmarku. 

• PRI príležitosti 100. výročia 
vzniku Československa vyhlásila 
Slovenská komora stavebných in-
žinierov spolu s partnermi anketu 
Stavba storočia. Obyvatelia oboch 
štátov si môžu vybrať spomedzi 100 
nominovaných stavieb. Slovensko 
reprezentuje 34 architektonických 
diel, z  ktorých 13 je v  Bratislave. 
Odborná porota vybrala medzi tie 
najreprezentatívnejšie diela archi-
tektúry tohto storočia aj rekonštruk-
ciu Grand Hotela Kempinski High 
Tatras. Hlasovať za hotel môžete na 
www.stavbystoleti.cz.

• PODĽA údajov, ktoré zverejnila 
Európska komisia, si Európsky par-
lament upevnil pozíciu najdôvery-
hodnejšej inštitúcie EÚ. Výsledky 
jarného Eurobarometra EK zname-
najú, že 50% respondentov dôveru-
je Európskemu parlamentu. Počas 
tohto legislatívneho obdobia dôvera 
v  EP podľa  Eurobarometra vzrástla 
z  34 % v  máji 2014 na dnešné re-
kordné hodnoty 50 %.  (ppš)

Prešovský samosprávny kraj má 
na opravy ciest, mostov a zosuvov 
v  tomto roku k  dispozícii približ-
ne 12 milión eur. V  rámci akcií 
schválených Zastupiteľstvom PSK 
plánuje pritom zrekonštruovať 48 
havarijných úsekov v dĺžke približ-
ne 60 kilometrov. Krajská samo-
správa akcie financuje z  vlastných 
zdrojov a  úverov z  Európskej in-
vestičnej banky. 

Finančné prostriedky pre jednot-
livé okresy boli rozdelené adekvátne 
podľa podielu spravovanej dĺžky ciest 
a úsekov, ktoré sú najkritickejšie. „Zo 
zdrojov Prešovského samosprávneho 
kraja sme vyčlenili na rekonštrukcie 

približne 12  miliónov eur, čo pokryje 
najnutnejšie, z nášho pohľadu aj naj-
problematickejšie, cestné úseky v kraji. 
Samozrejme, že to nestačí a preto mu-
síme hľadať aj iné zdroje financovania 
hlavne z  európskych štrukturálnych 
fondov,“  uviedol predseda Prešovské-
ho samosprávneho kraja  Milan Ma-
jerský. Ako dodal, Prešovský samo-
správny kraj v rámci spravovanej siete 
komunikácií II. a  III. tried s dĺžkou 
2 445 kilometrov eviduje viac než 750 
kilometrov ciest v  tzv. 4. a 5. stupni, 
teda v nevyhovujúcom a havarijnom 
stave, čo je takmer 31 perc. celkovej 
dĺžky. „Aktuálnymi investičnými ak-
ciami sa z tejto výmery opraví 48 hava-

rijných úsekov v celkovej dĺžke viac ako 
60 kilometrov. Vybrané rekonštrukcie 
sa budú realizovať najmä na  cestách 
III. triedy, deväť úsekov v okresoch Hu-
menné, Medzilaborce, Poprad, Prešov, 
Snina, Vranov nad Topľou sú komuni-
káciami II. triedy,“ povedal predseda 
PSK.  Hodnotiacim kritériom bol pri-
tom predovšetkým stavebno-technic-
ký stav vozovky, zohľadnenie triedy 
komunikácie, intenzity dopravy a jej 
významu pre dopravnú obslužnosť 
územia. V okrese Poprad dôjde k re-
konštrukcii dvoch havarijných úsekov 
ciest - II/534, križovatka I/18 D1 Po-
prad, Vysoké Tatry a III/3080 Poprad-
-Veľký Slavkov-Nová Lesná.  (dje)

Zo zastupiteľstva
• uMIESTŇOVANIE VOLEB-
NÝCH PLAGÁTOV. Na júnovom 
rokovaní mestského zastupiteľstva 
poslanci schválili VZN o umiestňo-
vaní volebných plagátov na verej-
ných priestranstvách počas volebnej 
kampane na území mesta Poprad. 
Vyhradená plocha na umiestňovanie 
volebných plagátov musí 
zodpovedať zásadám rov-
nosti kandidujúcich sub-
jektov a bude na vyhrade-
ných paneloch na Námestí 
sv. Egídia v Poprade oproti 
fontáne. Plochy vyhradené 
mestom na umiestňovanie 
volebných plagátov počas 
volebnej kampane sa po-
skytujú bezplatne.
Plochy vyhradené na 
umiestňovanie volebných 
plagátov počas volebnej 
kampane volieb do orgánov samo-
správy obcí na území mesta budú: 
centrum - Námestie sv. Egídia pri 
fontáne - pod budovou OTP banky, 
Západ - pri Limbe oproti lekárni, 
Veľká - Velické námestie, Sp. Sobo-
ta - na námestí, smerom k zvonici, 
Matejovce - pracovisko mestského 
úradu, Stráže pod Tatrami - ná-
mestie pri radnici, Kvetnica - pri 
administratívnej budove, Juh I, II 

- medzi Výkrikom a DOS Xenón, 
Juh III - na priestranstve pri Sintre, 
Juh V a VI - pri križovatke oproti 
kostolu.• DOHOVOR V OBLASTI KLÍ-
MY A ENERGETIKY. Dohovor pri-
mátorov a starostov vznikol v roku 
2008 v Európe s ambíciou združiť 
orgány miestnej samosprávy, ktoré 
sa dobrovoľne zaviazali k dosiah-

nutiu a prekročeniu klimatických a 
energetických cieľov EÚ. Celosve-
tovo je najväčším hnutím miest za 
miestne klimatické a energetické 
opatrenia. Iniciatíva združuje viac 
ako 7 500 miestnych a regionálnych 
samospráv v 53 krajinách. Signatári 
sa hlásia k spoločnej vízii do roku 
2050: urýchliť elimináciu emisií 
uhlíka na ich území (znížiť emisie 
skleníkových plynov o 40 perc. do 

roku 2030), posilniť vlastnú kapacitu 
na adaptáciu na nevyhnuté dopady 
klimatickej zmeny a umožniť svojim 
občanom prístup k bezpečnej, udr-
žateľnej a cenovo prístupnej energii. 
Popradskí poslanci na júnovom MsZ 
schválili podpis Dohovoru primáto-
rov a starostov a poverili primátora 
Jozefa Švagerka k tomuto podpisu.• EMAS. Mestské zastupiteľstvo 

v Poprade schválilo na 
svojom júnovom rokova-
ní predloženie žiadosti o 
nenávratný finančný prí-
spevok na projekt EMAS 
(Zavádzanie systémov en-
vironmentálneho manažér-
stva vrátane schémy EÚ pre 
environmentálne manažér-
stvo a audit) - mesto Po-
prad. Na základe toho môže 
získať maximálny príspevok 
od Ministerstva životného 
prostredia SR až 100 tisíc 

eur, pričom minimálna miera spolu-
financovania zo zdrojov prijímateľa 
je 5 perc. Poslanci takisto schválili 
predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na projekt Níz-
kouhlíková stratégia - mesto Poprad 
s maximálnou výškou celkového spo-
lufinancovania projektu 2 790 eur z 
celkových oprávnených výdavkov 55 
800 eur so splnením ďalších stanove-
ných podmienok.   (mar)

Levočská púť 2018
Tohtoročná púť sa začne už túto nedeľu 1. júla svätou 

omšou o 14.30 hod., ktorú bude celebrovať Mons. An-
ton Tyrol. Pripravený je program počas celého týždňa. 
Vyvrcholí hlavnou púťou na Mariánskej hore v sobotu 
a  nedeľu 7. a  8. júla. V  sobotu odpust začne otváracia 
svätá omša o 17. hod. Po nej bude nasledovať program 
až do slávnostnej odpustovej svätej omše v nedeľu o 10. 
hod. Celebrovať ju bude emeritný prefekt Kongregácie 
pre náuku viery kardinál Gerhard Ludwig Müller. Cez 
víkend budúci týždeň od 6. hod. do nedele 16. hod. bude 
v Levoči osobitný dopravný režim. Doprava bude riade-
ná prenosnými dopravnými značkami a políciou. (ppš)

Otvorené bude dlhšie
Finančná správa vychádza v ústrety svojim klien-

tom a pre podávanie odložených daňových priznaní 
predlžuje úradné hodiny na daňových úradoch. Budú 
posilnené vo štvrtok, ktorý je inak nestránkový deň, 
a to od 8. do 17. hod., v piatok od 8. do 18. hod. a v 
pondelok 2. júla od 8. do 17. hod. Predĺžené úradné 
hodiny bude mať aj Call centrum finančnej správy, a to 
vo štvrtok od 8. do 24. hod. pre voľbu technickej pod-
pory a od 8. do 19. hod. pre ostatné voľby, v piatok od 
8. do 24. hod., v sobotu a nedeľu od 10. do 20. hod. (iba 
mailová technická podpora), v pondelok 2. júla od 8. 
do 24. hod. Viac na portáli FS.   (pfs)
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V  predchádzajúcich vydaniach no-
vín Poprad bola uverejnená tipovacia 
súťaž, ktorou sa zvolila Miss Sympatia 
v súťaži krásy Miss Spiša 2018. Stala sa 
ňou Alexandra Toporcerová z Popra-
du. Aj u čitateľov novín Poprad získala 
táto 21-ročná slečna najväčší počet 
hlasov. Vyžrebovaní boli: Katarína 
Hronkinová, Allendeho ul., Matejov-
ce, Eva Chlebušová, Moyzsova ul., Po-
prad a  Mária Harabinová, Partizán-
ska ul., Poprad. Kozmetické balíčky 
od firmy Avon si môžu prevziať v re-
dakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) 
v pracovné dni do 15. hod.  (ppš)

