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Prázdniny v školách v znamení stavebného ruchu
Spišský diecézny biskup 

Štefan Sečka rozhodol o 
vzniku novej farnosti na síd-
lisku Juh v Poprade. Dekrét 
vstúpi do platnosti 10. júla 
2018. 

Novozriadená rímskokato-
lícka farnosť Poprad - Juh sa 
odčlení od farnosti Poprad, 
pričom hranicou medzi tý-
mito dvoma farnosťami je 
cesta I. triedy I/18, ktorá pre-
chádza celým územím mesta 
Poprad a oddeľuje sídliská 

Juh od ostatných častí Popra-
du. K novozriadenej farnosti 
sa pričleňuje aj filiálka Kvet-
nica. Kostol svätých Cyrila 
a Metoda bude povýšený do 
hodnosti farského kostola. 
Novým farárom vo farnosti 
Poprad - Juh bude Jozef Ben-
ko, kaplánom Michal Janiga, 
vypomáhať ako školský kap-
lán bude Marek Wolanszký. 

Dôvodom zriadenia novej 
farnosti je zabezpečenie lep-
šej pastoračnej služby pre ve-

riacich zo sídlisk 
Juh, kde býva veľ-
ké množstvo ľudí. 
Doterajšia farnosť 
Poprad, do ktorej 
bude po novom 
patriť Konkated-
rála Sedembolest-
nej Panny Márie 
a Kostol sv. Egí-
dia,  bola územ-
ne aj počtom 
veriacich veľmi 
veľká.  (ppp)

Nová farnosť Poprad - Juh
Školský rok 2017/2018 

znamená prázdniny aj pre 
školákov v  deviatich zák-
ladných školách v  zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta 
Poprad. Všetky školy čaká 
predovšetkým pravidelná 
údržba, ale v  niekto-
rých nastane čulý sta-
vebný ruch.

„Koncoročné vy-
svedčenia v  Poprade 
si prevzalo viac ako 4 
300 žiakov, z toho viac 
ako 400 deviatakov. 
Pri príležitosti ukon-
čenia školského roka 
školy odovzdali nielen 
vysvedčenia, ale pod-
ľa tradície ocenili aj 
najúspešnejších žiakov 
v  rôznych vedomost-
ných, športových či 
umeleckých súťažiach,“ 
uviedla  vedúca odbo-
ru školstva, mládeže 
a  športu MsÚ v  Po-
prade Edita Pilárová.

Veľká väčšina deviatakov, 
ktorá ukončila školský rok 
v  popradských základných 
školách, bude pokračovať 
v  štúdiu na  stredných ško-
lách. Dva mesiace prázd-
nin môžu školáci využiť na 

oddych. Rodičia detí, ktorí 
prihlásili svoje ratolesti do 
Centra voľného času, budú 
tráviť leto v denných a poby-
tových táboroch, o ktoré bol 
aj tento rok veľký záujem.

Veľkú slávnosť usporiadali v  rámci ukončenia školského roka 
2017/2018 v ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade, kde sa učitelia 
poďakovali žiakom za ich vzorné výsledky práce a naopak, predovšet-
kým deviataci učiteľom za nezabudnuteľné roky strávené za bránami 
tejto školy na sídlisku Západ.     FOTO - Marek Vaščura

(Pokračovanie na str. 2)

Súčasťou 6. ročníka festivalu Viva Italia bol aj pietny ceremoniál v Spišskej Sobote na pamiatku obetí 1. svetovej vojny (na foto vpravo). Po-
čas podujatia vystúpil i Davide Mattioli, popri ktorom sa predstavili aj finalistky Miss Liptov 2018.     FOTO - Silvia Šifrová, Katarína Plavčanová
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Stručne

V Poprade-Matejovciach odovzdali stavenisko,
začala sa stavba športového areálu

Škôlkari z Tranovského ul. budú počas rekonštrukcie v škole

• KOSTOL na sídlisku Juh v  Po-
prade, ktorý je zasvätený sv. Cyrilovi 
a  Metodovi, si v  pondelok 25. júna 
pripomenul 20 rokov od vysväte-
nia. Za toto obdobie si svätostánok 
získal obľubu u  miestnych a  stal sa 
súčasťou sídliska. Slávnostná odpus-
tová svätá omša sa v ňom bude slúžiť 
vo štvrtok 5. júla o 11. hod. 

• DNES 4. júla o  17. hod. bude 
v  Podtatranskej knižnici v  Poprade 
na sídlisku Západ otvorená výstava 
kresieb a grafík, ktorých autorkou je 
Helena Suchá Sojáková. 

• MEDIAČNÁ poradňa pre Po-
pradčanov, ktorá býva každý prvý 
štvrtok v mesiaci, bude kvôli za-
jtrajšiemu štátnemu sviatku vieroz-
vestcov sv. Cyrila a Metoda presunu-
tá na štvrtok 12. júla 2018. Bezplatné 
rady poskytnú mediátori od 14. do 
16. hod. v kancelárii na prízemí 
Mestského úradu v Poprade.

• LETNÝ tábor pre popradské deti 
zo sociálne znevýhodneného pros-
tredia organizuje mesto Poprad od 
8. do 15. júla v Tatranských Matlia-
roch. Zúčastní sa na ňom 40 detí.

• TATRANSKÁ galéria v  Poprade 
pripravuje denný letný umelecký tá-
bor. Prvý turnus bude od 10. do 12. 
júla 2018. 

• POSLANCI mestského zastupi-
teľstva mesta Poprad na júnovom 
zasadaní schválili členstvo mesta 
Poprad v  Európskej asociácii zdru-
ženia mesta a  obcí so záujmom 
o udržateľnú energiu Energy Cities. 
Výška ročného členského príspevku 
je 625 eur, pričom pre rok 2018 je 
členský príspevok pre mesto Poprad 
320 eur. 

• MEDZINÁRODNÝ deň obja-
tí Hug Day  bol v  stredu 27. júna.  
Tohto roku sa do 7. ročníka zapojilo 
viac ako 70 miest na Slovensku, čo 
je najviac v  jeho doterajšej histórii. 
Aj v  Poprade dobrovoľníci rozdali 
tisíce objatí a úsmevov.

• PODTATRANEC zo Zalužíc je 
názov personálnej bibliografie o ži-
vote a tvorbe Milana Chomu, ktorej 
prezentácia sa uskutoční v  utorok 
10. júla o  16. hod. v  Podtatranskej 
knižnici na sídlisku Západ v Popra-
de.

• 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)

V obradnej sieni mesta Poprad 
zablahoželal viceprimátor Anton 
Andráš občanom Popradu, ktorí 
si v júli pripomínajú významné ži-
votné výročia. 85 rokov v tomto me-
siaci oslavujú Anna Luleková, Anna 
Pilišiová a Mária Zlacká, 80 Anna 
Bizubová, Anna Szücsová, Pavol Ha-
renčár, Štefan Kacvinský a Martin 
Polovka, 75 Mária Brndiarová, Mag-
daléna Gašparová, Erika Grillingová, 
Viera Rajtarová, Mária Šiculiaková, 
Anna Voráčková, Jozef Antal, Andrej 
Krakovský, Rudolf Kupko a Jozef Va-
culčiak. Sedemdesiate narodeniny 
oslavujú Emília Antalová, Jozef Ber-
čeni, Mária Egressyová, Anna Hrab-
kovská, Mária Husárová, Lýdia Ja-
kubčáková, Ružena Jendruštiaková, 
Anna Mačutková, Anna Nahalková, 

Mária Šimčáková, Marcela Šmigov-
ská, Mária Špirková, Michal Gregor 
a Peter Pavlovič, pripojila sa k nim aj 
Elena Orolínová, ktorá oslávila 70 ro-
kov v júni (sedemdesiatnici na foto). 

A. Andráš jubilantom poďakoval, že 
aj ich zásluhou sa Poprad stal rozras-
tajúcim sa dynamickým mestom. Za-
želal im veľa zdravia, šťastia a životnej 
pohody.    FOTO - Marta Marová

V  Poprade-Matejovciach bolo 
v  utorok minulý týždeň zhotovi-
teľovi odovzdané stavenisko na 
stavbu „Športovisko-areál ZŠ Ma-
tejovce“. 

„Ak chceme podporiť zdravý vý-
voj našich detí, tak budovanie špor-
tovej infraštruktúry je jedným zo 
základných krokov. Moderné ihris-
ko by malo zlepšiť podmienky pre 
aktívny pohyb detí a pomôcť u nich 
vytvoriť pozitívny vzťah k  športo-
vaniu. Okrem ihriska v  Matejov-
ciach začne už čoskoro aj výstav-
ba moderného športového ihriska 
v areáli ZŠ Komenského na sídlisku 

Západ. Budovanie takýchto areálov 
je v  súlade s  prijatou Koncepciou 
rozvoja športu v  meste Poprad,“ 
uviedol primátor Popradu Jozef 
Švagerko.

Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ 
Matejovce je navrhnuté z priepust-
ného športového povrchu - nezá-
vadná verzia tartanového povrchu 
TVP Sport. Ihrisko bude oplotené 
do výšky 6 m, pričom vrch oplo-
tenia bude uzavretý sieťkou. Po 
obvode ihriska budú rozostavené 
mantinely výšky 1 m. Ihrisko bude 
vybavené zapustenými hádzanár-
skymi bránkami, nad ktorými budú 

osadené basketbalové koše. Na 
priečnej osi ihriska budú osadené 
montážne puzdrá na osadenie te-
nisových a volejbalových stĺpikov. 
Čiarovanie ihriska vymedzí plo-
chy pre hádzanú, basketbal, tenis 
a volejbal. Keďže rozmery ihriska 
nezodpovedajú „normovým“ roz-
merom ihrísk pre jednotlivé športy, 
bude čiarovanie prispôsobené reál-
nym rozmerom ihriska.

Zmluvná cena stavebných prác 
je takmer 113 tisíc eur s DPH 
a  termín výstavby 90 dní. Zhoto-
viteľom diela je spoločnosť SLOV-
-VIA  Poprad.   (mag)

V Materskej škole na Tranovského ulici vo Veľkej 
sa začne úplná rekonštrukcia budovy 1. augusta. 
Vzhľadom na to, že stavebné práce by ohrozili zdra-
vie a bezpečnosť detí v nej a tieto práce budú pokra-
čovať aj na začiatku školského roka, základná škola 
v spolupráci s mestom Poprad rozhodli o presune 
detí z materskej školy do priestorov ZŠ A. V. Scher-
fela na Ulici F. Kráľa.

„Toto riešenie jednomyseľne odsúhlasili aj rodičia detí 
na rodičovskom združení, pričom niektorí z nich preja-
vili záujem o prezretie si týchto priestorov. Podľa pred-
bežného záujmu z 95 detí navštevujúcich materskú školu 

majú rodičia 75 z nich záujem o návštevu materskej ško-
ly aj od septembra. Ostatní rodičia pomôžu tak, že počas 
rekonštrukcie MŠ si zabezpečia starostlivosť o deti indi-
viduálne,“ uviedol Emil Turčan z odboru školstva, mlá-
deže a športu MsÚ v Poprade, podľa ktorého zamest-
nanci strediska služieb škole v súčasnosti už pre tieto 
deti upravujú učebne základnej školy. Počas prázdnin 
upravia a vymaľujú triedy, pripravia pre deti skrinky na 
odkladanie vecí, triedy dostanú koberce a vybavenie do 
tried - stoličky, stolíky a pani učiteľky presunú do tried 
didaktické pomôcky. Stravovanie pre deti materskej ško-
ly bude zabezpečené v jedálni základnej školy.  (ppv)

Príležitosťou pre rodičov, kto-
rí by chceli spestriť prázdninový 
program svojim deťom, je aj Det-
ská univerzita Poprad. Druhý roč-
ník univerzity má ešte voľné mies-
ta v  oboch termínoch: 9.-13. júla 
a 13.-17. augusta.

Všetky školy čaká počas leta pre-
dovšetkým pravidelná údržba a 
opravy menšieho rozsahu. V  areá-

loch dvoch škôl - na Kopernikovej 
a  Komenského ulici - bude čulý 
stavebný ruch. Dôvodom je výstav-
ba úplne nových multifunkčných 
ihrísk. Od augusta bude rušno aj 
v  dvoch materských školách - na 
Tranovského a  Podtatranskej ulici, 
v  ktorých začnú stavebné práce na 
rekonštrukcii a  prístavbách objek-
tov.

