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Britský veľvyslanec sa o náš
región živo zaujíma

Máje sa na Slovensku stavajú už od stredoveku. Táto dlhoročná tradícia je v 
mnohých mestách a obciach stále živým zvykom. Máj sa staval pred domy, v 
ktorých bolo dievča súce na vydaj. Mládenci s muzikou šli do každého domu, 
pred ktorým stál máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Túto tra-
díciu minulú stredu predviedli svojim príbuzným škôlkari z materskej školy vo 
Veľkej na Tranovského ulici. V kultúrnom programe zaspievali známe sloven-
ské ľudové pesničky a zatancovali v sprievode svojich učiteliek, ale aj rodičov. 
Bibiána Repašská, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ vo Veľkej, uviedla: „Priblížili 
sme deťom a rodičom zvyk stavania májov a postavili máj uprostred dvora 
v areáli MŠ. K vytvoreniu slávnostnej atmosféry prispela folklórna skupina zo 
ZUŠ na Štefánikovej ul. Nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých bolo vystúpe-
nie detí, ktoré folklórnym pásmom obnovili tradičné stavanie mája.“ 

Nebude to jediný máj v meste Poprad. V sobotu 19. mája sa uskutoční folklór-
ny sprievod mestom a predstavenie ľudovej tradície „Stavanie mája na Turíce“ v 
podaní popradských detských folklórnych súborov a FS Batizovčan.  (šif)

Minulý týždeň vo štvrtok sa na 
pôde Mestského úradu v  Popra-
de stretli primátor Jozef Švagerko 
a prvý viceprimátor Igor Wzoš s brit-
ským veľvyslancom na Slovensku 
Andrew Garthom. Spoločne disku-
tovali na rôzne témy, no nosným bo-
dom programu bol rozvoj Popradu 
a regiónu v oblasti smart city.

„Pán veľvyslanec sa zaujímal o  to, 
ako sa nám darí napredovať v oblasti 
smart city, ale aj celkovo v energetike. 

Preberali sme nadchádzajúci ročník 
spoločnej konferencie Metro Online 
zameranej takisto na túto tému. Roku-
jeme s organizátormi o tom, aby mohli 
vystúpiť aj zástupcovia firiem priamo 
z  Anglicka. Naše stretnutia sú v  pri-
bližne polročných intervaloch a spolu-
práca je prospešná. Máme priateľské 
vzťahy, ktoré nás navzájom posúvajú 
vpred,“ uviedol primátor mesta Po-
prad Jozef Švagerko.

Veľká začala oslavy so zástavou

(Pokračovanie na str. 3)

Mestská časť Veľká si tento rok 
pripomína 750-te výročie prvej 
písomnej zmienky. Prvým bodom 
programu, ktorým Veľčania oslá-
via tento dátum, bolo vztýčenie 
vlajky pred rímskokatolíckym kos-
tolom, ktoré zorganizoval Klub 
Veličanov v  spolupráci s  mestom 
Poprad. V priebehu roka si dôleži-
tý dátum v ich bydlisku pripomenú 
viacerými podujatiami. 

Pred 70-timi rokmi tvorili Po-
prad malé mestečká, a  teraz je de-
siatym najväčším mestom na Slo-

vensku. V 40-tych a 50-tych rokoch 
boli vo Veľkej spory medzi evanje-
likmi a katolíkmi o jednotnom zvo-
ne a  zvonení. Tento spor je dávno 
vyriešený a viera týchto obyvateľov 
už skôr spája. Primátor Jozef Šva-
gerko povedal: „V Poprade sa doká-
žeme spájať v prospech dobrých vecí, 
vytvárať spoločné hodnoty a zacho-
vávať históriu. Všetky mestské časti 
majú svoje zvláštnosti, svojich pat-
rónov, ale aj tak tvoria jednu bunku 
Popradu.“ 

(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne

Opäť budú rozdávať žlté ruže

Byty v Xenóne budú postupne rekonštruovať
• DRUHÁ májová nedeľa už tra-
dične patrí všetkým mamám. Tento 
rok si Deň matiek pripomenieme 13. 
mája. Pri tejto príležitosti usporiada 
ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote 10. mája 
o  16. hod. v  divadelnej sále v  tejto 
mestskej časti akadémiu ku Dňu 
matiek. Kultúrny program ku Dňu 
matiek pripravuje aj Klub Veličanov 
v spolupráci so ZŠ s MŠ vo Veľkej 13. 
mája o 15. hod. v kine Máj. 

• V SOBOTU 12. mája sa v Popra-
de na Nám. sv. Egídia uskutoční 
podujatie s názvom Míľa pre mamu. 
Program sa začne o 15. hod. Viac na 
www.mcbambino.sk.