Festival
gastronómie

a kultúry
VIVA ITALIA
27.-30. jún

Tretiaci z Jarnej suverénne ovládli súťaž Viem, čo zjem
Projekt „Viem, čo zjem“ bol 

druhým ročníkom celosvetového 
programu Nestlé Healthy Kids reali-
zovanom na Slovensku. Jeho cieľom 
je motivovať žiakov základných škôl 
vo veku 8 - 11 rokov k vyváženému 
životnému štýlu, správnym stravo-
vacím návykom a podporiť ich záu-
jem o pohybové aktivity. Do súťaže 
sa zapojili aj žiaci ZŠ s MŠ na Jarnej 
ulici v Poprade a stali sa celkovými 
víťazmi.

Do celonárodnej súťaže sa prihlásilo 
sto škôl a spolu približne 12 tisíc žia-
kov. Zo ZŠ s MŠ na Jarnej ulici sa do 
projektu zapojili všetky triedy tretieho 
ročníka, dve triedy zo štvrtého roční-
ka a  jedna trieda z  piateho ročníka. 
Zo zadaniami sa najlepšie popaso-
vali žiaci z 3.B, ktorí súťaž suverénne 
ovládli a so ziskom 73 bodov obsadili 
celkové prvé miesto. Pre svoju školu 
tak získali od organizátora športové 
vybavenie v  hodnote 500 eur, ktoré 
si slávnostne prevzali minulý týždeň 
v  stredu priamo v  priestoroch školy. 
„Žiaci sa zapájali do dvoch súťaží - Ba-
víme sa komiksom a Ide sa na piknik. 
Podstatou projektu však nie je iba sa-
motná súťaž. Išlo o nutričné vzdeláva-
nie v spolupráci s  lektormi a učiteľmi. 

Boli sme prekvapení, ako na to školy 
zareagovali a  záujem bol obrovský,“ 
uviedol zástupca organizátora súťaže 
Róbert Kičina. „Je všeobecne známe, 
že stravovacie návyky našich žiakov 
nie sú dobré a navyše nemajú dostatoč-
nú pohybovú aktivitu. Považovali sme 
preto tento projekt za prínosný. Neoča-
kávane a s veľkou radosťou sme prijali 
správu o tom, že sme sa umiestnili na 
prvom mieste. Výhru využijeme pre-
dovšetkým na hodinách telesnej výcho-
vy,“ povedala zástupkyňa riaditeľa pre 
prvý stupeň v ZŠ s MŠ Jarná a zároveň 
koordinátorka projektu v škole Alena 
Lopuchová. „Deti sa najviac zabávali 
pri vytváraní komiksu, ale užili si aj 

deň zdravej výživy či piknik v prírode. 
Toto víťazstvo však nie je iba našou 
zásluhou. Spolupracovali sme aj s  os-
tatnými triedami či školskou jedálňou. 
Všetci boli veľmi nápomocní a preto im 
ďakujeme,“ zdôraznila triedna učiteľ-
ka víťaznej 3.B triedy Zuzana Sojková 
Košťáliková. „Blahoželám celej škole, 
pretože takéto úspechy tešia nás všet-
kých. Rozbehli sme stravovanie podľa 
jednotného jedálneho lístka a kladieme 
dôraz na to, aby školská strava bola 
zdravá. Aj takouto formou sa teda deti 
naučili niečo o tom, čo je pre ich zdra-
vie dôležité,“ uzavrela vedúca odboru 
školstva, mládeže a športu MsÚ v Po-
prade Edita Pilárová.  (mav)
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STREDA  27.06. ŠTVRTOK  28.06. PIATOK  29.06. SOBOTA  30.06.
12.00 – 22.00 
Gastronomické stany 
& Mercato Italiano 
(talianske trhy)

16.00 
Medzinárodný Workshop 
“Karolova Cesta“ Wigwam 
Local Community 
(kino Tatran)

18.00 
Oficiálne otvorenie festivalu
(pódium na námestí)

18.15 – 18.45 
koncert: “TEREZA  A JEJ DETI“ 
husľový orchester 
(pódium na námestí)

19.00  
koncert: Musica Cassovia - Slovenská 
filharmónia Košice - “4 ROČNÉ 
OBDOBIA”  A. VIVALDI  (Evanjelický 
kostol Nám. Sv. Egídia – Vstup 8 eur – 
predpredaj do 26.06  MIK Poprad 5 eur) 

20.00 – 22.00 
Dobrá hudba a talianska atmosféra na 
námestí v podaní kapiel (Street Bands)

12.00 – 22.00 
Gastronomické stany 
& Mercato Italiano 
(talianske trhy)

18.30 
Taliansky kino festival: “Manželka a 
manžel” komédia - Moglie e Marito – 
réžia Simone Godano) vstup 4 € 
(kino Tatran)     

19.00  
koncert WOODNITE (IT) 
(pódium na námestí)
   

20.00 – 22.00 
Dobrá hudba a talianska atmosféra na 
námestí v podaní kapiel (Street Bands) 

12.00 – 22.00
Gastronomické stany 
& Mercato Italiano 
(talianske trhy)

17.00 – 19.00  
Módna prehliadka  - finalistky 
Miss Liptov 2018 a autogramiáda 
slovenských športovcov 
(OC Fórum)

18.00 
Pochod Fanfara Alpina
(na Námestí sv. Egídia) 

19.00 
Koncert Davide Mattioli (IT) 
(pódium na námestí)

19.00 
Koncert v Levoči "Serata Italiana"
Miroslav Dvorský, Gymnaziálny kostol - 
nádvorie kláštora, vstupné 30€
rezervácie tel.: 053 4512 786 

20.00 – 22.00 
Dobrá hudba a talianska atmosféra na 
námestí v podaní kapiel (Street Bands) 

10.00
Detské predstavenie “PINOCCHIO” 
(pódium na námestí)

11.00 – 16.00
Manuel Caffe' Latte Art  Cup  
„Kráľ Severu“  2018  (OC FÓRUM)

12.00 – 22.00
Gastronomické stany a Mercato Italiano 
(talianske trhy)

18.00
Alpini a Slováci - pietny ceremoniál 
padlých na Piave v 1. svetovej vojne -
Spišská Sobota

18.30 
Taliansky Kino festival: “Úplní cudzinci” 
dramédia - (Perfetti sconosciuti – réžia 
Paolo Genovese)  vstup 4 € (Kino Tatran)

20.00 – 22.00
Dobrá hudba a talianska atmosféra na 
námestí v podaní kapiel (Street Bands) 

22.00 – 02.00
“Italian retro disco párty“ s finalistkami 
Miss Liptov, DJ             
  

WWW.VIVAITALIA.SK
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Pod týmto názvom projektu sa 
Poprad v marci 2018 zapojil do vý-
zvy Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR na poskytnutie 
dotácie na zabezpečenie praktické-
ho výcviku a výchovy a vzdelávania 
žiakov základných škôl na detských 
dopravných ihriskách v oblasti zvy-
šovania bezpečnosti v premávke na 
pozemných komunikáciách.

Medzirezortná komisia odporučila 
ministerke školstva Martine Lubyovej 
poskytnúť na tento popradský projekt 
sumu 4  327 eur. Tieto financie budú 
použité na nákup detských bicyklov 
a náhradných dielov na ne, na dopl-
nenie didaktických pomôcok a PC 
s tlačiarňou do učebne dopravnej 
výchovy. Mesto Poprad ako žiadateľ 
dotácie spolu so Základnou školou 
na Komenského ulici budú financo-
vať prevádzkové náklady spojené s 
činnosťou dopravného ihriska a so 
servisom bicyklov a kolobežiek, ako 
aj odmenu pre učiteľa dopravnej vý-
chovy. Výučba a praktický výcvik 
žiakov na dopravnom ihrisku začína 
v závislosti od počasia už v marci a 
končí sa v novembri. Dopravné ih-
risko od jesene 2007 každoročne na-
vštívi viac ako 2 000 detí a využívajú 
ho popri žiakoch základných škôl deti 
zo školských klubov detí, deti mater-
ských škôl. Na dopravnom ihrisku sa 
konajú dopravné súťaže a dopravné 
projekty žiakov. Ku kvalitnému výcvi-
ku detí v dopravnej výchove výrazne 
prispievajú aj finančné prostriedky z 
dotácií MŠVVaŠ SR, ktoré sa využí-
vajú na obnovu technického zabezpe-
čenia praktického výcviku žiakov na 
dopravnom ihrisku.  (etu)

Buď opatrný!