Materské školy budú počas prázd-

nin v obmedzenom režime - otvore-
né budú podľa záujmu rodičov a vo-
pred prihlásených detí takto: Júl - MŠ 
na Záborského, Tajovského, Dosto-
jevského, Letnej, Lidickej, Tranov-
ského a Podtatranskej  ulici. August 
- MŠ na Ulici mládeže 2349/5, Ulici 
mládeže 2614/11, na Jarnej a Okruž-
nej ulici. Uzatvorená počas hlavných 
prázdnin bude MŠ na Vagonárskej 
ulici v Spišskej Sobote.  (ppp)

Prázdniny v školách v znamení stavebného ruchu
(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správyPietny ceremoniál na pamiatku padlých v 1. svetovej vojne
• VO ŠTVRTOK 5. júla sa v  Tat-
ranskej Lomnici uskutoční už 3. roč-
ník multižánrového hudobného fes-
tivalu s názvom Altanfest, na ktorom 
budú účinkovať kapely Fanatik, Deja 
Vu, Romanika a Fest. 

• STRETNUTIE historických vozi-
diel od roku výroby 1939 sa uskutoč-
ní od piatka do nedele 6. do 8. júla 
vo Vysokých Tatrách a Poprade.

• SKUPINA IMT SMILE a Kandrá-
čovci vystúpia na spoločnom koncer-
te 7. júla od 18. hod. vo Východnej. 

• 51. ROČNÍK celoslovenskej vý-
stavy bývania s medzinárodnou 
účasťou Spiš Expo sa uskutoční od 
13. do 15. júla (otvorené denne od 
9. do 20. hod., posledný deň do 16. 
hod.) tohto roku v OC Madaras v 
Sp. Novej Vsi. Výstava sa zameriava 
na stavebníctvo, nábytok, doplnky, 
zdravý životný štýl, dvor a záhradu a 
súčasťou bude aj Auto-paráda. Viac 
info na www.svt.sk.

• TRINÁSTY ročník Letnej školy 
adlerovskej psychológie s názvom 
Nové trendy v psychopatológii a pre-
vencii sa konal od 30. júna do 3. júla v 
Starej Lesnej. Hlavným lektorom bol 
William Nicoll, uznávaný klinický, 
rodinný a školský poradca, psychote-
rapeut, akademik a autor monografií 
a odborných publikácií. Pôsobí ako 
poradca a lektor v rámci Poraden-
sko-tréningového centra rezilience 
(odolnosť človeka, schopnosť ako sa 
dokáže vyrovnávať s prekážkami a 
nepriaznivými podmienkami života) 
v New Hampshire v USA.

• OD 1. júla spojil obľúbené turis-
tické centrá na severe i juhu Sloven-
ského raja turistický letný minibus. 
Okrem toho, že zlepší dostupnosť 
parku pre turistov, cestujúci sa budú 
môcť po prvý raz autobusom pre-
viezť centrálnou časťou národného 
parku. Premávať bude po zrekon-
štruovanej Kopaneckej ceste, ktorú 
odovzdali do užívania v polovici 
júna. Účelom je umožniť návštev-
níkom pohodlne sa prepravovať v 
území Slovenského raja bez auta a 
odľahčiť často preplnené parkoviská 
v turistických strediskách. 

• REŠTAURÁCIA Grand Restau-
rant vo Vysokých Tatrách sa môže 
pochváliť významným ocenením. V 
prestížnej súťaži Gurman Award 2018 
získala v kategórii “hotelová reštau-
rácia” prvé miesto s počtom bodov 
565. Odovzdávanie cien prebiehalo 
na slávnostnom večere v nedeľu 24. 
júna v Bratislave. Ceny udeľuje gas-
tronomický sprievodca Gurmán na 
Slovensku v spolupráci s odbornými 
hodnotiteľmi už 15 rokov.  (ppš)

Tohto roku si pripomíname 100. 
výročie konca 1. svetovej vojny. 
V sobotu 30. júna sa pri pamätníku 
obetí vojny na Sobotskom námes-
tí stretli okrem zástupcov rôznych 
slovenských a talianskych inštitúcií 
aj rodiny bývalých slovenských bo-
jovníkov na Piave. 

Župan Prešovského kraja Milan 
Majerský (na foto uprostred) uvie-
dol: „Veľmi rád som prišiel na túto 
pietnu spomienku z  dvoch hlavných 
dôvodov: Zbližuje to súčasné generá-
cie a tiež takáto chvíľa pripomína sil-
né momenty vojny, ktoré prežili naši 
predkovia. Všetci sa určite zhodneme 
na myšlienke, aby sa hrôzy vojny ne-
opakovali.“  

Prišli aj zástupcovia talianskych 
Alpinov z elitného vojenského zboru 
horskej Talianskej armády, ktorí tiež 

vyjadrili želanie neopakovať chy-
by z  minulosti. Zástupca predsedu 
združenia Alpinov zo severotalian-
skeho regiónu Veneto z  mesta Bas-
sano del Grappa Gabrielle Peruzzo 
uviedol: „Je potrebné poznaním dejín 
a histórie formovať mladých, aby po-
chopili to, čo mnohí museli zažiť.“

Taliansko a Slovensko spája smut-
ná udalosť - prvá svetová vojna a ich 
boj proti sebe na Piave. Dokonca v 
istých chvíľach Slováci bojovali proti 
Slovákom - legionári pod vedením 
M. R. Štefánika na strane Talianska 
a „iní“ Slováci zasa na strane Ra-
kúsko-Uhorska. Primátor Jozef Šva-
gerko (na foto vpravo, vľavo Fabio 
Bortolini z OZ Pre mesto) povedal: 
„Je to výnimočnosť histórie, ktorú si 
treba pripomenúť a  uctiť si padlých. 
V spišskosobotskej nemocnici sa liečili 

a zotavovali ranení. Aj na sobotskom 
cintoríne je niekoľko hrobov padlých 
vojakov z 1. svetovej vojny.“ 

Autorom pamätníka obetiam vojny 
na námestí v Spišskej Sobote je zho-
dou okolností taliansky umelec. (kpa)

Skončil sa festival Viva Italia
Centrum mesta ovládol od minu-

lej stredy do soboty 6. ročník festi-
valu gastronómie a kultúry Viva Ita-
lia. Šiesty ročník festivalu podporila 
najmä miestna talianska podnika-
teľská komunita, ktorá patrí k naj-
väčším na Slovensku. Záštitu nad 
festivalom, ktorý zorganizovalo ob-
čianske združenie Pre mesto v spo-
lupráci s mestom Poprad, prevzali 
okrem Veľvyslanectva Talianskej re-
publiky v SR a Taliansko-slovenskej 
obchodnej komory aj ďalšie inštitú-
cie ako Veľvyslanectvo SR v Ríme, 
honorárny konzulát v Miláne a tiež 
Prešovský samosprávny kraj.

Taliansko sa môže pochváliť zau-
jímavou gastronómiou a  aj vynika-
júcou hudbou. Festival v  minulých 
ročníkoch spestrila i talianska popo-
vá kapela Ricchi e Poveri, Babjakovci 
s  talianskymi áriami a  najnovšie to 
bola Musica Cassovia, Davide Mat-
tioli a ďalší.

Popradčania aj návštevníci mes-
ta mohli navštíviť gastronomické 
stánky, taliansky kinofestival, vidieť 

street bandové hu-
dobné vystúpenia, 
workshopy a v sobo-
tu večer záverečnú 
Italian Party na ná-
mestí. Organizátori 
tohto roku program 
doplnili o zaujíma-
vé novinky. Okrem 
iného to bol tzv. 
„mercato italiano“ 
- trh, so širokým vý-
berom typických ta-
lianskych jedál a výrobkov či Manuel 
Caffe Latte Art Cup, v ktorom si sily 
zmerali najlepší art baristi zo Sloven-
ska i zahraničia. 

Fabia Bortoliniho z  organizačného 
výboru potešili odozvy a reakcie zú-
častnených: „Keď som videl, že sa za-
bávali a podujatie sa im páčilo, veľmi 
ma to tešilo. Keď som počúval, čo ľudia 
hovorili, som šťastný. Zdá sa, že úroveň 
je ešte vyššia, ako sme si v začiatkoch 
stanovili. Každý rok urobíme maxi-
mum, aby sme sa ešte viac zlepšili.“ 

Príprava festivalu trvá niekoľko me-

siacov. Často panuje názor, že prípra-
va je najnáročnejšia pred samotným 
festivalom. Najťažšie je však urobiť 
koncept, pospájať celú skladačku 
programu, zabezpečiť, aby účinku-
júci, ktorí sľúbili účasť, aj skutočne 
prišli. Sú to inštitucionálne aj dip-
lomatické vzťahy a dáva to zabrať. F. 
Bortolini dodal: „Bez mesta Poprad, 
bez samosprávy by sme to nezvládli. 
Okrem toho, zachovať, udržať a  zvy-
šovať úroveň k  spokojnosti ľudí je pre 
nás veľmi dôležité. Veľmi ďakujeme 
mestu za skutočnú podporu.“  (kpa)

Na oficiálnom otváracom koncer-
te Viva Italia zaznela klasická hudba 
v  podaní komorného orchestra 
Musica Cassovia, zloženého z po-
predných hráčov sláčikových skupín 
Štátnej filharmónie Košice. Orches-
ter má za sebou celý rad úspešných 
koncertov doma i v  zahraničí a  to 
na väčšine kontinentov. V evanje-
lickom kostole na Námestí svätého 
Egídia zahral Štyri ročné obdobia od 
Antonia Vivaldiho.  (kpa)

Hrali
Vivaldiho
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Nominácie na udelenie Ceny mesta Poprad a čestného občianstva ešte do konca júla
Obyvatelia mesta Poprad a po-

slanci Mestského zastupiteľstva 
mesta Poprad môžu ešte do konca 
júla predkladať návrhy na udelenie 
Ceny mesta Poprad a udelenie čest-
ného občianstva. 

V  porovnaní s  uplynulým udeľo-
vaním cien dochádza k  zmene, ktorú 
iniciovala poslankyňa MsZ Alena Ma-
dzinová na júnovom rokovaní MsZ 
predložením návrhu dodatku k Šta-
tútu mesta Poprad. Dôvodom bolo, 
že podľa doterajšieho štatútu sa môže 
každoročne udeliť len jedna cena mes-
ta. Vzhľadom na to, že v niektorých 
rokoch sa môžu výnimočne vyskytnúť 
prípady, že takéto ocenenie si zaslúžia 
aj viaceré fyzické osoby, právnické oso-

by, alebo kolektívy bez právnej subjek-
tivity, poslankyňa požiadala o dodatok 
k štatútu mesta. Poslanci ho schválili a 
možnosť udeliť viac cien mesta sa bude 
týkať už udeľovania cien za rok 2018.

Ocenenia sa budú udeľovať na 
najbližšom slávnostnom zasadnu-
tí MsZ mesta Poprad  19. októbra 
2018. Cenu mesta Poprad dostalo od 
začiatku jej udeľovania v  roku 1996 
46 občanov, Cenu primátora mesta 
Poprad 68 a čestné občianstvo 3 ob-
čania. Návrhy na ocenenie je potreb-
né doručiť do kancelárie kontaktu s 
občanmi MsÚ prípadne poštou na 
adresu MsÚ alebo emailom na adre-
su podatelna@msupoprad.sk. 

„Chceme opäť oceniť tých, ktorí si 

našu pozornosť, úctu a vďaku zaslúžia 
za to, čo pre naše mesto robili a robia.  
Chceme vyzdvihnúť ich prínos a uká-
zať aj ostatným, akých úžasných ľudí 
máme v  Poprade,“ uviedol primátor 
mesta Jozef Švagerko. 

Čestné občianstvo mesta Poprad 
možno udeliť osobám, ktoré sa ob-
zvlášť významným spôsobom za-
slúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, 
ochranu jeho záujmov a šírenie jeho 
dobrého mena vo svete, alebo ktorí 
obohatili ľudské poznanie vynikajú-
cimi tvorivými výkonmi.

Cenu mesta Poprad možno udeliť za 
vynikajúce tvorivé výkony a význam-
né výsledky vedeckej, technickej, 
umeleckej, publicistickej a verejno-

prospešnej činnosti, ďalej za činnosť 
osôb, ktoré významným spôsobom 
prispeli k hospodárskemu a kultúr-
nemu rozvoju mesta, jeho propagácii 
doma i v zahraničí, a  tiež za činnosť 
osôb pri záchrane ľudských životov a 
majetku mesta a jeho občanov.