• OKRESNÝ snem Jednoty dô-
chodcov Slovenska v Poprade sa 
uskutoční vo štvrtok 10. mája o 10. 
hod. v priestoroch Denného centra 
seniorov na Ul. L. Svobodu v Popra-
de.

• NA POŠTE 3 (na Sobotskom ná-
mestí v Spišskej Sobote) došlo od 2. 
mája 2018 k zmene hodín pre verej-
nosť. V pondelok, utorok, štvrtok a 
piatok bude otvorené od 12. do 15. 
hod, v stredu od 13.45 do 17. hod., v 
sobotu a nedeľu je zatvorené.

• PROJEKT Vnímaj - relaxuj - tvor 
- pomôž - multisenzorická artetera-
pia s participáciou rodičov bude rea-
lizovať Spojená škola na Partizánskej 
ul. v Poprade pre ťažko postihnutých 
žiakov. Získala naň prostriedky v 
rámci piateho ročníka grantového 
programu Nadácie VÚB  pre Nádej s 
podtitulok Umenie lieči a Dotyk lieči.

• ZAJTRA 10. mája o  18. hod. sa 
v Artklub Tatranskej galérie v Popra-
de uskutoční kabaretný večer pre 
strednú generáciu s  názvom Štvrt-
kové soirée.

• KNIHA Rodinná mediácia - ako 
deťom neublížiť rozvodom vyšla mi-
nulý týždeň. Jej autorkou je Dagmar 
Tragalová z Mediačneho centra v Po-
prade. Prináša odpovede pre každé-
ho, koho sa týka rozpad rodiny.

• MIERA evidovanej nezamestna-
nosti na Slovensku ku koncu marca 
klesla na historické minimum 5,55%. 
Úrady práce evidovali na konci marca 
153 854 disponibilných uchádzačov 
o zamestnanie. V porovnaní s febru-
árom toho roka ide o pokles o 4 590 
ľudí. V  okrese Poprad bola v  marci 
5,57%  miera nezamestnanosti a v ce-
lom Prešovskom kraji 9,38%.

• NA webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk je uverejnený pres-
ný zoznam odberných miest, v kto-
rých bude v týchto dňoch prerušená 
distribúcia elektriny z  dôvodu plá-
novaných prác na zariadení nízke-
ho napätia.   (ppš)

Vo Vysokých Tatrách, v oblasti Kežmar-
ské Žľaby vypukol minulý štvrtok lesný po-
žiar. Zasiahol približne 30 hektárov lesov 
mesta Kežmarok vo 4. a 5. stupni ochrany 
prírody. V mieste požiaru zasahovalo nie-
koľko desiatok profesionálnych a  dobro-
voľných hasičov, ako aj vrtuľníky a ďalšia 
požiarna technika. Z  lokality muselo byť 
evakuovaných okolo tisíc turistov a až do 
likvidácie požiaru platila výstraha Minis-
terstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR a Štátnych lesov TANAP-u pre turistov 
aj pre leteckých športovcov, aby sa oblasti 
Kežmarských Žľabov vyhli.  (mph)

Deviaty máj je Dňom Európy a 
pri tejto príležitosti sa aj v mes-
te Poprad uskutoční niekoľko 
podujatí, ktoré organizuje Infor-
mačné centrum Europe Direct 
Poprad. 

Ich cieľom je nielen si pripome-
núť 14. výročie členstva Slovenska 
v EÚ, do ktorej vstúpilo 1. mája 
2004, ale aj Európsky rok kultúr-
neho dedičstva 2018. Zároveň tiež 
podporiť participatívne občian-
stvo EÚ na miestnej a regionálnej 
úrovni. 

Dnes 9. mája o 9. hod. sa na 

Mestskom úrade v Poprade usku-
toční slávnostné otvorenie Dňa  
Európy, po ktorom bude diskus-
ný seminár na tému Spiš - srdce 
európskeho kultúrneho dedič-
stva a multikulturalizmu na vý-
chodnom Slovensku. O 11. hod. 
odovzdajú vecné ceny víťazom 
výtvarnej súťaže Prešovský kraj 
- klenotnica európskeho kultúr-
neho dedičstva a multikultura-
lizmu a o 13. hod. bude tím EDC 
rozdávať na Námestí sv. Egídia 
v Poprade žlté ruže ako symbol 
Dňa Európy.  (ppm)

Lesný požiar
v Kežmarských Žľaboch

V  materských školách na celom 
Slovensku pribudne 6  163 nových 
miest. Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a  rozvoja vidieka SR vy-
hodnotilo už druhé kolo žiadostí 
o príspevky z fondov EÚ na zvýše-
nie kapacít infraštruktúry mater-
ských škôl. Schválených bolo zatiaľ 
207 projektov za viac ako 63 milió-
nov eur. Celkovo je na zvyšovanie 
kapacity materských škôl vyčlene-
ných vyše 77 miliónov eur.