Balíčky vyhrali
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unikátny projekt spojil Nemocnicu Poprad so 40 nemocnicami vo svete
Nemocnica Poprad sa ako prvá 

z nemocníc na území bývalého Čes-
koslovenska zapojila do projektu, 
ktorého hlavným cieľom je zefek-
tívniť proces liečby pacienta s diag-
nózou totálna endoprotéza bedro-
vého alebo kolenného kĺbu. Snahou 
nemocnice je dosiahnuť zvýšenie 
spokojnosti pacienta, zavedenie ma-
nažmentu bolesti, rýchlejšiu schop-
nosť mobilizácie pacienta, zvýšenie 
kvality a zníženie celkových nákla-
dov.  Po štyridsiatich nemocniciach, 
ktoré sa do projektu zapojili v  zá-
padnej Európe a v  zámorí, zavítali 
experti spoločnosti B. Braun v marci 
roku 2018 aj do Popradu.  

Experti zo Švajčiarska, Nemecka 
a  Českej republiky počas dvoch ná-
ročných operačných dní na ortope-
dickom oddelení, oddelení centrálnej 
sterilizácie a centrálnych operačných 
sálach, na ktorých sa vykonávajú 
spomínané operácie, realizovali tzv. 
snímku dňa. Podnetom pre jej reali-

záciu bola podľa slov Alana Muntea-
nu, riaditeľa divízie B. Braun Aescu-
lap, skutočnosť, že lekári-operatéri sa 
zväčša sústreďujú na tzv. interaktívnu 
časť starostlivosti o  pacienta, teda o 
samotný operačný výkon a proces od 
stanovenia diagnózy, cez predope-
račnú a  pooperačnú starostlivosť až 
po samotnú rehabilitáciu je pre nich 
menej atraktívny. Úspešné zvládnu-
tie pred a  pooperačnej starostlivosti 
však môže výrazne prispieť k zlepše-
niu starostlivosti o pacienta.

Spolupráci s tímom expertov pred-
chádzala spoločná snaha generálne-
ho riaditeľa Nemocnice Poprad Petra 
Petruša a primára ortopedického od-
delenia Pavla Kalinu vybudovať tzv. 
oddelenie excelentnosti. Ide o  zave-
denie štandardizovaného postupu pri 
ortho-pathway (voľne preložené ako 
cesta pacienta diagnózou), postupu, 
ktorý je vlastný len zdravotníckemu 
zariadeniu, ktoré vlastní tento certi-
fikát kvality.

Po dvojmesačnom spracovaní všet-
kých dát prezentovali  v týchto dňoch 
experti z B. Braun výsledky dvojdňo-
vej analýzy činnosti zdravotníckeho 
personálu. Na ich základe predstavili 
vedeniu nemocnice i jednotlivým od-
deleniam ponúkané opatrenia a rieše-
nia, ktoré by mohli zefektívniť prácu 
zdravotníkov a urýchliť návrat pacien-
tov späť do bežného života.

Zo strany expertov boli vysoko hod-
notené zrejme najkratšie časy medzi 
jednotlivými operačnými výkonmi 
v  porovnaní s  inými pracoviskami. 
Najvyššie známky hodnotenia dosia-
hol aj skúsený a spoľahlivý anestezio-
logický tím. Expertov milo prekvapili 
motivované a vzdelané, profesionálne 
zorientované inštrumentárky. Vysoké 
štandardy na oddelení centrálnej ste-
rilizácie opäť pozitívne odprezentovali 
popradskú nemocnicu.

Ako uviedol generálny riaditeľ 
a predseda predstavenstva Nemocni-
ce Poprad Peter Petruš: „Veľmi si váži-

me, že na základe doterajších aktivít 
a výsledkov v liečbe a operatíve TEP si 
B. Braun vybral práve našu nemocni-
cu ako tú, ktorú certifikuje, a v ktorej 
otvára školiace stredisko pre operácie 
totálnych endoprotéz kolenných kĺbov 
a  bedra. Pohľad „zvonku“ je predsa 
len iný, prísnejší a  bez kompromisov. 
Preto si ceníme navrhované opatrenia, 
ktoré sme začali okamžite zavádzať do 
našich postupov.“

Vybudovať oddelenie excelentnos-
ti  bolo v plánoch primára ortopedic-
kého oddelenia Pavla Kalinu už dlhší 
čas. Teraz smelo rozpráva o ďalšej ví-
zii: „Vybudovať oddelenie excelentnosti 
bolo mojím snom. Zefektívniť prácu, 
pre vedenie i  personál, pri dosiahnu-
tí maximálnej spokojnosti pacienta. 
Dnes vidím, že je možné ísť ďalej. 
Chceme pracovať nielen na tom, aby 
pacient vedel, že sme hodní toho, aby 
sme boli držiteľom certifikátu kvality, 
ale naším plánom je do budúcna ďa-
lej ich zlepšovať a  prekročiť.“    (sga)

Tatranská galéria v  spo-
lupráci s  Prešovským sa-
mosprávnym krajom zor-
ganizovali konferenciu pod 
názvom Bibliofília na Slo-
vensku. Konala sa minulý 
štvrtok v TG. 

Bibliofília, po slovensky 
knihomilstvo, vyjadruje ná-
klonnosť ku krásnym, starým 
i novým a často vzácnym 
knihám a  ich zberateľstvo. 
Krásna kniha, ktorej sa to 
týka, je vydaná so zvláštnym 
zreteľom k  úprave a je často 
ilustrovaná originálnymi gra-
fikami. Väčšinou vychádza 
v malom náklade (5-7ks) na 
kvalitnom papieri a jednotlivé 
výtlačky bývajú niekedy čís-
lované a podpísané autorom, 
resp. ilustrátorom.

O súkromnom zberateľstve 
kníh sa hovorí už v staroveku. 
Stredovekí panovníci zakla-
dali knižnice a knihy dávali 
prepisovať - väčšinou v kláš-
toroch pisárskymi dielňami. 
Zbieranie kníh dostalo od-

lišný charakter po vynájdení 
kníhtlače (v roku 1448), keď 
knihy prestali byť unikátmi a 
prví tlačiari sa zároveň snažili 
súperiť s rukopismi. 

Jedna z prednášajúcich - 
umelecká knihárka Lída Mli-
chová (na foto vľavo) zo Žili-
ny sa venuje svojmu remeslu 
- knihárstvu. Spolupracuje 
s  typografom Petrom Ďurí-
kom, s výtvarníkom Mirosla-
vom Cipárom a so spisovate-
ľom Ľubomírom Feldekom. 
Skôr ako pre širokú verejnosť 
sú tieto knihy určené pre zbe-
rateľov. L. Mlichová uviedla: 
„Vyberieme si vysnívanú tému 
a či to bude mať zákazníka nás 
až tak nezaujíma. Očakáva-
me, či výsledok bude taký silný, 
ako sa my do toho chceme vlo-
žiť (v ilustrácii, v typografickej 
úprave, v písme). Nemáme 
termín, je to také snové. Knihy 
sa dostávajú aj na výstavy, na 
súťaže. Titulmi už boli diela 
- E.A.Poe (Havran), Biblická 
pieseň piesní...“  (kpa)

Krásne knihy sú lákadlom pre zberateľov
Za všetkým je žena - bol 

názov podujatia - inšpira-
tívnej prehliadky ručne ma-
ľovaných odevov z dielne A. 
Fedákovej a  V. Karolyiovej 
a  ich žiakov, spojenej s  po-
hybmi tanečníkov z  taneč-
nej skupiny Love Movement 
pod vedením L. Baselideso-
vej. 

Vo štvrtok večer sa na 
námestí prezentovali žiaci 
výtvarného a  tanečného od-
boru ZUŠ na Štefánikovej 
ulici. Mólom pre modelky bol 
priestor okolo fontány. 

Učiteľka ZUŠ na Štefániko-
vej ulici Anna Fedáková si už 
dlhší čas maľuje na látku svoj-
ho oblečenia. Vedie k  tomu 
aj svojich žiakov. Povedala: 
„Dievčatá si maľujú tričká, 
sukne... Dobre sa maľuje na 
hodváb. Spojila som sa s  ko-
legyňami, ktoré si tiež maľo-
vaním vyrábajú vlastné oble-
čenie. Rada si takto vyrábam 

široké sukne vhodné na tanec.“ 
Na námestí sa stretli aj ma-
mičky s deťmi (našlo sa aj pár 
chlapcov), ktoré sa nepred-
viedli na módnej prehliadke, 
ale vyrábajú si svoje maľované 
oblečenie a mali ho na sebe. 

Prehliadka sa dotkla aj mi-
nulosti - na móle pri fontáne 
sa objavili i vyšívané blúzky, 
ktoré niekedy vyšívali diev-
čatá chlapcom na ich ochra-

nu. Dávala sa do nich živá 
energia tvorcu. 