Okrem Ceny mesta Poprad sa 
udeľuje aj Cena primátora mesta 
Poprad. Primátor ju udeľuje obča-
nom mesta za úspešnú a záslužnú 
činnosť v prospech mesta.

Za dosiahnutie výnimočného špor-
tového výkonu v  celosvetovom me-
radle bola v roku 2017 udelená Cena 
mesta Poprad Petrovi Hámorovi, 
ktorý výstupom na Dhaulágirí zavŕšil 
Korunu Himalájí.       (mag, mar)

Charakteristický hlas Po-
pradčana Pavla Svetoňa (na 
foto) sa dlhé roky ozýval  z 
rozhlasového éteru. Veď v 
Československom, neskôr 
Slovenskom rozhlase, pô-
sobil 26 rokov ako krajský 
spravodajca, ale jeho novi-
nárska kariéra sa začala ove-
ľa skôr. 

Vzťah k písanému i hovo-
renému slovu mal vlastne 
odmalička. Hoci sa pred 75 
rokmi narodil v Piešťanoch, 
detstvo a mladosť prežil v 
Dolnom Smokovci. Do 
Popradu sa presťahoval v 
roku 1974. Vo Vysokých Tat-
rách pomáhal organizovať 
rôzne športové a kultúrno-
-spoločenské podujatia. Bol 
dopisovateľom Podtatran-
ských novín, pre časopis Vy-
soké Tatry napísal niekoľko 
poviedok, písal i pre krajské a 
celoštátne denníky. 

Jubilant P. Svetoň na prijatí 
v obradnej sieni mesta Poprad 
pri príležitosti okrúhleho ži-
votného výročia zaspomínal: 
„V električke ma stretol vtedaj-
ší známy rozhlasový redaktor 
Vilo Róth a povedal mi: Paľo 
poď k nám robiť hlásateľa. Máš 
dobrý hlas, vyskúšal si si to na 
športových podujatiach. Tak 
som v roku 1972 urobil kon-
kurz za spravodajcu vo Vyso-
kých Tatrách pre okresy Poprad 
a Spišská Nová Ves. Lenže po 
niekoľkých mesiacoch som mu-
sel z rozhlasu odísť, lebo ma 
za moje postoje v roku 1968 
tatranskí komunisti do tejto 
funkcie neschválili.“ Mal ísť 
pracovať kdesi do výroby, ale 
podarilo sa mu  nájsť si miesto 
v podnikových novinách Pod-

tatranský stavbár. Po piatich 
rokoch ho predsa len nemi-
nula „rozhlasácka“ robota a v 
roku 1977 začal pôsobiť ako 
vysunutý krajský rozhlasový 
redaktor Československého 
rozhlasu na Slovensku. Popri 
zamestnaní absolvoval štú-
dium žurnalistiky na Univer-
zite Komenského v Bratislave. 
Za svoju novinársku prácu 
dostal viacero novinárskych 
cien, bol ocenený Pamätnou 
medailou ministra obrany SR 
II. stupňa, v Slovenskom roz-
hlase mu udelili niekoľko no-
vinárskych cien v Rozhlasovej 
žatve a bol nominovaný na 
Krištáľový mikrofón za najlep-
šieho moderátora Slovenského 
rozhlasu v roku 2002. Angažo-
val sa i vo funkciách v Sloven-
skom syndikáte novinárov, bol 
hovorcom Výboru kandidatú-
ry ZOH 2004 v Poprade-Tat-
rách, dobrovoľným členom 
Tatranskej horskej služby.

Ako rozhlasový redaktor 
pôsobil až do konca roka 2003. 
Čakal ho dôchodok, ibaže už o 
pár dní pokračoval vo svojej 
novinárskej práci ako hovorca 
Leteckej zdravotnej a záchran-
nej služby ATE v Poprade. Je 
autorom publikácie o lietajú-
cich horských záchranároch 
Vrtuľníky nad Tatrami, no aj 
ďalších knižiek spojených s 
jeho novinárskou činnosťou. 

P. Svetoň má množstvo spo-
mienok: „Zážitkov z rozhlaso-
vej roboty je naozaj veľa. Pre 
mňa bolo najcennejšie, že som 
sa stretol s tisíckami ľudí, ktorí 
ma obohacovali - od Rómov 
v osadách až po prezidentov. 
Novinárska práca bola dri-
na, tá najťažšia, aká existuje. 

Krajový redaktor musel vedieť 
všetko. Mal som 7 okresov. A 
napríklad ešte o 11. hodine 
som bol v Ružomberku a už o 
dvanástej som musel vysielať 
v Rádiožurnále. Pamätám si, 
ako som robil prvú cestu Vác-
lava Havla po Slovensku. Na-
razila do mňa jedna vodička, 
cítil som však takú zodpoved-
nosť, že som s havarovaným 
autom so zdvihnutou kapotou 
išiel na miesto návštevy, aby 
som mohol odtiaľ vysielať.“ 
Poznajúc na otcovom príkla-
de náročnosť novinárčiny, sa 
možno aj preto ani jeden z 
dvoch synov, ktorých P. Sve-
toň vychoval spolu s manžel-
kou, nevybral touto cestou. 

Viceprimátor Popradu An-
ton Andráš na sobotňajšom 
slávnostnom prijatí ocenil ta-
lent P. Svetoňa. Povedal: „Váš 
hlas dlhé roky počuli ľudia 
na celom Slovensku aj v Če-
chách. Autenticky ste podávali 
svedectvá pulzujúceho života 
spoločnosti.“ Tých svedectiev 
bolo skutočne veľa - pre no-
viny a rozhlas urobil bezmála 
10 tisíc článkov a reportáží zo 
všetkých oblastí spoločenské-
ho, politického a hospodár-
skeho života.  (mar)

Stretol Rómov v osadách aj prezidentov Nové ordinačné hodiny
Lekársku službu prvej po-

moci (LSPP) nahradila od 
1. júla ambulantná pohoto-
vostná služba (APS). V  sú-
vislosti s touto zmenou upra-
vila aj popradská nemocnica 
ordinačné hodiny. V ambu-
lancii pohotovostnej služby 
pre dospelých sa ordinuje 
pondelok a piatok od 16. do 
22. hod. a  počas víkendov 
a štátnych sviatkov od 7. do 
22. hod. Uvedené ordinač-
né hodiny sa vzťahujú aj na 
ambulanciu pohotovostnej 
služby pre deti a  dorast v 
Poprade. Ambulantná po-

hotovostná služba slúži naj-
mä pre prípady náhlej zme-
ny zdravotného stavu, ktorá 
bezprostredne neohrozuje 
život. Teda pre prípady, keď 
by pacient za normálnych 
okolností využil služby vše-
obecného lekára. Ambulant-
ná pohotovostná služba nie 
je pre ťažké stavy, ako na-
príklad infarkty alebo vážne 
zranenia, o takýchto pacien-
tov je bezodkladne postara-
né na urgentných príjmoch 
v nemocniciach, v prípade 
potreby sa priamo volá zá-
chranka.   (ppš)

Týždeň s mestskou políciou
• MINULÝ týždeň v utorok 
v  noci bola mestská polícia 
požiadaná o pomoc pri rieše-
ní rušenia nočného pokoja v 
byte na Ulici Tolstého. Maji-
teľke bytu bola hliadkou MsP 
Poprad uložená bloková po-
kuta.• V PIATOK 29. júna krátko 
po polnoci mestskí policajti 
zistili pohyb líšky vo Veľkej. 
V spolupráci s príslušným 
poľovníckym združením bol 
na základe vydaného povole-
nia vykonaný jej odstrel.• V TEN istý deň popoludní 
hliadka MsP Poprad preveri-
la telefonicky oznam ohľa-
dom znečistenia vnútorných 

priestorov vestibulu budovy 
železničnej stanice mladou 
ženou. Po príchode bolo 
zistené, že 40-ročná žena z 
Huncoviec znečistila priestor 
zvratkami, keďže jej priš-
lo zle. Početná skupinka jej 
príbuzných privolala k tejto 
žene sanitku a dožadovali sa 
jej vyšetrenia na urgentnom 
príjme v nemocnici. Hliadka 
mestskej polície zabezpečo-
vala verejný poriadok počas 
prvotného ošetrenia ženy až 
do jej naloženia do sanitky, 
keďže situácia bola vyhrote-
ná slovnými útokmi príbuz-
ných ošetrovanej ženy voči 
posádke sanitky.  (msp)

Pracovné stretnutie predstaviteľov Malopoľského vojvod-
stva a Prešovského samosprávneho kraja sa konalo včera v Po-
prade. Okrem iného sa venovali otvoreniu autobusovej Linky 
Nový Targ - Lysá Poľana - Poprad, priamej autobusovej linky 
Krakov - Poprad a ďalšej problematike dopravy a CR.   (ppp)

Hovorili o doprave
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Sociálny podnik učí Rómov pracovným návykom a životu v spoločnosti

Z interpelácií poslancovŠkolník a Stretnutia opäť na tróne

V  Matejovciach usporia-
dalo občianske združenie 
Poprad - Matejovce besedu 
Ako ďalej s neprispôsobivý-
mi občanmi v tejto mestskej 
časti. O  úspešnom riešení 
rómskej problematiky pri-
šiel porozprávať starosta 
Spišského Hrhova Vladimír 
Ledecký. OZ sa rozhodlo 
zorganizovať stretnutie 
a  dozvedieť sa ako podnik 
v  obci, zamestnávajúci ne-
prispôsobivých občanov, 
funguje. V Spišskom Hrho-
ve bolo pred 15-timi rokmi 
350 Rómov (700 všetkých 
obyvateľov). Časť Rómov 
chce pracovať. Je teda vhod-
né, dať im prácu, ale nema-
jú pracovné, ani hygienické 
návyky, vzdelanie...

Prečo nepremietnuť tento 
vzor - obecnej firmy, aj do 
Matejoviec. Miestny akti-
vista Ľuboš Stankoven uvie-
dol: „Krivka životnej úrovne 
minority aj majority klesá, 
či sú to tieto 4 roky, predchá-

dzajúce 4 roky, ale minimál-
ne 20 rokov. Chceme, aby sa 
to zmenilo a  chceme tu žiť 
a spolunažívať všetci spolu.“ 

V každej obci sú nevyuží-
vané budovy. Aj v nich môže 
vzniknúť sociálny podnik. 
Ten v Spišskom Hrhove fun-
guje 18 rokov. Nepretržite 
hospodári so ziskom. Dnes 
v  ňom pracujú ľudia zo 4 
obcí a  jedného mesta - Le-
voče. Obecná firma je naj-
dôležitejšou súčasťou rozvo-
ja obce. Stavajú byty, domy, 
budujú inžinierske siete, 
rozprúdili stolársku výrobu 
a  predajňu syrov, majú po-
žičovňu lešenia a  náradia, 
ak je potrebné odpratať sneh 
z  chodníkov sú k  dispozícii 
rómski pracovníci, po zime 
opravujú výtlky, prevádzku-
jú vodovody a  kanalizácie, 
kosia pozemky, zabezpečia 
subdodávky pre iné firmy. 
Majú trochu problém so za-
mestnávaním žien, ale tie sa 
môžu uplatniť pri upratova-

ní v škole, v obecnom úrade, 
pri sušení ovocia, pri drob-
ných poľnohospodárskych 
prácach. Vždy je to ale len 
žena pracovníka, ktorý sa 
už vo firme osvedčil, pretože 
nie každý, kto chce pracovať, 
je toho aj dlhodobo schopný. 

Keď rómsky pracovník 
podpisuje pracovnú zmlu-

vu, zároveň podpisuje (ak 
má dlhy) dlžobný úpis. Ak 
potrebuje nejaké potvrdenie 
z obecného úradu, bez toho, 
aby splatil časť svojho dlhu 
(ak ho má), ho nedostane. 

Po odstránení bariér pri-
chádza súdržnosť a  rozvoj. 
Dať ľuďom prácu je základ 
pre ich normálny život. Ako 

hovorí V. Ledecký, je to ako 
dať im teplú vodu: „Ak si 
zvykneš na to, že sa môžeš 
umyť, už nechceš spadnúť 
do bývalého stavu. Potom 
sa sám snažíš udržať si nové 
podmienky, aby si si zachoval 
štandard. Je dobré začať s 3-4 
pracovníkmi a  musia to byť 
najkvalitnejší ľudia, nie takí, 
čo nič nevedia, majú sociálne 
problémy a pod., ale takí, čo 
pracujú v  šedej ekonomike, 
sú na úrade práce, ale cho-
dia po fuškách. Takí budú 
v sociálnom podniku dobrým 
vzorom pre ostatných. Traja-
-štyria zmotivujú jedného, čo 
nemá žiadne pracovné návy-
ky a nevie nič.“ Tento systém 
a  ďalšie iné postupy sa vy-
svetľujú na školeniach.