To, čo si vyrobíme sami, 
bude vždy originálne. Jedna 
z  modeliek Lenka Babony, 
ktorá mala na sebe krémové 
plesové šaty s namaľovanými 
červenými kvetmi uviedla: 
„Je to môj štýl, v  obchode ta-
kéto originálne veci nenájdem. 
Potrebujem len farby na látku 
a veľa trpezlivosti.“  (kpa)

Vlastnoručne maľované oblečenie je iné

Krajské kolo celoslovenskej postupovej súťaže 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovské-
ho kraja Výtvarné spektrum 2018 prinieslo 
v  55. ročníku opätovne pestrosť autorského 
zastúpenia. Otvorenosť súťaže z hľadiska tech-
ník, tém a  široké vekové rozpätie autorov sa 
odzrkadlilo v  rozmanitosti umeleckých výpo-
vedí. Prihlásených bolo 154 diel od 72 auto-
rov. Zastúpenie mali aj výtvarníci z Popradu. 
Odborná porota ocenila hlavnou cenou An-
tona Budzáka z Popradu. V kategórii Insitná 
tvorba získal cenu aj Milan Bocko z  Popra-
du (na foto).   FOTO - archív Milana Bocka.
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Poslankyňa Be-
áta Sichrovská vo 
svojej interpelácii 
poukázala na havarijný stav scho-
diska vedúceho k nákupnému cen-
tru Slovenka, na ktorý ju upozornili 
obyvatelia Okružnej ulice a žiadajú 
jeho urgentnú opravu. Schodisko je 
nebezpečné a hrozí vysoké riziko 
úrazu a pádu. Ďalej interpelovala, že 
nádoby na separovaný zber plastov 
a papiera sú nevhodné. Nádoby na 
zber plastov majú malé otvory, čo 
znemožňuje dať do nich obal väčší 
ako fľaša na minerálku. Nádoby na 
separovaný zber papiera majú zase 
len úzku štrbinu, ktorá umožňujú 
vkladať do nich len malé papiero-
vé obaly alebo noviny. Obyvatelia 
sídlisk žiadajú, aby staré nádoby na 
separovaný odpad neboli nahrá-
dzané rovnakými novými nevhod-
nými nádobami, alebo, aby mesto 
zabezpečilo prídavné 
nádoby na väčšie od-
pady. Ďalej predložila 
interpeláciu vo veci 
urgentného pridele-
nia finančných pros-
triedkov na riešenie 
havarijného technic-
kého stavu striech na 
dvoch telocvičniach v 
ZŠ A. V. Scherfela vo 
Veľkej. Takisto rodičia 
tejto základnej školy 
žiadajú o urýchlené 
vyriešenie kritického 
stavu na križovatke ulíc železničná, 
Na letisko a Fraňa Kráľa. Je to jedi-
ná prístupová cesta k ZŠ vo Veľkej, v 
špičkách maximálne vyťažená a ťaž-
ko prejazdná. Výstavba vo Veľkom 
Slavkove a Novej Lesnej túto komu-
nikáciu ešte viac zaťažuje. Dokonca 
začiatkom mája došlo v tesnej blíz-
kosti križovatky k dopravnej neho-
de, pri ktorej bol zranený žiak školy.

Poslanec Slavomír Božoň inter-
peloval vo veci zničených lavičiek 
pred bytovým domom Erbium a po-
treby pravidelného čistenia vpustov 

na dažďovú vodu zo severnej strany 
tohto bytového domu. Ďalej pou-
kázal na prístup ku kontajnerom na 
komunálny odpad pred blokom Ko-
balt, ktorý je možný len od cesty, ale 
je potrebný aj od chodníka. Tamojší 
obyvatelia tiež navrhujú v budúcnosti 
zrealizovať podzemné kontajnery s 
prípadným ohradením, aby sa zabrá-
nilo znečisťovaniu okolia vtáctvom a 
inými živočíchmi. Takisto zabezpečiť 
malé betónové koše na sídlisku želez-
nými poklopmi. Poslanec ďalej inter-
peloval vo veci nedostatočného čiste-
nia, najmä v zime, pešej komunikácie 
vedúcej k lekárni a dennému centru 
pre dôchodcov pri BD 3783/79, ďalej 
o probléme s bezdomovcami medzi 
BD Erbium a škôlkou, o probléme 
rozširujúcich sa havranov a potre-

be zrevitalizovať park pri obchodnej 
akadémii. Ďalej interpeloval za oby-
vateľov sídliska Juh, ktorí majú prob-
lém s topoľmi ako alergénmi.

Poslanec Milan Baran interpelo-
val vo veci preverenia a vyhodno-
tenia možnosti pozdĺžneho státia 
motorových vozidiel na Tajovského 
ul. na cestnej komunikácii pozdĺž 
bytových domov Bodrog a Laborec. 
Interpeloval aj kvôli triedeniu odpa-
du na podnet občianky, ktorá pou-
kázala na malé otvory niektorých 
kontajnerov na separovaný odpad. 

Poslanec v ďalšej 
svojej interpelácii 
komentoval na zák-

lade podnetu občana stav devastácie 
budov, oplotenia a otvorených, proti 
pádu nezabezpečených šácht v bý-
valých kasárňach na sídlisku Západ. 
M. Baran interpeloval aj o probléme 
nutnosti zateplenia spojovacej učeb-
ňovej časti a telocvične v ZŠ Tajov-
ského.

Poslankyňa Anna Schlossero-
vá predložila niekoľko interpelácií. 
Jedna sa týkala žiadosti obyvateľov 
mestskej časti Matejovce - prístupovej 
cesty k nehnuteľnostiam na pozemku 
C 943/1 v k.ú. Matejovce, na ktorom 
je postavená cestná, miestna a účelo-
vá komunikácia, lesná, poľná cesta, 
chodník a ich súčasti. Súčasne žiadajú 
o realizáciu verejného osvetlenia na 
nej. Ďalej požiadala o vysvetlenie k 
zmluve na poskytnutie služieb v sú-

lade s GDPR a auditu 
IKT. Tiež opätovne 
interpelovala v rovna-
kej záležitosti ako vo 
februári poslankyňa B. 
Sichrovská, kvôli za-
bezpečeniu osvetlenia 
v kriticky neosvetlenej 
časti pri bytových do-
moch Dukla a Vysoká, 
vyčistenia detského 
ihriska naplneného 
sklom a črepinami po 
vandalizme návštev-
níkov blízkych pohos-

tinstiev na sídlisku Západ. Opako-
vane interpelovala aj kvôli realizácii 
parkovacích plôch v lokalite Baníckej 
ul. Ďalej požiadala v interpeláciách 
o vyjadrenie k postupu pri jednom z 
výberových konaní k nájomnej zmlu-
ve, o predloženie súpisu žiadostí a 
prehľadu poskytnutej pomoci a mi-
nimálnej pomoci v zmysle zákona č. 
358/2015 Z.z. vrátane vyjadrenia Pro-
timonopolného úradu k nim za rok 
2016 a 2017 a prvý polrok 2018.

Ďalšie interpelácie v budúcom 
čísle.    (ppm)

Z interpelácií poslancov
• MINuLÝ týždeň v pondelok ve-
čer bol na čísle 159 prijatý oznam 
ohľadom muža ležiaceho na zemi 
za budovou autobusovej stanice na 
Ulici Jiřího Wolkera. Hliadka MsP 
Poprad zistila 50-ročného muža 
zo Žarnovice. Keďže muž bol pod 
vplyvom alkoholu a nereagoval na 
vonkajšie podnety, bol prevezený do 
nemocnice privolanou sanitkou.

• V  uTOROK 19. júna ráno bolo 
na mestskú políciu oznámené, že v 
oplotení areálu súkromnej firmy na 
Hraničnej ulici je had. Mestskí po-
licajti zistili, že išlo o užovku stro-
movú, ktorá sa v oplotení zrejme 
vyhrievala na slniečku. Následne sa 
z miesta odplazila.

• VO ŠTVRTOK 21. júna na pravé 
poludnie oznámil na MsP Poprad 
57-ročný muž, že na Okružnej ulici 
bol napadnutý a pohryzený psom. 
Došlo k tomu aj napriek tomu, že psa 
mala žena na vôdzke. Po incidente sa 
k poškodenému navyše mala správať 
hrubo a arogantne a z miesta odišla 
bez toho, aby poškodenému poskyt-
la svoje údaje a údaje o očkovaní 
psa. Poškodený muž po ošetrení v 
nemocnici podal na mestskej polícii 
písomné oznámenie. Vec je v riešení 
MsP Poprad, ktorá už zistila podo-
zrivú osobu.

• V  SOBOTu 23. júna popoludní 
pozorný občan upozornil na linke 
159 na posádku vozidla, ktorá s po-
užitím násilia na Murgašovej ulici 
odmontovala blokovacie zariadenie 
z kolesa svojho vozidla. Išlo o Po-
liakov, ktorí sa aj s vozidlom snažili 
pred hliadkou MsP Poprad ukryť vo 
vnútrobloku za kotolňou. Hliadka 
MsP Poprad vodičovi vozidla uloži-
la blokovú pokutu. Mestská polícia 
Poprad týmto chce vyjadriť poďa-
kovanie všímavému občanovi, ktorý 
tento incident oznámil.