„Máme rôzne predsudky, 
nesprávne predstavy, my ne-
vieme, ako ľudia, ktorých 
odsudzujeme, fungujú a nie-
kedy je zaujímavé zistiť, že sa 
veľmi a často mýlime“ dodal 
V. Ledecký.  (kpa)

Starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký besedoval v Ma-
tejovciach na tému riešenia rómskej problematiky. Je nosi-
teľom viacerých domácich a  medzinárodných ocenení ako 
ocenenie Svetovej banky za komplexné riešenie problému mi-
norít, cena EÚ za rómsku inklúziu atď. Pod jeho vedením zís-
kala obec európsku cenu Dedina roka Slovenska za rok 2015.

Minulý týždeň vo 
štvrtok sa v  priestoroch 
Podtatranskej knižnice 
v Poprade konalo vyhod-
notenie 10. ročníka re-
gionálnej súťaže O  naj-
lepší školský časopis 
základných a  stredných 
škôl. Na prvých prieč-
kach nič nového - najlep-
ší je Školník a Stretnutia.

„Od prvej súťaže ubehlo 
už desať rokov. V  jubilej-
nom ročníku sme spomína-
li aj na predchádzajúcich 
členov poroty a  ľudí, ktorí 
nám so súťažou pomáhali,“ uviedla riaditeľ-
ka Podtatranskej knižnice v  Poprade Anna 
Balejová. „Do súťaže sa tento rok prihlásilo 
14 škôl, z  toho štyri stredné a  desať základ-
ných. Najčastejšími víťazmi boli gymnazisti 
z Kežmarku a aj keď im to minulý rok vyfúkla 
Life Academy, tak sa v  tomto roku opäť po-
radie obrátilo. Medzi základnými školami sa 
víťazom stal opäť tradičný účastník - časopis 
Školník zo Spišskej Belej,“ prezradila koordi-
nátorka súťaže Anna Ottová z Podtatranskej 
knižnice. „Mnohé časopisy sú veľmi nápadité. 
Od niektorých by sa mohli priučiť aj profesio-
nálni novinári. Trochu by si však tvorcovia 
mali dávať pozor na gramatiku. Vo veľkej 
miere redaktori spovedajú učiteľov, ale mali 
by sa viac rozprávať aj so svojimi spolužiak-
mi,“ zhrnula predsedníčka poroty Ingrid 
Janigová, ktorú dopĺňali Rastislav Ovšonka 
a Tomáš Tišťan.

Základným školám kraľoval v tomto roční-

ku časopis Školník zo ZŠ J. M. Petzvala v Spiš-
skej Belej. „Časopisu sa venujem asi dva roky 
aj s mojimi dvoma spolužiačkami. Mám rada 
túto prácu a chcela by som raz tvoriť noviny,“ 
prezradila členka redakčnej rady Ema Bieľa-
ková. Na druhom mieste sa umiestnil časo-
pis Komeňáčik zo ZŠ Komenského vo Svite 
a tretie miesto patrí časopisu Fišeráčik zo ZŠ 
Dr. D. Fischera v Kežmarku (na foto ocene-
ní zo ZŠ). V kategórii stredných škôl zvíťazil 
časopis Stretnutia z Gymnázia P. O. Hviezdo-
slava v Kežmarku, ale osobne sa vyhodnote-
nia jeho zástupcovia nezúčastnili. Prenasle-
dovalo ich Súkr. gymnázium Life Academy 
v Poprade s časopisom Life in the Academy, 
ktoré minulý rok Kežmarčanom prvenstvo 
vyfúklo. „Náš časopis má iba dva roky a pre-
kvapuje ma, aké úspechy už má za sebou,“ po-
vedala Karina Kokoruďová z Life Academy. 
Tretie miesto medzi stredoškolákmi získal 
časopis SPeŠnet zo SPŠ v Poprade.  (ppv)

Poslanec Vladimír Lajčák 
vo svojej interpelácii prednie-
sol žiadosť, aby bola investičná 
akcia - kruhová križovatka 
na Kukučínovej ul, ktorá bola 
vyradená z tohtoročného roz-
počtu, zrealizovaná do konca 
roka 2018.

Poslanec Štefan Pčola v in-
terpelácii upozornil na prob-
lém s pozemkami, ktoré sa 
nachádzajú v blízkosti budovy 
Intesu a jeho právne riešenie 
zo strany mesta. Tiež tlmočil 
požiadavky obyvateľov síd-
liska Západ - bytového domu 
Dukla, aby bolo okolo chod-
níka, schodiska a detského 
ihriska osadené verejné osvet-
lenie.  Žiadajú aj o rekonštruk-
ciu resp. vybudovanie nového 
detského ihriska.

Poslankyňa Anna Ondruše-
ková požiadala v mene obyva-
teľov a majiteľov nehnuteľností 
na uliciach 1. mája, Štefániko-
va, ale aj ostatných priľahlých 
častí mesta, aby MsÚ preveril 
čistenie kanalizácie a jednotli-
vých vpustov a kanalizačných 
šácht u Podtatranskej vodáren-
skej spoločnosti. Koncom mája 
boli komunikácie aj pivnice 
obytných domov zaplavené 
prívalovým dažďom a pred-
ložila fotodokumentáciu, že 
dodnes sú niektoré kanalizač-
né šachty upchaté betónovými 

kvádrami a bahnom. 
Poslanec Bohumil Košický 

interpeloval kvôli schváleniu 
kapitálových výdavkov na 
riešenie havarijnej situácie v 
školskej jedálni pri ZŠ s MŠ 
Dostojevského ul. - výmenou 
kotla. 

Poslankyňa Alena Madzi-
nová vo svojej interpelácii 
opätovne hovorila o potrebe 
výmeny orientačných tabúľ, 
ktoré informujú o uliciach a 
blokoch na sídlisku Juh. Nie je 
za ich odstránenie a požiada-
la, aby sa touto problematikou 
zaoberala komisia výstavby. 
Takisto znovu interpelovala, 
aby boli na najbližšom zasa-
daní MsZ predstavení noví 
riaditelia škôl a v budúcnos-
ti aj noví vedúci odborov na 
MsÚ. V ďalšej interpelácii 
poukázala na to, že na križo-
vatke v blízkosti ZŠ vo Veľkej 
dochádza ráno v čase prícho-
du žiakov k nebezpečným 
dopravným situáciám, ktoré 
ohrozujú ich bezpečnosť a 
zdravie. V súčasnosti dohliada 
na dopravnú situáciu a bez-
pečnosť chodcov člen mest-
skej polície. Požiadala, aby bol 
tento úsek opatrený vhodným 
výstražným svetelným zname-
ním a reflexným dopravným 
značením, ktoré zvýši pozor-
nosť vodičov.  (ppm)
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Inšpekcia plynovodov

Policajné správy

V priebehu roka 2017 v Prešovskom kra-
ji vstúpilo do manželstva 5 187 párov, čo je 
najviac za posledných 20 rokov. V  porov-
naní s  rokom 2016 počet sobášov vzrástol 
o  181. Na tisíc obyvateľov stredného stavu 
kraja pripadlo 6,3 sobáša. V rámci okresov 
Prešovského kraja najviac sobášov na tisíc 
obyvateľov zaznamenal okres Stará Ľubov-
ňa (7,1) a  najmenej okres Medzilaborce 
(5,1).

Podobne ako u  žien v pôrodnosti, aj pri 
uzatváraní manželstva pokračoval trend zvy-
šovania priemerného veku partnerov vstupu-
júcich do manželstva. Priemerný vek ženícha 
i nevesty za posledných desať rokov vzrástol 
približne o  2  roky. Ženísi mali v  priemere 
31 rokov a  nevesty 28  rokov. Podobný vý-
voj bol aj u vzájomne slobodných partnerov, 
keď ženísi vstupovali ako 29-roční a nevesty 
ako 27-ročné do svojho prvého manžel-
stva. Najvyšší priemerný vek ženíchov (33,8 
roka) i neviest (30,6 roka) bol zaznamenaný 
v okrese Poprad. Naopak, najnižší priemerný 
vek ženíchov (29) i neviest (26,5) bol v okre-
se Kežmarok.

Najviac uzavretých manželstiev u  oboch 
pohlaví bolo vo vekovej skupine 25 - 29 roč-
ných (1 767 ženíchov, 2 092 neviest). Druhou 
najpočetnejšou vekovou skupinou u ženíchov 
bola kategória 30 - 34 ročných (1 281) a u ne-
viest to bola kategória 20 - 24 ročných (1 204 
sobášov). Manželstvo uzatvorilo aj 29 mužov 
vo veku 65 a viac rokov a 8 žien v rovnakom 
veku. V  roku 2017 bolo v  Prešovskom kraji 
najviac uzavretých manželstiev v  septembri, 
kedy uzavrelo sobáš 862 párov.

V roku 2017 bolo v Prešovskom kraji roz-
vedených 1 023 manželstiev, čo je oproti roku 
2016 o  67 rozvodov viac. Na 100 sobášov 
v kraji pripadlo 20 rozvodov, čo je najmenej 
v  rámci krajov Slovenskej republiky. Najviac 

rozvodov na 100 sobášov mali v okrese Strop-
kov (31,3) a najmenej v okrese Poprad (11,3). 
Z celkového počtu podaných návrhov na roz-
vod 66,1 % návrhov iniciovala žena.

Priemerný vek rozvádzajúcich sa žien bol 39 
rokov a mužov 42 rokov. Za posledných desať 
rokov priemerný vek rozvádzajúcich sa žien 
i mužov vzrástol v priemere o 2 roky. V rámci 
okresov najvyšší priemerný vek rozvedeného 
muža bol v okrese Medzilaborce (44,1  roka) 
a u rozvedenej ženy v okrese Humenné (41,6 
roka). Naopak, najnižší priemerný vek bol 
zaznamenaný u  mužov (39,6 roka) aj u  žien 
(37,4) v okrese Snina. Priemerná dĺžka trvania 
rozvedeného manželstva v kraji predstavovala 
15,4 roka. V roku 2017 sa rozviedlo 192 párov, 
ktorých manželstvo trvalo 25 rokov a dlhšie. 
Do 2 rokov od uzavretia manželstva sa roz-
viedlo 27 manželstiev.

Z hľadiska príčin rozvratov ako najčastejšia 
príčina rozvodu manželstva u oboch pohlaví 
dlhodobo figuruje rozdielnosť pováh, názo-
rov a záujmov. V súdnom konaní túto príči-
nu uviedlo 64,6 % rozvádzajúcich sa mužov i 
žien. Ďalšími najpočetnejšími dôvodmi roz-
vratu manželstiev zo strany muža bola neve-
ra (9,7 %) a alkoholizmus (7,2 %), zo strany 
ženy to boli prípady, keď súd nezistil zavine-
nie (17,1 %), za nimi nasledovali nevera (7 %) 
a  ostatné príčiny (5,3  %). Kým pri rozvodo-
vom konaní súd na strane muža nezistil zavi-
nenie v 47 prípadoch, na strane ženy to bolo 
až v 175 prípadoch.

V  roku 2017 bolo ukončených rozvodom 
61,6 % manželstiev s maloletými deťmi. Naj-
častejšie sa rozvádzali manželstvá s  jedným 
dieťaťom.