• V NEDEĽu 24. júna v noci mest-
skí policajti riešili uložením blo-
kovej pokuty mládež, ktorá rušila 
nočný pokoj v priestoroch nového 
detského ihriska Žihadielko, za by-
tovým domom Antimón, obyvateľov 
ktorého svojím hlučným správaním 
podozrivé osoby v nočnej dobe 
obťažovali.   (msp)

Týždeň
s mestskou políciou

• POPRADSKÍ dopravní policajti obvinili z  prečinu 
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 34-ročnú ženu 
z Popradu, ktorá minulý týždeň v utorok dopoludnia so 
svojím vozidlom pred železničným priecestím vo Veľkej 
nerešpektovala dopravnú značku STOJ, daj prednosť v 
jazde. Hliadka PMJ ju pri kontrole podrobila aj dychovej 
skúške na alkohol. Výsledok bol pozitívny s hodnotou 0,61 
mg/l etanolu na liter vydychovaného vzduchu. Okrem 
toho v tom čase v jej vozidle na sedadle spolujazdca ne-
bola maloletá osoba pripútaná bezpečnostným pásom. 
Obvinená vodička bola umiestnená do cely policajného 
zaistenia a stíhaná v tzv. super rýchlom konaní.• POD zámienkou dopravnej nehody zaťa sa pokúsil 
neznámy zlodej vylákať peniaze od 68-ročnej Poprad-
čanky. Tú telefonicky kontaktoval minulý týždeň a pred-

stavil sa ako doktor Varga. Uviedol, že jej zať utrpel neho-
du, pri ktorej si zranil jazyk a nemôže hovoriť a taktiež, 
že pri tejto nehode došlo k poškodeniu auta maďarských 
občanov a ich dieťa utrpelo otras mozgu. O niekoľko mi-
nút neskôr jej ten istý muž zatelefonoval znovu a ženu 
požiadal o zaslanie 4 000 eur, ktoré údajne potrebuje jej 
zať, aby mu nezobrali vodičský preukaz a aby posádke 
druhého auta vyplatil ujmu. V následných telefonátoch 
ju inštruoval, že peniaze má zaslať prostredníctvom 
služby Western Union do Maďarska na ním uvedené 
meno. To našťastie neurobila, keďže ju telefonicky kon-
taktovala jej dcéra a uistila ju, že jej manžel je doma a 
nič sa mu nestalo. Prípad prevzal popradský vyšetrova-
teľ, ktorý začal trestné stíhanie vo veci prečinu podvodu 
spáchaného v štádiu pokusu.   (krp)

Redakciu novín
POPRAD

nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

Policajné správy

Problematická križovatka vo Veľkej.       FOTO - Silvia Šifrová
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SpoločenSká kronika

Akoby sa 
r o z t r h l o 

vrece s rôznymi možnosťami „fu-
šiek“. Jedna bude zvlášť lukratívna.

Viac sa 
ov ládajte , 

hoci vami bude lomcovať zlosť. 
Hnevom nič nezmôžete.

Môže vás 
p o t r á p i ť 

zdravie, preto myslite už teraz na 
dlhšiu dovolenku.

Budete stáť 
pred neja-

kým vážnym rozhodnutím. Po-
raďte sa so svojou rodinou.

Niekedy je 
mlčať zlato. 

Uvedomte si to v nejakej ošemet-
nej situácii.

R o d i n n í 
príslušníci 

budú pri vás stáť aj vtedy, keď na 
vás niekto slovne zaútočí.

Dobre si 
zvážte neja-

kú ponuku, lebo nemusí byť taká 
dobrá, ako sa zdá.

Bude sa vám 
všetko dariť. 

Akoby čarovným prútikom k vám 
budú prichádzať aj peniaze.

Klebety vám 
znepríjem-

nia život. Nedajte sa vyprovoko-
vať k zbytočným útokom.

N e j a k á 
udalosť vás 

prinúti zamyslieť sa nad svojím 
životným smerovaním.

Budete rie-
šiť vec, kto-

rú ste nezapríčinili. Radšej sa do 
toho nemiešajte.

Kde sa dva-
ja bijú, tretí 

vyhráva. Kým vy s niekým budete 
súperiť, slávu zožne iný.

HoroSkop od Stredy do Stredy

V stredu 27. júna - Benu - Kaufland, vo štvr-
tok 28. júna - Benu - Tesco, v piatok 29. júna 
- Adus, v sobotu 30. júna - Limba, v nede-
ľu 1. júla - Dr. Max - Kaufland pri stanici, 
v  pondelok 2. júla - Dr. Max - námestie 
a v utorok 3. júla - Dr. Max - Kaufland pri sta-
nici. Benu - Kaufland: Moyzesova ul., Benu 

- Tesco: Teplická ul., Adus: Mnoheľova ul., 
Limba: Podtatranská ul., Dr. Max - Kaufland 

pri stanici: Wolkerova ul., Dr. Max - ná-
mestie: Nám. sv. Egídia. Lekárne s poho-
tovostnou službou sú otvorené od pon-

delka do piatka od 18. hod. do 22. hod., počas 
sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

poHotovoSť v lekárňacH

V piatok 22. júna 2018
vo Veľkej s

V piatok 22. júna 2018
vo Veľkej s

V sobotu 23. júna 2018
v Spišskej Teplici s

V utorok 26. júna 2018
vo Veľkej s

Annou Chudíkovou,
94-ročnou

Teréziou Martinkovou,
55-ročnou

Mgr.art. Zuzanou Kollárovou,
28-ročnou

Jozefom Šebestom,
88-ročným

V stredu 27. júna 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 27. júna 2018
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 28. júna 2018
o 11. hod. v Spišskej Sobote s

Vo štvrtok 28. júna 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 28. júna 2018
o 14. hod. v Matejovciach s

V piatok 29. júna 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Jánom Kacejom,
86-ročným

Ing. Ondrejom Siskom,
68-ročným

Ing. Ladislavom Marom,
48-ročným

Pavlom Šulíkom,
76-ročným

Annou Regecovou,
69-ročnou

Ivetou Babnicovou,
72-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Usmievaj sa na každého, nezáleží na tom kto to je, a to ti 
pomôže, že porastieš do väčšej lásky voči každému.“

Matka Tereza                                                                                

povedali Slávni

www.noviny-poprad.sk

Ohrozenú korytnačku močiarnu
pomôžu zachrániť slovenské technológie

Dnes 27. júna má meniny - Ladislav, Ladislava, vo štvrtok 
28. júna - Beáta, v  piatok 29. júna - Peter, Pavol, Petra, 
Pavla, v sobotu 30. júna - Melánia, v nedeľu 1. júla - Diana, 
v pondelok 2. júla - Berta a v utorok 3. júla - Miloslav.

BlaHoŽeláme k meninám

navŽdy Sa roZlÚčime

program kina cinemaX poprad
Od 28. júna do 4. júla

Počas konferencie Met-
ro On Line v Poprade sa 
technologickí nadšenci a 
ochrancovia prírody dohod-
li na spolupráci pri záchrane 
slovenskej korytnačky mo-
čiarnej. Napriek tomu, že 
korytnačka močiarna patrí 
k pôvodným druhom fauny 
Slovenska, v súčasnosti na 
našom území žije len niekoľ-
ko stoviek jedincov, ktoré sú 
kriticky ohrozené. Slovenské 
technológie však majú po-
môcť k jej ochrane. 

Súčasťou programu tech-
nologickej konferencie Metro 
On Line boli tento rok pred-
nášky podnikateľov o spo-
ločenských problémoch, so 
sociálnym a ekologickým roz-
merom. A práve vďaka ekolo-
gickým témam konferencie sa 
jej zúčastnili i viacerí nadšen-
ci a ochranári prírody. Milan 
Oselský zo Združenia priate-
ľov herpetofauny spoločne so 
zástupcami IT sféry otvoril 
diskusiu o záchrane koryt-

načky močiarnej. „Prirodze-
ným prostredím korytnačky 
močiarnej, v ktorom sa dokáže 
rozmnožovať, je územie v ka-
tastri obce Streda nad Bodro-
gom -  súčasť mŕtveho ramena 
rieky Bodrog. V posledných ro-
koch však toto územie ohrozu-
jú nadmerné suchá, klesanie 
a zarastanie vodnej hladiny a 
zarastanie kladiska náletový-
mi drevinami. Naše združenie 
v spolupráci s dobrovoľníkmi a 
odborníkmi chce prispieť k vy-
čisteniu od neprirodzených po-
rastov a záchrane korytnačky 
močiarnej aj pomocou techno-
logického startupu,“ povedal 
Milan Oselský. 

Dôležitou súčasťou výsku-
mu korytnačiek sú napríklad 
sledovacie zariadenia, ktoré 
pravidelne monitorujú ich 
život a správanie. V rámci 
diskusie s technologickými 
špecialistami vznikla myš-
lienka spojenia IT a ochrany 
prírody a viacero účastníkov 
konferencie prejavilo záujem 

pomôcť či už priložením po-
mocnej ruky, alebo finanč-
ným príspevkom na práce 
nevyhnutné pri obnove bio-
topov korytnačky.  Vytvorila 
sa tak neformálna pracovná 
skupina, ktorá sa spoločne 
pokúsi nájsť spôsoby, ako by 
mohli IT technológie ešte 
viac pomôcť pri efektívnejšej 
ochrane. 