Viac info na www.statistics.sk 
Zuzana Kozoňová,
Štatistický úrad SR

- Pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Najviac sobášov za posledných dvadsať rokov

• POLICAJTI z Vysokých 
Tatier začali trestné stíhanie 
pre prečin usmrtenia, nakoľ-
ko minulý týždeň v utorok 
došlo k  nálezu lebky v  les-
nom poraste katastrálneho 
územia obce Štrba. 35-ročný 
Ján z Lendaku našiel ľudskú 
lebku osoby nezistenej totož-
nosti, vo veku približne 18 
až 40 rokov, pravdepodobne 
mužského pohlavia. Lebka 
bola bez viditeľných zlome-
nín, lekár vykonávajúci ob-
hliadku kostrového nálezu 
sa na mieste nevedel vyjadriť 
k okolnostiam ani príčinám 
smrti a  preto kostrový nález 
bude podrobený znaleckému 
skúmaniu.• POPRADSKÝ vyšetro-
vateľ vzniesol koncom mi-
nulého týždňa obvinenie 
pre zločin nedovolenej vý-
roby omamných a psycho-

tropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a 
obchodovanie s nimi voči 
21-ročnému mužovi z Popra-
du. Obvinený si mal zakúpiť 
v stredu popoludní v Popra-
de rastlinu Cannabis (kono-
pe), z ktorej mal časť násled-
ne odpredať toho istého dňa 
a  časť prechovávať pri sebe. 
Policajti u  mladíka v  stredu 
podvečer našli 9 ks priesvit-
ných igelitových vrecúšok, 
v ktorých sa nachádzalo cel-
kom 6 150 mg sušiny. Z tohto 
množstva by bolo možné vy-
robiť minimálne 23 obvykle 
jednorazových dávok drogy. 
Popradskí kriminalisti muža 
zadržali a  umiestnili do cely 
policajného zaistenia. Po 
vznesení obvinenia vyšet-
rovateľ spracoval podnet na 
podanie návrhu na vzatie ob-
vineného do väzby.  (krp)

Na základe  poverenia prevádzkovateľa distribučnej sie-
te (PDS) SPP - distribúcia Bratislava budú  až do septem-
bra 2018 pracovníci spoločnosti Corrocont kft. vykonávať 
vonkajšiu inšpekciu VTL plynovodov v správe a vlastníctve 
PDS v  úsekoch Gánovce - Veľká Lomnica, Veľká Lomnica 
- Slovenská Ves a Veľká Lomnica - Vyšné Hágy pripojovací-
mi plynovodmi, ktoré sa na danom úseku nachádzajú.  Me-
rania si nevyžiadajú žiadne zemné práce. V tejto súvislosti 
budú pracovníci vykonávajúci práce v  rámci údržby, me-
rania, kontroly tesnosti stavu plynovodu v  správe a majet-
ku SPP - distribúcia vstupovať na pozemky, ktorými VTL 
plynovod prechádza. Ide o  mestské časti Matejovce, Spiš-
ská Sobota a Stráže pod Tatrami. Meranie sa vykonáva bez 
zásahov do pozemku - pešou pochôdzkou. Z  uvedených 
dôvodov spoločnosť prosí a žiada o umožnenie vstupu vy-
plývajúceho priamo zo zákona pracovníkom Corrocont 
kft. na pozemky súkromných vlastníkov.  (pmp)

KINO TATRAN
5. a 6. júl o 19. hod.
MANŽEL NA SKÚŠKU 
USA, romantická komédia, 
112 min., titulky, MP12
Leonardo je bohatý a rozmaz-
naný playboy, ktorý si celý 
život len užíval. Ale karma 
nie je zdarma. Keď z rozmaru 
odmietne zaplatiť za služby 
upratovacej služby, netuší, ako 
mu to osud vráti.  Vstupné: 5 
€, Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

7. a 8. júl o 16.30 hod.
BELLA A SEBASTIÁN 3:
NAVŽDY PRIATEĽMI 
FR, rodinný, 91 min., dabing, 
MP
Záverečná časť trilógie o  pria-
teľstve medzi Sebastiánom 
a  Bellou. Z  Belly sa stala me-
dzičasom mama troch rozkoš-
ných šteniatok a zo Sebastiána 
je už veľký chlapec. Vstupné: 5 

€, Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 € 

7. a 8. júl o 19. hod.
ANT-MAN A WASP 
USA, dobrodružný / akčný / 
sci-fi, 109 min., titulky, MP12
Scott si musí znovu obliecť 
zmenšovací oblek a naučiť sa 
bojovať po boku príťažlivej 
Wasp, aby mohli spoločne od-
haliť tajomstvo z minulosti. 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

9. júl o 19. hod.
GAUGUIN
FR, životopisný / dráma, 102 
min., titulky, MP15, FK
Nekompromisný vizionár 
Gauguin (V. Cassel) opus-
tí Paríž, rodinu i priateľov a v 
roku 1891 sa usadí na Tahiti, 
aby tu v divokej a nepoškvr-
nenej prírode načerpal inšpi-
ráciu pre svoje obrazy. Vstup-
né: 5 €, Vstupné FK, ŤZP: 3 €

Stredná odborná škola, Okružná 761/25 Poprad, IČO: 
42077133, ako správca majetku Prešovského samosprávneho 
kraja, ponúka na prenájom nebytové priestory v  suteréne 
internátnej časti budovy školy o rozlohe 0,64 m2 vhodné na 
umiestnenie technologických zariadení a priestor na stre-
che o rozlohe 1,5 m² vrátane 0,69 m² na bočnej stene časti stre-
chy, vhodné na umiestnenie antén. Spôsob nájmu: obchodná 
verejná súťaž. Doba nájmu: neurčitá. Termín na doručenie 
žiadostí o nájom: do 18.7.2018 do 14:00 h v zalepenej obálke 
s označením „Prenájom strecha - neotvárať“ na adresu školy.

Žiadosť musí obsahovať:  • predmet nájmu, • cenovú po-
nuku, • účel nájmu, • doba nájmu, • identifikačné údaje záu-
jemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, 
bydlisko alebo názov, sídlo, IČO), • súhlas s podmienkami 
OVS, • kontaktné údaje záujemcu. Vyhlasovateľ si vyhradzu-
je právo v  lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených 
ponúk, predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo do-
pĺňať. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia po-
núkaná cena nájmu. Viac informácií na stránke sospp.edupa-
ge.org v časti Prenájom majetku alebo na tel. č. 052/7721876, 
kontaktná osoba Ing. Martina Hanzelyová.  45/18-R

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 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. 
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-Rwww.nov i n y - pop ra d . s k
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SpoločenSká kronIka

Z niečoho 
budete mať 

veľkú radosť. Spôsobí ju novinka, 
o ktorej ste netušili.

Niekto vás 
mimoriad-

ne podporuje a chce, aby ste po-
stúpili vyššie alebo začali nejakú 
novú vec.

N a p r i e k 
množstvu 

pracovných povinností sa budete 
cítiť dobre a všetky budete zvládať.

Dobrá sprá-
va vám pri-

nesie radosť, ktorá vám v posled-
nom čase chýbala.

N e z a h r á -
vajte sa so 

svojím zdravím. Pite veľa vody a 
šetrite sa. Posilníte tak svoj orga-
nizmus.

Dostanete 
veľmi dobrú 

radu, ktorú by ste si mali zobrať k 
srdcu. Pomôže vám.

Z každej 
strany od vás 

bude niekto niečo chcieť. Vyhovuje 
vám, že budete na roztrhanie.

Naskytne sa 
vám príle-

žitosť na nečakaný pekný výlet, 
ktorý dopadne veľmi dobre.

Nahrnie sa 
vám veľa 

povinností, a to nielen pracov-
ných, ale aj rodinných.

Niečo vás 
rozčúli a 

zbytočne vám znepríjemní tento 
týždeň. Ale zato máte šancu na vý-
hru v lotérii.

Potrebujete 
oddych ako 

soľ. Nedajte sa už nikým predbeh-
núť a zoberte si dovolenku.

P r í j e m n é 
stretnutia, 

viac zábavy a zlepšenie kondície 
vám prinesie celé tohtoročné leto.

HoroSkop od Stredy do Stredy

V stredu 4. júla - Benu - námestie, vo štvrtok 
5. júla - Lekáreň Nemocnice Poprad, v pia-
tok 6. júla - Dr. Max - Monaco, v sobotu 
7. júla - Včela, v  nedeľu 8. júla - Adus, 
v  pondelok 9. júla - Ekolekáreň - OC 
Forum a v utorok 10. júla - Schneider - OC 
Virma. Benu: Námestie sv. Egídia (bývala 
Altea), Lekáreň Nemocnice Poprad: Ba-

nícka ul., Dr. Max - Monaco: Francisciho 
ul., Včela: Tatranské nám., Adus: Mnohe-

ľova ul., Ekolekáreň: OC Forum: Nám. 
sv. Egídia, Schneider: OC Virma: Su-
choňova ul. Lekárne s  pohotovostnou 

službou sú otvorené od pondelka do piat-
ka od 18. hod. do 22. hod., počas sobôt, 
nedieľ a  sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

poHotovoSť v lekárňacH

V piatok 29. júna 2018
vo Veľkej s

V sobotu 30. júna 2018
vo Veľkej s

V pondelok 2. júla 2018
vo Veľkej s

Mariánom Gondom,
63-ročným

Jánom Suchárekom,
90-ročným

Evou Kaščákovou,
80-ročnou

V stredu 4. júla 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 6. júla 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Annou Činčárovou,
86-ročnou

Milošom Lešťanom,
87-ročným

navŽdy Sme Sa rozlÚčIlI

„Každý deň prežívajte tak, ako by bol posledným dňom váš-
ho života.“        Giovanni Bosco                                                                                

povedalI SlávnI

Dnes 4. júla má meniny - Prokop, Prokopa, vo štvrtok 5. 
júla - Cyril, Metod, Sviatok sv. Cyrila a Metoda, v piatok 
6. júla - Patrik, Patrícia, v sobotu 7. júla - Oliver, v nedeľu 
8. júla - Ivan, Ivo, v pondelok 9. júla - Lujza a v utorok 10. 
júla - Amália.

BlaHoŽeláme k menInám

navŽdy Sa rozlÚčIme

program kina cInemaX poprad
Od 5. júla do 11. júla

Bude Detská univerzita

Kultúrny program mesta Poprad
DNI HUMORU V POPRADE
Štvrtok 5. júl o 18. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
THE FAMILY
BANDWAGON 2
Actores Rožňava
Zábavné predstavenie tvorí 
živá hudba, spev, tanec a ko-
mické situácie.

Piatok 6. júl o 18. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
ŠČAMBA - Koncert.

Sobota 7. júl o 10. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
ČERT A KÁČA
Divadlo Clipperton B. Bystrica.

Sobota 7. júl od 11. do 16. 
hod./Námestie sv. Egídia pri 
fontáne
ANNOGALLERY
OPEN AIR 2018
Keramické tvorivé dielne pre 
deti a dospelých.

Sobota 7. júl od 12. do 14.30 
hod./Námestie sv. Egídia
TATRANSKÝ
OLDTIMER 2018
III. ročník zrazu historických 
vozidiel
Výstava historických vozidiel a 
retro módna prehliadka Salónu 
1. republiky z Brna s názvom 
„Elegancia a štýl prvej republi-

ky (1918 - 1939)“.

Sobota 7. júl o 21. hod./Ná-
mestie. sv. Egídia
FILMY NA PLÁTNE
Aj dvaja sú rodina (FR/118 
min.)

Nedeľa 8. júla o 15. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
ANDER Z KOŠÍC A TRAJA 
Z RAJA

PRÁZDNINOVÉ KINO
Streda 11. júl o 10. hod.
Chloe a trpaslíci.
Vstupné 2 eurá

V druhom ročníku Detskej univerzity v 
Poprade sa uskutočnia dva turnusy - od 9. 
do 13. júla a od 13. do 18. augusta 2018. 
Organizuje ich mesto Poprad, OZ Apo-
lon a Univerzita Mateja Bela v spoluprá-
ci so základnými školami a súkromnou 
školou Life Academy. Do oboch turnusov 

sú ešte voľné miesta pre deti od 8 do 16 
rokov. V programe sú Popradský multi-
kultúrny deň, Fashion Day, Záchranársky 
deň, Športový deň a Deň mladých vedcov. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na det-
skauniverzita@poprad.sk alebo na tel. čísle 
0905 764 590.   (ppp)

Koncert Jamesa Evansa bandu a priateľov
Na pódiu medzi kos-

tolmi na Námestí sv. Egí-
dia v Poprade sa v uto-
rok 10. júla 2018 o 17.30 
hod. uskutoční koncertný 
program Jamesa Evansa 

bandu a priateľov. Tento 
známy britský  multiin-
štrumentalista žijúci vo 
Vysokých Tatrách vystúpi 
so sprievodnou kapelou a 
príhovorom pastora Apoš-

tolskej cirkvi na Sloven-
sku, zboru Poprad. Or-
ganizátorom podujatia je 
ACS Poprad v spolupráci 
s oddelením kultúry MsÚ 
v Poprade.  (ppp)

Štrnásty ročník pretekov 
v kosení klasickými kosa-
mi sa konal minulý piatok 
v Bielovodskej doline. Zú-
častnilo sa na ňom 25 dvo-
jíc lesníkov zo Slovenska, 
Čiech, Poľska a Ukrajiny. 

Museli pokosiť 50 metrov 
dlhý a 4 metre široký pás 
lúky. Desiati najlepší jednot-
livci postúpili do ďalšieho 
kola, v ktorom mali za úlohu 

pokosiť 25 dlhý a 1,5 metra 
široký pás lúky.

Najšikovnejší kosci boli 
opäť Poliaci. Víťazmi me-
dzinárodnej súťaže Tat-
ranská kosba 2018 nielen 
v kategórii dvojíc, ale aj v 
súťaži jednotlivcov sa stali 
minuloroční víťazi Andrzej 
Staszel a Andrzej Goldyniak 
z Tatranskiego parku na-
rodowego.    (ppe)

Najlepšími koscami boli Poliaci

Pat a  Mat opäť v  akcii: 
o  13.30 hod. (hrá sa len cez 
víkend a  5.7.), Jurský svet: 
Zánik ríše 3D: o 15.30 hod., 
Ant-Man a Wasp 3D: o 18.20 
hod., Ant-Man a  Wasp 2D: 
o  21. hod., Luis a  ufóny: 
o  13.40 hod. (hrá sa len cez 
víkend a  5.7.), Psí detektív: 
o 15.50 hod., Jurský svet: Zá-

nik ríše 2D: o 18. hod., Man-
žel na skúšku: o 20.50 hod., 
Jim Gombička, Lukáš a  lo-
komotíva Ema: o  13. hod. 
(hrá sa len cez víkend a 5.7.), 
Pablo Escobar: Nenávidený 
a milovaný: o  15.20 hod., 
Som sexy: o 18.10 hod., Prvá 
očista: o 20.40 hod. Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)

Slovenská pošta informuje občanov o dočasnom zatvore-
ní vybraných pôšt v Poprade. Pošta v Spišskej Sobote bude 
zatvorená od 9. júla do 20. júla, pošta pri nemocnici od 16. 
júla do 27. júla a pošta vo Veľkej od 6. augusta do 24. au-
gusta 2018. Poštové služby budú počas dočasného zatvo-
renia pôšt zabezpečované poštou Poprad 1 a Poprad 2. V 
prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na Slovenskú 
poštu na číslach 052/7897147, 7896581.  (ppš)

Dočasné zatvorenie pôšt
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zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti
v katastrálnom území Matejovce, a to pozemky parc. č. KN-C 798/7, záhrady o vý-
mere 63 m2, parc. č. KN-C 798/8, záhrady o výmere 64 m2, parc. č. KN-C 798/9, zá-
hrady o výmere 64 m2, parc. č. KN-C 798/10, záhrady o výmere 64 m2, parc. č. KN-C 
798/11, záhrady o výmere 64 m2 za účelom ich užívania ako záhradiek k bytovému 
domu na Ulici Bottovej súpisné číslo 1445.
Výška nájmu je minimálne 0,12 €/m2/rok za pozemky v oboch zónach na záhrad-
kárske účely. 
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012 
a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.) 
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uve-
rejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy 
bytov, nebytových priestorov a majetku mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk. 
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 13. 7. 2018 o 12. 00 hod.   PP-57

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Veľká, a to pozemok časť parc. č. KN-C 1403/1, ostatné plochy 
o výmere 68 m2 za účelom jeho užívania ako prístupu k inému pozemku a záhrady.
Výška nájmu je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemky situované pri rodinných do-
moch na účely zriadenia pridomovej záhradky.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012 
a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.) 
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uve-
rejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy 
bytov, nebytových priestorov a majetku mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk. 
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 13. 7. 2018 o 12. 00 hod.      PP-58

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
pozemkov časť parc. č. KN-E 3828/3, vodné plochy o výmere 84 m2, časť parc. č. 
KN-C 1579/9, záhrady o výmere 23 m², parc. č. KN-C 1579/11, záhrady o výme-
re 32 m², parc. č. KN-C 1584/88, vodné plochy o výmere 13 m² a parc. č. KN-C 
1584/89, vodné plochy o výmere 4 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad 
zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom 
odbore na liste vlastníctva č. 1.
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 67,23 €/m², t. j. vo výške 10 487,88 € 
za celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 20. júla 2017 do 12.00 hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž 
zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie infor-
mácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.   PP-59

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

NA  PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
pozemkov časť parc. č. KN-E 1676, zastavané plochy a nádvoria a časť parc. č. 
KN-C 3175/22 spolu o výmere 2182 m² v katastrálnom území Poprad, obec Po-
prad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, ka-
tastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 na dobu neurčitú na záhradkárske účely 
a účely včelárenia.
Minimálna výška ročného nájomného je 0, 12 €/m²/rok, t. j. 261,84 €/rok za celý 
predmet nájmu.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 13. 7. 2018 do 12.00 hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž 
zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie infor-
mácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.   PP-60

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

NA  PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
pozemku časť parc. č. KN-C 3204/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1053 
m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľnos-
tí na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 na 
dobu neurčitú na záhradkárske účely a účely včelárenia.
Minimálna výška ročného nájomného je 0, 12 €/m²/rok, t. j. 126,36 €/rok za celý 
predmet nájmu.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 13. 7. 2018 do 12.00 hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž 
zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie infor-
mácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.   PP-61

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

NA  PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
pozemku časť parc. č. KN-C 497, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m² v 
katastrálnom území Matejovce, obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností 
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 na 
dobu neurčitú za účelom parkovania.
Minimálna výška ročného nájomného je 0, 33 €/m²/rok, t. j. 49,80 €/rok za celý 
predmet nájmu.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 13. 7. 2018 do 12.00 hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž 
zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie infor-
mácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.     PP-62

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

NA  PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
pozemku časť parc. č. KN-C 1766, ostatné plochy o výmere 108 m² v katastrál-
nom území Spišská Sobota, obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na 
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 na dobu 
neurčitú za účelom jeho užívania ako pridomovej záhradky.
Minimálna výška ročného nájomného je 0,33 €/m²/rok, t. j. 35,64 €/rok za celý 
predmet nájmu.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 13. 7. 2018 do 12.00 hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž 
zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.Bližšie infor-
mácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.   PP-63

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

Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 1 celá 
strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných rozmeroch za 1 cm2 
0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a 
viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej 
podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inze-
rát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.
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Strážske hry po jedenástykrát
Strážania aj tento 

rok vyzvali všetky 
mestské časti Po-
pradu na súťažno - 
zábavný súboj pod 
názvom Strážske 
hry. Ženy a  muži si 
zmerali silu, vôľu 
a  vytrvalosť a  uká-
zali, v  akej kondí-
cii sa Popradčania 
nachádzajú. Všetci 
najskôr zložili sľub. 
O putovný pohár sa 
uchádzali v  tradič-
ných a  nemenných 
piatich zábavných disciplínach: 
beh s  fúrikom, hádzanie vidlami, 
preťahovanie lanom, pitie piva na 
čas a futbal.

O  zábavu sa postaral folklórny 
súbor z  Batizoviec, kapela pod ve-
dením Vlada Hybena a divadlo pre 
najmenších s  predstavením Mast-
ný hrniec. Myšlienkou podujatia je 
združovať a  prepojiť mestské čas-
ti. Nejde o  víťazstvá, ale o  zábavu, 
o zjedenie gulášu a vypitie piva. 

Predseda Klubu Strážanov a orga-
nizátor Rudolf Kubus pred súťažou 
povedal: „Obrovský rešpekt máme 
pred chlapmi zo Spišskej Soboty. 
Tí sú vážni a zároveň silní. Tiež sa 
trošku bojíme žien z Veľkej. Ani ne-

hovorím o Strážach ako celku, ktoré 
sú rešpektovaným družstvom, neho-
voriac aj o  popradskom družstve. 
Keď sme videli „vymakaných“ súťa-
žiacich, nebolo nám všetko jedno... 
Družstvo z  Matejoviec neprišlo, tak 
sme ho, ako klasicky všetkých nezú-
častnených v  minulých ročníkoch, 
„vybučali“. 

Víťazom sa opäť stalo miestne 
družstvo zo Stráží, ktoré obhájilo 
prvé miesto z  minulého roka. Má 
právo so cťou prechovávať pohár 
vo svojich klubových priestoroch. 
Po roku ho prinesie na Strážske 
hry pre ďalšieho víťaza. Druhé bolo 
družstvo zo Sp. Soboty, tretie z Veľ-
kej a štvrté z Popradu  (kpa)

Tráva a s ňou aj buriny a rôzne druhy lúčnych kvetov, ktoré môžu byť pre nie-
koho alergénmi, neúnavne rastú. Pracovníci spoločnosti Brantner, ktorá za-
bezpečuje kosenie v meste Poprad, majú plné ruky práce. Minulý týždeň sme 
ich zastihli pri kosení na sídlisku Západ. Samospráva v závislosti od počasia 
požaduje 3-4 kosby v sezóne. Apelovala aj na majiteľov ostatných trávnatých 
plôch, aby sa o ne postarali a pokosili ich.       FOTO - Marta Marová

Vidlami hádzala v družstve Klubu Popradčanov aj po-
slankyňa MsZ v Poprade Anna Schlosserová.

Folklórny festival Východná je  najstarším a najrozsiahlejším celosloven-
ským festivalom s medzinárodnou účasťou  u  nás. Zároveň vrcholnou  pre-
hliadkou tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Jeho 64. 
ročník vyvrcholil v nedeľu 1. júla galaprogramom detských folklórnych sú-
borov a detských sólistov. Štyri dni vyplnilo množstvo podujatí, ktoré boli 
tohto roku zamerané predovšetkým na svadobné zvyky na Slovensku. Pred-
stavilo sa viac ako 1 000 účinkujúcich.     FOTO - Silvia Šifrová

• V SOBOTU 30. júna bola posádka 
leteckých záchranárov z Popradu pri-
volaná do obce Východná (okres Lip-
tovský Mikuláš) na pomoc 42-roč-
nému mužovi s akútnym srdcovým 
zlyhaním. Privolaní pozemní záchra-
nári museli u muža začať resuscitáciu, 
ktorá bola úspešná. Záchranársky 
vrtuľník pristál na miestnom futba-
lovom ihrisku, kde si lekárka letec-
kých záchranárov následne prevzala 
pacienta do svojej starostlivosti. V 
stabilizovanom stave, pri vedomí ho 
leteckí záchranári previezli do SÚ-

SCCH v Banskej Bystrici.• LETECKÍ záchranári z Popradu 
boli v  nedeľu 1. júla popoludní pri-
volaní na pomoc do Vysokých Tatier, 
kde si pri zostupe zo Slavkovského ští-
tu poranila 18-ročná maďarská turist-
ka členok a v zostupe už nedokázala 
pokračovať samostatne. Lekárka bola 
k zranenej spustená pomocou palub-
ného navijaka. Zranenie jej zafixovala 
a pripravila na evakuáciu z terénu po-
mocou transportnej sedačky. Záchra-
nársky vrtuľník zranenú transporto-
val do nemocnice v Poprade.  (zuh)

Leteckí záchranári pomáhali

4.8. ŠTRBSKÉ PLESO
pod skokanskými mostíkmi

réžia: Ivan Blahút
hudba: Sima Martausová, Peter Uličný

scénar: Tomáš Dušička 
choreografi a: Martin Urban

kostýmy: Adriena Adamíková

československý muzikál

Pocta Jozefovi KroneroviP iP JJJ f i KroneroviPPP
„Anča, ja mám nožík.”

K i
”””

V TATRÁCH

Partneri:

 profi
 E V E N T  T E C H N O L O G Y

Generálny partner:

pppp ýýppp
13:00 Spievanie okolo Štrbského plesa
16:00 Tanečná škola muzikálu KUBO

18:45 Úvodný program 
19:45 Muzikál KUBO

P • ŠTRBA (BEZPLATNÉ PARKOVANIE)
• ŠTRBSKÉ PLESO (ZA POPLATOK, OBMEDZENÝ POČET)facebook.com/KUBOvTatrach

PP
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Futbalisti sú v príprave víťazne naladení
Futbalisti FK Poprad 
majú za sebou tretí 
prípravný zápas pred 
novou sezónou II. ligy. 
Po dvoch víťazstvách 

na ihriskách súperov tentokrát 
potešili domácich fanúšikov, keď 
v NTC v sobotu porazili poľský tím 
Termalica Nieciecza 2:1.