„Časť výťažku z predaja líst-
kov na našu konferenciu pôjde 
priamo na financovanie zá-
chrany korytnačky močiarnej. 
Rozhodli sme sa prijať výzvu 
a prispejeme najmä modernou 
technológiou. Vytvoríme záze-
mie a projektový tím, ktorého 
úlohou bude pomáhať s vývo-
jom IT zariadení použiteľných 
aj v zahraničí. Verím, že už po-
čas budúceho ročníka budeme 
môcť odprezentovať výsledky, 
ktoré sa nám podarilo zreali-
zovať,“ uviedol Ján Michlík, 
organizátor konferencie Met-
ro On Line.  (bzj)

Streda - sobota -  27. - 30. jún /
Námestie sv. Egídia
6. ročník VIVA ITALIA
Viac na plagáte na 4. str.

Sobota 30. jún o 10. hod./Ná-

mestie sv. Egídia
PINOKIO- Divadlo zo šuflíka

Sobota 30. jún o 21. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
FILMY NA PLÁTNE

ČIARA (SR), 113 min. 

Nedeľa 1. júl o 15. hod./ Ná-
mestie sv. Egídia
DH TATRAMAT MATEJOV-
CE - promenádny koncert

Kultúrny program mesta Poprad

18. mája 2018 - Lívia Hvilová a Lukáš Adamec, 16. júna 
2018 - Ing. Dana Lipnická a Ing. Peter Hrmo, Mgr. Veroni-
ka Šebestová a Ing. Matej Kocan, 22. júna 2018 - Etela Mir-
gová a Eduard Mirga, Simona Mačugová a Marián Križov-
ský, 23. júna 2018 - Jarmila Rabčanová a Martin Mihálik.

manŽelStvo uZavreli

Psí detektív: o 13. hod. (hrá 
sa sobota až streda), o 15.10 
hod. (hrá sa len 4.7.), o 15.40 
hod. (nehrá sa 4.7.), Jurský 
svet: Zánik ríše 2D: o  15. 
hod. (hrá sa len 4.7.), o 15.10 
hod. (nehrá sa 4.7.), Jurský 
svet: Zánik ríše 3D: o 17.20 
hod. (hrá sa len 4.7.), o  18. 
hod. (nehrá sa 4.7.), Sicario 
2: Soldato: o 20.50 hod. (ne-
hrá sa 4.7.), Predpremiéra: 
Ant-Man a  Wasp 3D: o  20. 

hod. (hrá sa len 4.7.), Luis 
a  ufóny: o  13.40 hod. (hrá 
sa sobota až streda), Pablo 
Escobar: Nenávidený a mi-
lovaný: o  17.50 hod., Som 
sexy: o  20.30 hod., Detské 
kino - ukradnutá princezná: 
o  14.20 hod. (hrá sa sobota 
až streda), Pat a  Mat opäť 
v  akcii: o  16.20 hod., Lás-
ka bez bariér: o 18.10 hod., 
Taguj!: o 20.40 hod. Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)
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inZercia
• Predám kvalitný leštený 
Tatranský drevený obklad 
- 3 €, perodrážka, Zrubový 
profil, hranoly a  dlážkovi-
cu na podlahy. Inf. č. t.: 0908 
234 866.   1/18-P  
• Predám 2-izbový byt v  no-
vostavbe vo Svite. Cena dohodou. 
Inf. č. t.: 0917 121 465.   9/18-P
• Predám Jeep Grand Chero-
kee 3.1 TD Laredo, r. v. 2000 + 
prívesný vozík, naj. 230 261 km, 
pohon 4x4, diesel, výkon 103 
kW, dobrý stav, cena dohodou. 

Tatranská galéria - Elektráreň
Do 29. júla
Miroslav CIPÁR - Hra pre naše oči
Tvorba jedného z najvýznamnejších slovenských 
výtvarných umelcov v  Tatranskej galérii po 
prvýkrát, vystavených je viac ako 150 diel z ma-
jetku autora a súkromných zberateľov .

Miroslav CIPÁR - Moja krajina je moja fantázia
Interaktívna výstava v  rámci projektu Hry 
s  umením 2018 v  spolupráci s  Bibianou Brati-
slava.

STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia 130 diel zo zbierkové-
ho fondu Tatranskej galérie predstavuje to naj-
lepšie z tvorby takmer 80-tich autorov.

INÉ PODuJATIA
LETNÝ TÁBOR MALÝCH uMELCOV

Tatranská galéria v  Poprade pripravuje denný 
letný umelecký tábor. 
1. turnus od 10. 7. do 12. 7. 2018 od 9. do 15. 
hod. a 2. turnus od 14. 8. do 16. 8. 2018 od 9. do 
15. hod. 

TVORIVÉ DIELNE
Tematické výtvarné workshopy k aktuálnym vý-
stavám a vynovenej stálej expozícii.

Vila Flóra Starý Smokovec
Jozef Česla - Tajomné savany africké
Výber 20 veľkorozmerných fotografií afrických 
zvierat nafotených počas jednomesačného po-
bytu autora v Africkej Keni. 

STÁLA EXPOZÍCIA
Tatry v umení

www.tatragaleria.sk
Zmena programu vyhradená!

Tatranská galéria v Poprade

Podtatranské múzeum v Poprade
Expozície múzea
Poprad a  okolie v  zrkadle 
vekov 

Spoločenské hry a  logické 
hlavolamy

Letná čitáreň 2018 
4., 11., 18. a 25. júla od 15. do 
17. hod. + prednášky spojené 
s prezentáciou. 
11. júla o  20. hod. - Rekon-

štrukcia budovy a areálu Pod-
tatranského múzea v Poprade
25. júla o 20. hod. - Podpore-
né granty FPU 2017 - 2018.

Otvorené utorok až nedeľa 
od 9. do 17. hod., v pondelok 
a  počas štátnych sviatkov za-
tvorené. 

Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea

Cechy a remeslá na hornom 
Spiši, Meštianske bývanie, 
Vznešenosť a pokora, Osob-
nosti Spišskej Soboty.

Otvorené utorok až piatok 
od 10. do 17. hod., v  sobotu 
a v nedeľu od 13. do 17. hod., 
v pondelok a  počas štátnych 
sviatkov zatvorené. 

Zmena programu vyhradená!

Podtatranská ul. č. 1
Od 4. júla 
Helena Suchá Sojaková - Kresby - grafiky.  
Klub paličkovanej čipky Spiš - Čipka - dedičstvo pre-
došlých generácií. 4. júla o 17. hod. - vernisáž výstavy.    

Stála výstava  
S knihou ma baví svet - 3. ročník - výstava výtvarných 
prác žiakov základných škôl v Poprade.

Oddelenie umenia Spišská Sobota
Rudolf Hlaváč - Výber z tvorby - výstava amatérskeho 
výtvarníka.

Otváracie hodiny: pobočky Podtatranská ul. 1, Spišská 
Sobota, Výkrik - pondelok - piatok od 9. do 17. hod., 
v stredu, v sobotu a v nedeľu zatvorené, pobočka na sídlis-
ku Juh 3, pondelok a vo štvrtok od 9. do 17. hod., utorok, 
streda, piatok, sobota a nedeľa zatvorené. 

Zmena programu vyhradená!

Júl - august
VEĽKÁ OČAMI SOCHÁRA
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ IMRICHA SVITANU

Stála expozícia 
ZO STAREJ VEĽKEJ

- výber z diel akademického maliara Ondreja 
Ivana z Veľkej. 

Otvorené: pondelok, utorok, štvrtok od 8. do 12. 
a od 13. do 15. hod., streda od 8. do 12. a od 13. 
do 16.30 hod., piatok od 8. do 13. hod.

GALÉRIA SCHERFELOV DOM

Podtatranská knižnica Poprad

Kultúrny kalendár na júl 2018

7. - 8. júla
Kežmarok - Festival detských radostí.
6. - 8. júla
Kežmarok - Európske ľudové remeslo. 
1. júla
Východná - Folklórny festival Vý-
chodná 2018.

PODTATRANSKÁ PALETA
výstava malieb kytíc, anjelov, krajin-
ných zátiší, starých pamiatok architek-
túry Popradu a jeho okolia od akade-
mického maliara Igora Pančuka.