Na lavičke Popradu už sedel avi-
zovaný nový tréner Marek Petruš 
(na foto vpravo, prvý zľava v pred-
nom rade), ktorý prišiel pod Tatry 
z  prešovského dorastu. Základnú 
jedenástku priviedol na trávnik s ka-
pitánskou páskou navrátilec Erik 
Streňo, ktorý taktiež pôsobil uply-

nulú sezónu v  Tatrane. V  zostave 
nechýbala ani ďalšia posila - obran-
ca Peter Maslo (na foto vľavo, prvý 
sprava) z  Ružomberka. V  druhom 
polčase dostali po hromadnom pre-
striedaní príležitosť aj dvaja africkí 
futbalisti z  Ghany - Richard Kow 
a Nathaniel Adjei, ktorí sú v Popra-
de na skúške. Popradčania viedli po 
prvom polčase gólom Štefana Zošá-
ka a  aj keď sa po obrátke podarilo 
poľskému tímu vyrovnať zásluhou 
Vladislavsa Gutkowskisa, výhru pre 
domácich zabezpečil hlavou po ro-
hovom kope Lukáš Horváth. „Mám 
dobrý vzťah s  Mikulášom Dvorož-
ňákom a tak som mal dostatočné in-

formácie o  klube. S  Termalicou sme 
odohrali dobré stretnutie a  teším sa 
na ďalšie výzvy,“ uviedol tréner FK 
Poprad Marek Petruš. „Sme radi, že 
sa našimi hráčmi stali Peter Maslo 
a Erik Streňo, od ktorých si veľa sľu-
bujeme. Dvom africkým hráčom na 
skúške sme dali zatiaľ menej priesto-
ru, tak uvidíme,“ povedal asistent 
trénera FK Poprad Mikuláš Dvorož-
ňák. „Zavolal mi Stano Šesták, či by 
som nemal záujem prísť do Popradu. 
Bol som na niekoľkých tréningoch 
a odohral som už aj zápas v Podbre-
zovej. Som rád, že som tu a  verím, 
že sa nám podarí naplniť naše ciele,“ 
prezradil nový hráč FK Poprad Peter 

Maslo. „Ja som vlastne z Popradu ani 
neodišiel, nakoľko aj Tatran tu pôso-
bil. Som rád, že som späť v  poprad-
skom drese, pretože to bolo pre mňa 
vždy príjemné prostredie,“ skonštato-
val útočník Erik Streňo.

Popradčania sa koncom minulého 
týždňa zoznámili už aj so žrebom no-
vého ročníka II. ligy. Prvé kolo odo-
hrajú doma v sobotu 21. júla o 17.30 
hod. proti nováčikovi z Dubnice. Do-
vtedy odohrajú ešte tri prípravné zá-
pasy. Prvý z nich už dnes, t. j. v stredu 
4. júla o 17. hod. v NTC proti ligistovi 
z Michaloviec a následne v sobotu po-
cestujú k druhému poľskému súperovi, 
ktorým bude FKS Stal Mielec.  (mav)

Pohár primátora v rukách nádejného tenistu

Na mestských tenisových 
kurtoch sa v sobotu a v ne-
deľu konal 6. ročník teni-
sového turnaja O  pohár 
primátora mesta Poprad. 
O  kvalitu zápasov sa po-
starala zmes takmer 40 
mladých i  skôr narodených 
amatérskych tenistov a  te-
nistiek z regiónu.

Tohto ročníka sa po prvýkrát 
zhostil novozaložený Mestský 
športový klub Poprad - Tatry, 
ktorý našiel svoje zázemie na 
popradskej antuke pre roz-

voj tenisu. Turnaj sa odohral 
v  piatich kategóriách. Medzi 
mužmi nad 50 rokov trium-
foval už trojnásobný víťaz tur-
naja Michal Vasiľko (na foto 
vľavo hore) a v hlavnej kategó-
rii zvíťazil ešte dorastenec TK 
Vysoké Tatry Kristián Petrík. 
Ten sa stal víťazom aj vo štvor-
hre spoločne s Dávidom Špro-
chom. Jeho finálový súper 
Martin Ďurčo ovládol kategó-
riu mix spoločne s partnerkou 
Kristínou Rusnákovou, ktorá 
bola najlepšia v  individuál-

nej kategórii žien. „Dali sme 
príležitosť našim dorastencom 
a starší matadori krútili hlava-
mi, pretože im mladí hráči už 
prerastajú cez hlavu. Zvýšilo 
to však úroveň turnaja,“ pre-
zradil organizátor turnaja Igor 
Lupták (na foto vľavo dole), 
ktorý si zahral v najstaršej ka-
tegórii a porazený ostal až vo 
finále. „S Mišom Vasiľkom sme 
oprášili históriu asi po trinás-
tich rokoch. Čas je neúprosný 
a  ostávajú nám už len takéto 
kategórie. Blahoželám mu k ví-

ťazstvu,“ povedal. „Som veľmi 
rád, že som vyhral, ale bolo 
to len o  jednu loptičku. Verím 
však, že takéto tenisové aktivi-
ty budú v Poprade pokračovať, 
pretože sa to tu začína hýbať 
správnym smerom,“ vyslovil 
želanie Michal Vasiľko. „Súper 
mi pomohol svojimi chybami, 
celkom jednoznačný bol len 
prvý set. Bol som tu prvýkrát 
a teší ma, že som vyhral,“ pre-
zradil Kristián Petrík, ktorý 
si prevzal hlavnú výhru v po-
dobe putovného pohára z rúk 

primátora mesta Poprad Joze-
fa Švagerka (na foto vpravo). 
Prvý muž Popradu chce byť 
nápomocný pri rozvoji tenisu 
v  našom meste. „Som veľmi 
rád, že sa tu schádza takáto 
partia, pretože to niekedy nie je 
len o tenise, ale o ľuďoch a pria-
teľstvách. Verím, že sa tenis 
bude naďalej v Poprade rozví-
jať. Oficiálne sme ešte neroko-
vali, ale dohodli sme sa, že bu-
deme rozprávať o možnostiach, 
ako pomôcť tenisu v Poprade,“ 
uzavrel J. Švagerko.    (mav)
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Popradský ženský basketbal bije na poplach
V čase, keď iné basket-
balové kluby dobilan-
covali predchádzajú-
cu sezónu a  skladajú 
káder na tú ďalšiu, sa 

popradský ženský basketbal ocitol 
v  slepej uličke. Jeho predstavitelia 
vyrukovali prostredníctvom webo-
vej stránky BAM Poprad s kritikou 
kompetentných, vrátane poprad-
skej samosprávy, od ktorých sa im 
podľa BAM-ky v  neľahkej situácii 
nedostalo pomoci.

Vo vyjadrení BAM Poprad a  BK 
Poprad, ktorého celé znenie je zverej-
nené na oficiálnej stránke BAM Po-
prad, sa predstavitelia klubu okrem 
iného ohradili voči nezáujmu podpo-
riť popradský ženský basketbal a tiež 

voči oddialeniu snahy vybudovať 
v našom meste basketbalovú trénin-
govú halu. „Je totiž ťažké žiť zo sľubov, 
prísľubov a nesplnených prianí,“ uvá-
dza sa vo vyhlásení klubu, ktoré po-
kračovalo: „Aký má zmysel trénovania 
a športovania v detských a mládežníc-

kych družstvách, keď to 
po juniorkách jednodu-
cho zabalíme? Je to len 
“zabíjanie” voľného času 
na obdobie základnej 
a strednej školy? Vidia 
hráčky svetlo na konci 
tunela, že ak budú na 
sebe pracovať, vo veľkom 
basketbale to po strednej 
škole niekam dotiahnu? 
Netreba nám pozitívne 

vzory, v ktorých sa vidia malé basket-
balistky? Nie je náhodou šport najlep-
ším výchovným prostriedkom k zdra-
vému štýlu života? Bohužiaľ, uplynulé 
týždne sme sa dostali do stavu, keď sme 
vďaka nenaplneným prísľubom a sľu-
bom boli nútení vo väčšine rozpustiť 

hráčky, ktoré sme uplynulé roky vy-
chovali a ktorým na Poprade záležalo. 
Naopak, smelé plány v podobe návratu 
Popradčaniek, ktoré okúsili basketba-
lový svet a mali záujem sa tento rok do 
Popradu vrátiť, ostali len plánmi.“

Basketbalový klub Poprad koncom 
týždňa avizoval, že bude problém 
prihlásiť družstvo žien BAM Poprad 
do najbližšieho ročníka slovenskej 
extraligy, no následne prostredníc-
tvom webových stránok potvrdil, že 
v  posledný prihlasovací deň, v  pia-
tok 29. júna, sa to nakoniec podarilo 
a o ďalších postupoch bude verejnosť 
informovať v najbližších dňoch.

Očakáva sa aj vyjadrenie mesta 
Poprad, no do uzávierky vydania no-
vín Poprad sme ho nedostali.  (ppp)

Kamzíci v skupine s Vítkovicami a Miškovcom

Na prelome augusta a septembra sa 
na popradskom zimnom štadióne 
odohrá tradičný hokejový turnaj 
o  Tatranský pohár. Sily si v  ňom 
zmeria šesť tímov rozdelených do 
dvoch skupín. O putovnú trofej sa 
pobijú ich víťazi.

Organizátori už rozdelili účastní-
kov 71. ročníka Tatranského pohá-
ra do dvoch skupín. V skupine A sa 
predstavia domáci kamzíci s  čes-
kým tímom HC Vítkovice a  ma-
ďarským nováčikom slovenskej 

Tipsport ligy DVTK Jeges-
medvék Miškovec. Skupinu 
B budú tvoriť HC Košice, 
český tím HC Orli Znojmo 
a  francúzsky Rapaces de 
Gap.

Tradičný hokejový turnaj 
pod Tatrami sa odohrá v ter-

míne od 30. augusta do 2. septem-
bra a  známy je už aj harmonogram 
jednotlivých zápasov: vo štvrtok 30. 
augusta o 16. hod. Poprad - Miško-
vec a  o  20. hod. Znojmo - Košice, 
v  piatok 31. augusta o  15. hod. Gap 
- Znojmo a  o  19. hod. Miškovec - 
Vítkovice, v  sobotu 1. septembra 
o 15. hod. Košice - Gap a o 19. hod. 
Poprad - Vítkovice, v nedeľu 2. sep-
tembra o 11. hod. zápas o 5. miesto, 
o 15. hod. zápas o 3. miesto a o 19. 
hod. finále.   (ppv)

• POPRADSKÍ hokejisti vymenili 
minulý týždeň vo štvrtok hokejové 
dresy za futbalové. V  rámci letnej 
prípravy si vo futbalovom zápase 
zmerali sily s  domácimi hráčmi FC 
Spišská Teplica L.D. Hokejisti zvíťa-
zili 3:2. Ich „futbalová“ príprava však 
týmto neskončila. Už v utorok 3. júla 
(po uzávierke vydania novín Poprad) 
vyzvali ďalšieho súpera. V Tatranskej 
Lomnici sa stretli s tímom FK Vyso-
ké Tatry.• VEDENIE HK Poprad vyriešilo 
dôležitý brankársky post a k Čechovi 
Tomášovi Vošvrdovi si poistilo služ-
by Vladimíra Kováča aj pre ďalšiu se-
zónu. Tridsaťjedenročný odchovanec 
Dukly Trenčín prišiel pod Tatry v zá-
vere minulého ročníka a za kamzíkov 
odchytal šesť duelov. HK Poprad tak 
ukončilo čakanie na Rusa Ivanova, 
ktorý napokon putuje do KHL.• NADNÁRODNÝ hokejový turnaj 
Vyšehradský pohár sa podľa mediali-
zovaných informácií na webe uskutoč-
ní aj v  novej sezóne. Zúčastnia sa ho 
tri slovenské a  tri maďarské tímy vrá-
tane obhajcu trofeje HK Nitra. Chýbať 
nebude opäť ani popradský tím. Slo-
venskú trojicu doplnia Nové Zámky. 
Z  maďarskej strany sa do súťaže pri-
hlásili Dunaújváros HK, Ferencváros 

Budapešť a UTE Újpest. Zápasy by sa 
mali hrať v septembri a októbri.• MINULÝ týždeň v  piatok sa 
v rámci festivalu Viva Italia v Popra-
de uskutočnila tlačová konferencia 
Slovenského paralympijského vý-
boru a  Slovenského zväzu telesne 
postihnutých športovcov. Jedným 
z  bodov programu bolo aj osprave-
dlnenie paralympijského víťaza z Ria 
2016 Jozefa Metelku za jeho výroky 
po MS 2017 v cestnej cyklistike, ako 
aj informácie o  potvrdení štatútu 
J. Metelku ako reprezentanta SR, 
o  jeho spolupráci so  SPV v  rámci 
projektu Cesta do Tokia 2020 a pre-
zentácia prémiového projektu Bod 
zlomu, ktorá obsahuje pokus o zlep-
šenie vlastného svetového rekordu 
a získanie medaily na pretekoch s ne-
hendikepovanými cyklistami.• V RÁMCI osláv 140. výročia vzni-
ku Dobrovoľníckeho hasičského zbo-
ru v Štrbe sa v nedeľu 1. júla konal už 
15. ročník súťaže hasičských družstiev 
O putovný pohár starostu obce, kto-
rá bola jednou z  osemnástich súťaží 
seriálu Podtatranskej hasičskej ligy. 
U mužov bola prvá Šuňava, medzi že-
nami triumfovala domáca Štrba. Prví 
boli aj dorastenci z  Batizoviec a  do-
rastenky z Gánoviec.  (ppv)

Krátko zo športu

Široká verejnosť sa môže aj v tom-
to roku zapojiť do fotografickej sú-
ťaže v  Prešovskom kraji s  názvom 
Choď a  foť. Úlohou fotografov je 
zachytiť krásy a  zaujímavosti Pre-
šovského kraja. V  poradí už šiesty 
ročník opätovne pripravila Krajská 
organizácia cestovného ruchu Se-
verovýchod Slovenska. Obľúbená 
súťaž každý rok vrcholí vernisážou 
a putovnou výstavou finálových fo-
tografií. Hlavným porotcom je zná-
my fotograf Jano Štovka. 