GALÉRIA
IGORA PANČuKA

PODTATRANSKÉ
OSVETOVÉ
STREDISKO

KINO TATRAN
28. júna o 18.30 hod.
MANŽELKA A MANŽEL  
IT, romantická komédia, 100 
min., titulky, MP12
Manželský pár sa po dlhých ro-
koch spolu ocitá v kríze. Po ne-
vydarenom experimente sa však 
manželia prebudia v tele toho 
druhého. Vstupné: 4 €  Vstupné 
FK, ŤZP: 3 €

29. júna o 19. hod.
SOM SEXY 
USA, komédia, 120 min., titulky, 
MP12
Úplne obyčajná žena „krv a 
mlieko“ začne po údere do hla-
vy samu seba vidieť ako super 
kočku. 
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené 
(deti,študenti, seniori, ŤZP): 4 €

30. júna o 18.30 hod.
ÚPLNÍ CuDZINCI 
IT, komédia/dráma, 93 min., ti-
tulky, MP15
Je dobrý nápad zdieľať so svoji-
mi najbližšími obsah mobilného 
telefónu? Vstupné: 4 €  Vstupné 
FK, ŤZP: 3 €

30. júna o  16.30 hod. a 1. júla 

o 19. hod. - PSÍ DETEKTÍV 
USA, rodinná komédia, 92 min., 
dabing, MP
Jeden z najlepších policajných 
psov sa musí v prestrojení zú-
častniť prestížnej výstavy psov, 
aby so svojím partnerom z FBI 
odhalili medzinárodný gang pa-
šerákov zvierat. 
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené 
(deti,študenti, seniori, ŤZP): 4 € 

1. júla o 16.30 hod.
JIM GOMBIČKA, LuKÁŠ
A LOKOMOTÍVA EMA 
DE, dobrodružný/fantazijný, 105 
min., dabing, MP7
Jima Gombičku, strojvodcu Lu-
káša a lokomotívu Emu čaká viac 
než pozoruhodné dobrodružstvo. 
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené 
(deti, študenti,seniori, ŤZP): 4 € 

2. júla o 19. hod.
MuŽ MENOM OVE
- €uRÓPSKE FILMY ZA €uRO
SE, dráma/komédia, 116 min., 
titulky, MP12, FK
Ove je tvrdohlavý a  večne sa 
sťažujúci muž, ktorý pohŕda 
všetkými naokolo a dáva im to aj 
zreteľne najavo. Zvrat v  jeho ži-
vote nastáva príchodom nových 
susedov. Vstupné: 1€

Inf.: č. t. 0950 378 611.    10/18-P
• Kúpim pozemok vo Veľ-
kej, v Spišskej Sobote alebo 
v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  1/18-K
• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabam-
ke@gmail.com     37/18-R

Biografický slovník osobností mesta
Poprad (2.) V júni si pripomíname:

100 rokov od úmrtia lekára, 
patológa, vysokoškolského pe-
dagóga Dr. Antona GENERSI-
CHA (*4. 2. 1842 Trnava - †4. 6. 
1918 Budapešť).
Študoval na gymnáziách v  Kež-
marku a  Prešove, medicínske 
štúdiá absolvoval v  Budapešti. 
Pôsobil ako asistent Ústavu pa-
tologickej anatómie lekárskej 
fakulty a  primár mestského 
ústavu súdneho lekárstva v Pešti. 
Od roku 1870 bol profesorom, 
dekanom a  rektorom klužskej, 
neskôr peštianskej univerzity. 
Bol členom – korešpodentom 
Uhorskej akadémie vied a  od 
roku 1904 nositeľom čestného 
titulu kráľovského radcu. Napí-
sal rad vedeckých štúdií z oblasti 
anatómie a  súdneho lekárstva. 

Pri povýšení do šľachtického sta-
vu mu panovník priznal v  roku 
1891 predikát Szepesszombati, t. 
j. spišskosobotský, nakoľko jeho 
rodina pochádzala zo Spišskej 
Soboty.

110 rokov od úmrtia majite-
ľa tehelne Štefana Alexandra 
STROMPFA (*1850 Poprad - 
†20. 6. 1908 Poprad).
Založil a viedol tehelňu v  Po-
prade. Živnostenský list dostal 
20. augusta 1906. Jeho výrobky 
sa použili na výstavbu evanje-
lického a. v. kostola v Poprade i 
na stavbe sanatórií vo Vysokých 
Tatrách. Vlastnil i obchod so 
železným tovarom a zariadením 
pre domácnosť.

Zuzana Kollárová

ul. 1. mája 234/6
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Tenisový turnaj pod Tatrami má konečne slovenského víťaza
Celotýždenný maratón 

svetového tenisu uzavreli 
v sobotu 23. júna na Teniso-
vých kurtoch mesta Poprad 
finálové zápasy vo štvorhre 
i  dvojhre a  tým bola dopí-
saná 16. kapitola najprestíž-
nejšieho antukového teniso-
vého turnaja na Slovensku 
Poprad - Tatry Challenger 
2018. Historickým mo-
mentom bol celkový triumf 
slovenského tenistu a  da-
viscupového reprezentanta 
Jozefa Kovalíka, ktorý vo fi-
nále dvojhry „sfúkol“ z kur-
tu Belgičana Arthura De 
Greefa po setoch 6:4 a 6:0.

Predkrmom pred singlo-
vým vrcholom bola záve-
rečná štvorhra medzi srb-
sko-švajčiarskou dvojicou 
Nikola Čačić - Luca Margaro-
li a  chorvátsko-bosnianskym 
párom Ante Pavić - Tomislav 
Brkić (na foto vľavo). Chlieb 
sa lámal až v  supertajbrejku 
a  z  víťazstva na popradskej 
antuke sa napokon po výsled-
ku 6:3, 4:6 a 16:14 tešili Pavić 
s  Brkićom. „Všetci štyria sme 
dnes hrali veľmi dobrý a napí-
navý zápas. Želám ostatným 

chlapcom veľa šťastia v ďalších 
turnajoch. Ja osobne verím, 
že sa do Popradu vrátim aj 
o rok,“ povedal T. Brkić z Bos-
ny a Hercegoviny. „Sme veľmi 
šťastní, že sme to zvládli. Bola 
tu dobrá atmosféra a  turnaj 
sme si užívali. Počasie nebolo 
najlepšie, ale turnaj bol výbor-
ne zorganizovaný,“ doplnil A. 
Pavić z Chorvátska.

Chvíľu medzi zápasmi vypl-
nila charitatívna časť turnaja. 
Z  dražby tenisovej rakety 
Grigora Dimitrova sa celková 
suma 5  500 eur prerozdelila 
medzi rodinu malého bojov-

níka Markusa a OZ Sasa, kto-
ré sa stará o deti s autizmom 
pod Tatrami.

V  dlho očakávanom finále 
dvojhry sa postavil Slovák Jo-
zef Kovalík (na foto vpravo) 
proti Belgičanovi Arthurovi 
De Greefovi, s  ktorým mal 
doteraz nepriaznivú bilanciu 
1:2 na zápasy. J. Kovalík sa 
stal len druhým slovenským 
finalistom v  histórii tohto 
turnaja, keď ešte v roku 2014 
v Košiciach podľahol Norbert 
Gombos Kanaďanovi Dance-
vicovi. Sny organizátorov sa 
naplnili a k víťazstvu dokráčal 

domáci daviscupový repre-
zentant celkom jednoznačne. 
Iba v prvom sete dovolil uhrať 
súperovi štyri hry, no v druhej 
sade mu uštedril tzv. „kanára“ 
a  po setoch 6:4 a  6:0 sa stal 
úplne prvým slovenským 
víťazom tradičného turnaja 
pod Tatrami. „Sú to vynika-
júce pocity. Tvrdé tréningy sa 
vyplatili. Užívam si toto víťaz-
stvo o  to viac, že je domáce,“ 
uviedol víťaz 16. ročníka. „Te-
šíme sa z toho, že aj vo finále 
mohli diváci povzbudiť nášho 
hráča. Dlho som „Joja“ nevidel 
hrať tak dobre. Súpera dokázal 

poraziť nielen úderovo, ale aj 
mentálne. Celý týždeň bol plný 
pekných zápasov a atraktivitu 
znásobovalo práve naše želiez-
ko v ohni,“ pokračoval riaditeľ 
turnaja Miloslav Mečíř. „Mať 
slovenského víťaza je krásne. 
Turnaj nerobíme len preto, aby 
sme spropagovali región a kra-
jinu, ale aby to pomohlo aj 
slovenskému tenisu. Toto vytú-
žené víťazstvo „Joja“ Kovalíka 
ma zaväzuje k tomu, aby sme 
sa pokúsili zorganizovať ďalší 
ročník opäť v Poprade,“ uzav-
rel hlavný organizátor Bra-
nislav Stankovič.  (mav)

Minulý týždeň vo štvr-
tok sa v  Ružomberku na 
neutrálnej pôde odohral 
kvalifikačný zápas starších 
dorastencov do 19 rokov 
o postup do najvyššej súťaže 
tejto vekovej kategórie me-
dzi FK Poprad a MFK Dukla 
Banská Bystrica.

Po dráme a  nerozhodnom 
bezgólovom výsledku sa z po-
stupu medzi elitu napokon 
tešili mladí orly, ktorí trium-
fovali v  rozstrele zo značky 
pokutového kopu 6:5. Para-
doxne, v  samotnom zápase 
nepremenil nariadenú jede-
nástku v  32. minúte Poprad-
čan Ondrej Elexa.

Zverencov Jána 
Blaháča prišli do 
Liptova povzbudiť 
stovky fanúšikov po-
pradského futbalu, 
ktorí vytvorili orlom 
skvelú domácu atmo-
sféru. „Dosiahli sme 
historický úspech pre 
Poprad. Každý jeden 
z nás pre to urobil ma-
ximum. Naša sústre-
denosť, koncentrácia 
od postupu do bará-
že bola neuveriteľná. 