Súťaž má za sebou už päť ročníkov 
a  záujem o  ňu každoročne narastá. 
V predošlom ročníku bolo prihláse-
ných 395 fotografií v štyroch kategó-
riách.

V šiestom ročníku je pripravených 
päť súťažných kategórií: Príroda, 
Kultúra, tradície a  pamiatky, Šport, 
Black&white a Historické fotografie 

20. storočia.
Piata „historická“ kategória je no-

vinkou súťaže. „Rok 2018 je rokom 
rôznych výročí a historických ohliadnu-
tí, tak sme si povedali, že dáme priestor 
aj zaujímavým spomienkam a historic-
kým záberom z nášho kraja,“ predsta-
vil kategóriu Martin Janoško, riaditeľ 
KOCR Severovýchod Slovenska. 

Súťažné fotografie je možné za-
sielať organizátorom mailom alebo 
poštou do 15. októbra 2018. Každý 
súťažiaci môže do súťaže zaslať ma-
ximálne päť fotografií. O  víťazoch 
rozhodne odborná porota s predse-
dom Jánom Štovkom, svojho favo-
rita si vyberú aj fanúšikovia Severo-
východu Slovenska na Facebooku. 
Na víťazov okrem putovnej výstavy 
čakajú aj vecné ceny. Všetky infor-
mácie nájde verejnosť na stránke 
www.severovychod.sk.  (bce)

Hľadajú sa najkrajšie zábery kraja

V popradskej nemocnici sa aj v roku 2017 realizovali špičkové výkony a 
operácie, ktoré si zaslúžia pozornosť a medializáciu. Vďaka týmto aktivi-
tám mnohých oddelení bola Nemocnica Poprad za niekoľko unikátnych 
výkonov a operácií zapojená do projektu Zdravotníckych novín TOP ino-
vácie v medicíne. 

Jednotlivé inovácie môžete od štvrtka minulého týždňa do 13. júla 2018 
podporiť svojím hlasom na https://topinovacie.hnonline.sk/. Medzi tridsia-
timi nominovanými má Nemocnica Poprad až štvornásobné zastúpenie.

Výsledkom hlasovania a taktiež celého projektu bude publikácia TOP Inová-
cie na Slovensku, ktorá tento rok vyjde už po tretíkrát. Tá predstaví výkony, ope-
rácie, či nové systémy, ktoré uľahčujú pacientom zlepšiť ich zdravotný stav alebo 
pomáhajú zefektívniť prácu lekárov a posunúť ju na vyššiu úroveň.  (sga)

Top inovácie v medicíne
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Návštevníci hľadajú, čo inde nenájdu
Začiatok letnej turistic-

kej sezóny sprevádza zatiaľ 
daždivejšie počasie. Môže 
byť jedným z dôvodov, pre-
čo v Mestskej informačnej 
kancelárii (MIK) v Poprade 
nepocítili v júni nárast turis-
tov, ako tomu bývalo v mi-
nulých rokoch. V marci až 
máji bolo návštevníkov viac 
ako v týchto dňoch. Prázd-
niny však určite prispejú k 
prílevu hostí.

MIK zareagovala na začia-
tok letnej sezóny predĺžením 
otváracej doby. Od polovi-
ce júna až do 14. septembra 
bude mať otvorené vo svojich 
priestoroch na Námestí sv. 
Egídia počas pracovných dní 
už od 8. až do 20. hod., v so-
boty a nedele popoludní od 
pol štvrtej do pol ôsmej večer. 
Infopoint MIK na železničnej 
stanici je v lete otvorený od 8. 
do 16. hod., cez víkend od 9. 
do 17. hod. Infopoint v Spiš-
skej Sobote MIK už nepre-
vádzkuje. Fungoval, kým bola 
hlavná budova Podtatranské-
ho múzea v centre mesta za-
tvorená a slúžili iba múzejné 
expozície v Sp. Sobote, ale od 
konca apríla je múzeum po 
rekonštrukcii opäť sprístup-
nené verejnosti. 

Silvia Bujňáková z MIK 
konštatovala: „Pozorujeme, že 
medzi návštevníkmi je čoraz 
viac Čechov a Poliakov. Počas 
celého roka tiež prichádza veľa 
ľudí z Izraela, v lete k tomu 
prispieva letecká linka Poprad 
- Tel Aviv. Títo návštevníci sa 
v Poprade zaujímajú o syna-
gógu (dnes je v nej Poprad-
ská tlačiareň), najbližšia je v 

Spišskom Podhradí, a židov-
ský cintorín. Američania zase 
neraz pátrajú po svojich pred-
koch. Turisti však prichádzajú 
z rôznych krajín, veľa aj z Ázie, 
Nového Zélandu či Austrálie. 
Všeobecne hľadajú informá-
cie o možnostiach turistiky 
vo Vysokých Tatrách, Sloven-
skom raji a inde, o jaskyniach 
a prírodných kúpaliskách ako 
sú Gánovce, Vrbov, alebo tiež 
Vyšné Ružbachy. Vo veľkej 
miere sa zaujímajú takisto o 
ubytovacie možnosti, najmä 
tie lacnejšie.“ Návštevníci 
vyhľadávajú hlavne hostely 
a ubytovne, žiadané sú auto-
kempingy - tie „bodujú“ pre-
dovšetkým u turistov z krajín 
Beneluxu. 

MIK navštevujú vo veľkej 
miere i samotní Popradčania. 
Pýtajú si informácie o kul-
túrnych podujatiach v meste 
a okolí, na ktoré v MIK pre-
dávajú vstupenky. Stúpa však 
záujem aj o prehliadky pamä-
tihodností. Cez leto totiž pri-
chádzajú príbuzní na dovo-
lenku či vnúčatá na prázdniny 

a domáci im chcú naplniť čas 
zážitkami. S. Bujňáková dopl-
nila: „O prehliadky na námes-
tí, v Kostole sv. Egídia prípadne 
evanjelickom kostole, je veľký 
záujem. Vieme tiež poskytnúť 
sprevádzanie na pešie túry do 
Kvetnice, na vrchol Zámčis-
ka, ku Kaplnke Vzkriesenia či 
prechádzku ku zvernici. Tohto-
ročnou novinkou sú sprievod-
covské služby pre skupinky 
seniorov, o ktoré prejavujú in-
teres nielen popradskí dôchod-
covia, ale z celého Slovenska 
od Námestova, cez Strážske až 
po Bratislavu.“ V ponuke stále 
zostávajú šliapacie autíčka pre 
deti, úschovňa batožín, pestrá 
ponuka suvenírov, pohľadníc, 
známok, máp, publikácií, be-
dekrov... Vo veľkej miere sa 
v poslednom čase predávajú 
magnetky. 

Každopádne návštevníkov 
lákajú tiež atrakcie. Napriek 
tomu, že Spišská Sobota je 
skutočne obdivuhodná, radi 
by v Poprade zažili niečo 
nové. Trebárs výstup do zvo-
nice či rozhľadňu.  (mar)

PP-55

Návštevníčka z Prahy, pôvodom Slovenka, prichádza pod 
Tatry rada.         FOTO - Marta Marová

Prírodná záhrada pomôže
prostrediu i žiakom

V  Základnej škole s  ma-
terskou školou A. V. Scher-
fela vo Veľkej sa žiaci na 
sklonku školského roka 
potešili z  prírodnej záhra-
dy, ktorú sami vybudovali. 
Poslúži nielen im, ale aj 
okolitej prírode.

„Naším veľkým snom bolo 
vytvoriť v  areáli školy špor-
tovo-kultúrno-spoločenské 
centrum pre žiakov i pre ve-
rejnosť. Po altánku, detskom 
ihrisku a  botanickom chod-
níku pribudla prírodná zá-
hrada,“ uviedol riaditeľ ZŠ 
s MŠ A. V. Scherfela vo Veľ-
kej Richard Bekess. „Projekt 
Prírodná záhrada sa nám 
podarilo zrealizovať vďaka 
podpore Nadačného fondu 
Telekom pri nadácii Pontis. 
Nešlo však len o  vzhľad, ale 
hlavne o  spôsob, akým sa 
o  záhradu budeme starať. 
Bude slúžiť ako priestor na 
výchovno-vzdelávacie akti-
vity s  cieľom rozvíjať kogni-
tívne schopnosti, stimulovať 
senzorické vnímanie či učiť 
sa netradičnými formami. O 
prírodnú záhradu sa budeme 
starať spôsobom šetrným k 
prírode. Nebudeme používať 
pesticídy a ľahko rozpustné 
minerálne hnojivá. Voda je 
životodarným prvkom záhra-
dy. Dôležité sú akumulačné a 
vsakovacie plochy. V  prírod-
nej záhrade ich podporíme 
zachytávaním a využívaním 
dažďovej vody. Prírodná zá-

hrada by mala byť útočiskom 
pre voľne žijúce živočíchy. Ak 
v nej nájdu vhodné podmien-
ky, nasťahujú sa ochotne a 
veľmi rýchlo. Nachádzajú sa 
tu byliny a dreviny. Žiaci ich 
budú vidieť, dotýkať sa ich, 
pozorovať, vnímať všetkými 
časťami tela. Na ploche 25x6 
metrov sme upravili a vyrov-
nali terén, vysadili živý plot 
z hraba obyčajného (Carpi-
nus betulus). Tento strom je 
nenáročný na starostlivosť a 
údržbu. Čo vyrastie nad vy-
týčený rozmer, to sa zas vráti 
ku koreňom. Záhradný od-
pad z konárov, lístia a trávy 
využijeme ako mulč. Po celej 
ploche záhrady sme nasiali 
trávnaté semeno Natura - 
trávna zmes kvitnúca lúka. 
Sú tu aj vtáčie búdky a napá-
jadlá pre vtáky. Pozorovanie 
prírody budú žiaci robiť z 
rôznych perspektív, budú sle-
dovať ako strom vyzerá, keď 
sedia, stoja, ležia. Na pozo-
rovanie sme osadili niekoľko 
lavičiek,“ zhrnula koordiná-
torka projektu Tatiana Ra-
tajová zo ZŠ A. V. Scherfela 
vo Veľkej.  (ppv)

28. ročník medzinárodného festivalu Európske ľudové 
remeslo sa bude konať od piatka do nedele 6. až 8. júla 
v  Kežmarku. Tento ročník je venovaný cechu krajčírov 
a farbiarov. Predstaví sa na ňom viac ako 180 remeselníkov 
a ľudových umelcov zo Slovenska a zahraničia. V sprievod-
nom kultúrnom programe budú účinkovať domáce, ale aj 
zahraničné folklórne súbory. V piatok vystúpi tiež popu-
lárna česká speváčka Helena Vondráčková, ale aj Václav 
Neckář. V sobotu budú vystupovať skupiny Gladiátor, Iné 
kafe, Polemic a ďalší. Presný program EĽRA je uverejne-
ný na webovej stránke mesta Kežmarok.  (ppš)

V piatok začína EĽRO