Dva roky sme pracovali na 
tom, aby disciplína a morálka 
boli na vysokej úrovni. Dali 
sme do toho všetko. Som šťast-
ný, že sme dosiahli túto histo-
rickú métu. Počas zápasu som 
bol viac nervózny ako pri tých 
penaltách. Vtedy som už veril, 
že to dokážeme zvládnuť. Ďa-
kujem našim fanúšikom, bolo 
to krásne, fantastické. Teraz 
už budeme pracovať na tom, 
aby sme v prvej dorastenec-
kej lige obstáli. Je to kvalitná 
súťaž, nechceme v nej hrať o 
záchranu. Základ je dobrý, 
z 24-členného kádra v ňom 
ostáva po sezóne 16 hráčov,“ 

uviedol pre klubový web 
tréner FK Poprad U19 Ján 
Blaháč. „Pre mňa osobne bolo 
dôležitejšie, aby dorast po-
stúpil do ligy ako to, aby sme 
mali A-mužstvo v prvej lige. 
Podarilo sa nám to splniť, je to 
historický krok pre náš klub. 
Chlapci išli na doraz svojich 
síl, chytali ich kŕče a dreli do 
poslednej minúty. Som na 
nich veľmi hrdý. Od môjho 
príchodu do tohto klubu sme 
vsadili na mládež. Dnes sa 
ukazuje, že to má zmysel,“ 
dodal pre oficiálne stránky 
FK Poprad prezident klubu 
Roman Dvorčák.  (ppv)

Starší dorast FK Poprad vybojoval postup medzi elitu

Posledné úspechy tejto 
sezóny si šli pretekári Ka-
rate klubu Shihan Poprad 
užiť do Talianska, kde sa 
tretí júnový víkend, v  sl-
nečnom Lanciane, konali 
Majstrovstvá Európskej 
Shito ryu karate federácie.

S výberom Slovenskej Shito 
ryu karate asociácie vycesto-
vala jedenástka Popradčanov, 
ktorí potvrdili svoje kvality. 
V  súbornom cvičení kata 
mladších kadetiek si Simo-
na Bednarčíková priniesla 
domov bronzovú medailu, 
rovnako bronzová skončila 
Andrea Glatzová v  kategórií 
Masters +35 rokov.

V  športovom zápase ku-
mite sa v  kategórií starších 
žiačok do 37kg stretli vo fi-

nále Veronika Jalowiczoro-
vá a Ema Zacharová. Lepšie 
z  tohto duelu vyšla Veroni-
ka, ktorá vybojovala zlato 
a Ema si pod Tatry priniesla 
striebro. Barbora Glatzová si 
v kategórií do 45kg vybojo-
vala bronz.

Posledné dve medaily 
z  jednotlivcov vybojovali 
kadeti. Kristína Tapferová 
skončila v kategórií kadetiek 
do 55kg strieborná a Marko 
Jalowiczor (na foto) medzi 
kadetmi do 58kg vybojo-
val zlato. Obidvaja zabo-
jovali aj v  súťaži družstiev, 
kde Kristína Tapferová so 
slovenskými kadetkami 
skončila bronzová a kadeti 
s Markom Jalowiczorom zís-
kali zlato.  (jgz)

Shihanisti priniesli medaily z Európy
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Krátko zo športu

Seniori z celého kraja súperili o účasť vo finále
Minulý týždeň vo štvrtok 

sa v  priestoroch športového 
areálu ZŠ s MŠ na Vagonár-
skej ulici v  Spišskej Sobote 
konal 10. ročník Krajských 
športových hier seniorov pod 
hlavičkou Jednoty dôchod-
cov Slovenska. V  konkuren-
cii ôsmich osemčlenných tí-
mov za okres Poprad súťažili 
v piatich disciplínach seniori 
zo Svitu.

V  Krajských športových 
hrách seniorov išlo o  postup 
do celoslovenského finále, 
ktoré sa tento rok uskutoční 
14. až 16. augusta v Bardejove. 
Osemčlenné družstvá z celého 
Prešovského kraja sa pasovali 
s  piatimi disciplínami - beh, 
streľba zo vzduchovky, streľba 
na malú bránu s  futbalovou 
loptou, vrch guľou či hod gra-

nátom. Účastníkov pozdra-
vil okrem iných aj primátor 
mesta Poprad Jozef Švagerko. 
„Je obdivuhodné, keď ľudia 
v tomto veku sú aktívni a hýbu 
sa. Mesto takéto športové hry 
ochotne podporuje. Nešlo o ví-
ťazstvá, ale o priateľské stretnu-
tia a  to bolo najdôležitejšie,“ 

uviedol. „Tieto krajské hry sa 
konajú pravidelne vždy v inom 
meste. Akcii predchádzali okres-
né či oblastné súťaže. Cieľom je, 
aby seniori nesedeli doma a ne-
sťažovali sa na choroby, ale aby 
sa hýbali a cvičili, pokiaľ im to 
zdravie dovoľuje,“ pokračovala 
predsedníčka krajskej orga-

nizácie JDS Anna Petričová. 
„Príprava bola hektická, ale 
verím, že bol každý spokojný. 
Zaujímavé bolo nasadenie, kto-
ré niekedy nie je vidieť ani pri 
mladých športovcoch. Chcem 
poďakovať vedeniu miest Po-
prad a Svit, ako aj vedeniu školy 
v Spišskej Sobote za pomoc pri 

organizácii. Do celoslovenského 
finále postúpil výber kraja, čiže 
najlepší jednotlivci v  daných 
disciplínach. Oni potom vytvo-
ria spoločný osemčlenný tím. 
Náš okres v  tomto roku zastu-
povali seniori zo Svitu,“ dodal 
predseda okresnej organizácie 
JDS Ján Surmík.  (ppv)

• FuTBALISTI FK Poprad 
zvíťazili v  sobotu v  druhom 
prípravnom zápase pred 
novou druholigovou sezó-
nou na pôde fortunaligistu 
z  Podbrezovej 2:1 po góloch 
Dávida Galloviča a  Štefana 
Holiša. Popradčania privítajú 
v sobotu 30. júna o 17. hodine 
v NTC v rámci prípravy poľ-
ský tím KS Bruk-Bet Terma-
lica Nieciecza.

• TIPSPORTLIGOVÝ HK 
Poprad sa pred začiatkom 
novej sezóny posilnil o švéd-
skeho obrancu Simona Karls-
sona, ktorý odohral uplynulý 
ročník v Nórsku. Klub o tom 
informoval na svojom oficiál-
nom webe. Rodák z  Malmö 
strávil prevažnú časť dote-
rajšej kariéry vo švédskych 
súťažiach. Počas jednej sezó-
ny tiež pôsobil v  zámorskej 
OHL. • CEZ víkend v  sobotu 30. 
júna a v nedeľu 1. júla sa na 
tenisových kurtoch mesta Po-
prad uskutoční 6. ročník teni-
sového turnaja O  pohár pri-
mátora mesta Poprad. Turnaj 
sa bude hrať v dvojhrách 

i  štvorhrách v  kategóriách 
muži, muži nad 50 r., ženy, 
štvorhra muži a  zmiešaná 
štvorhra. Program sa začína 
vždy o 9. hodine, vyhodnote-
nie turnaja je naplánované na 
16. hodinu.• MESTO Svidník bolo 
v  sobotu miestom stretnutia 
hasičskej mlade od 8 do 16 ro-
kov. V krajskom kole hry Pla-
meň sa zišli víťazné kolektívy 
chlapcov i  dievčat z  okresov 
Prešovského kraja. Víťazom sa 
u dievčat stala Šuňava, medzi 
chlapcami triumfoval Toporec 
z okresu Kežmarok. Celoštát-
ne kolo je na programe v so-
botu 7. júla vo Svite.• V  SOBOTu sa v  Hozel-
ci konal 4. ročník hasičskej 
súťaže O putovný pohár sta-
rostu. V  požiarnom útoku 
medzi mužmi do 35 rokov 
zvíťazil Spišský Štiavnik, 
v  kategórii žien patrí prven-
stvo Spišskej Teplici. Medzi 
dorastencami boli najlepšie 
Batizovce, u  dievčat skon-
čila prvá Spišská Sobota. 
V  osobitnej kategórii mužov 
nad 35 rokov triumfova-
la Šuňava.  (ppv)

Piatkový večer sa niesol v Spišskej Novej Vsi v znamení ženskej krásy. V spišskom divadle voli-
li už po 22-krát Miss Spiša 2018. Tento titul získala 18-ročná Novovešťanka Klaudia Repková. 
Mužská porota zložená zo známych slovenských osobností ju vybrala z deviatich finalistiek. Pr-
vou vicemiss sa stala 20-ročná Sylvia Fargašová zo Smižian a titul druhej vicemiss si odniesla 
28-ročná Barbora Chlebovcová z Odorína. Titul Miss sympatia patrí 21-ročnej Alexandre Topor-
cerovej z Popradu. Galavečer, ktorý zorganizovala agentúra Štýl, bol na tému To najlepšie z Ukra-
jiny. Večerom už tradične sprevádzal známy moderátor, východniar Michal Hudák. Na fotogra-
fii víťazky s celebritnou porotou.     FOTO - Silvia Šifrová
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