Zvyšovanie kapacít infraštruktú-
ry MŠ bola úplne prvá eurofondová 
výzva z Integrovaného regionálneho 
operačného programu, ktorý agrore-
zort spustil v tomto volebnom obdo-
bí. V prvej fáze žiadatelia predkladali 
len projektové zámery a až keď boli 

úspešní, začali pripravovať žiadosti 
vrátane stavebných povolení. Dote-
raz samosprávy predložili 307 pro-
jektov, z  nich bolo schválených 207 
za 63,33 mil. eur. K dispozícii je ešte 
takmer 14 mil. eur, ale pre veľký 
záujem je predpoklad, že sa financie 
rýchlo vyčerpajú.

Prostriedky v eurofondovej výzve 
na zvýšenie kapacít infraštruktúry 
materských škôl slúžia na výstavbu 
nových objektov materských škôl, 
rozširovanie kapacít existujúcich 
objektov, stavebno-technické úpra-
vy objektov a  areálu, obstaranie 
materiálno-technického vybavenia 
a  zvyšovanie energetickej hospo-
dárnosti budov.

Ministerstvo pôdohospodárstva 

a  rozvoja vidieka kompletne zve-
rejnilo schválené aj neschválené 
žiadosti o  nenávratný finančný 
príspevok, no v zozname druhého 
kola sa nie je žiadna MŠ z Popra-
du.

V  Poprade sa nachádza 12 MŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
a  päť súkromných MŠ. V  každej z 
nich v týchto dňoch prebieha zápis 
budúcich škôlkarov. Predkladanie 
žiadostí rodičov/zákonných zástup-
cov detí pre nasledujúci školský rok 
prebieha od 30. apríla do 31. mája, 
pričom ťažiskové obdobie zápisu 
je od minulotýždňovej stredy do 
soboty 12. mája. Deti je možné pri-
jať aj priebežne počas celého škol-
ského roka.   (ppp)

Tisíce nových miest v materských školách

Bytový dom s  opatrova-
teľskou službou Xenón na 
sídlisku Juh čaká postupná 
rekonštrukcia bytových ja-
dier a  elektrických rozvodov. 
Xenón bod daný do  užívania 
pred 39 rokmi - v roku 1979.

„V roku 2015 bola zrealizo-
vaná rekonštrukcia exteriéru 
bytového domu - prestavba 
strešného plášťa, zateplenie ob-
vodového plášťa a prestavba 
vstupov a v roku 2016 pokra-
čovala rekonštrukcia 2. etapou, 
v rámci ktorej bola realizovaná 
prestavba výťahov a vnútorných 
spoločných priestorov. Samotné 
byty v bytovom dome sú stále v 
pôvodnom stave a je nutná ich 
rekonštrukcia, ďalším dôvodom k rekonštrukcii je skutoč-
nosť, že z revíznej správy vyplýva povinnosť rekonštrukcie 
nevyhovujúcich elektrických rozvodov. Túto rekonštruk-
ciu budeme realizovať postupne tak, aby sme minimali-
zovali obmedzenia pre obyvateľov, s tým, že budeme re-
konštruovať vždy len vrátené byty pred ich odovzdaním 
novému nájomcovi,“ uviedla Iveta Borňáková z odboru 
správy majetku MsÚ v Poprade. Na realizáciu uvedenej 
investičnej akcie schválili poslanci MsZ mesta Poprad v 

tomto roku sumu 100 000 eur.
V DOS Xenón je poskytovaná opatrovateľská služba 

a bývanie fyzickým osobám, ktoré poberajú starobný 
alebo invalidný dôchodok tak, aby si mohli aspoň čias-
točne zabezpečovať svoje životné potreby pri zachovaní 
vlastného súkromia. V DOS Xenón je 105 bytov, z toho 
70 jednoizbových bytov, 35 garsóniek. Nachádza sa tam 
tiež jedáleň, denné centrum, telocvičňa, kaplnka a am-
bulancia praktického lekára.    (mag)
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Lomnici konal 44. ročník celoslo-
venskej súťaže stredoškolákov, kto-
rá preverila ich vedomosti v oblasti 
bezpečnosti a ochrany pri práci. 

• V  UTOROK 1. mája sme si 
pripomenuli 14. výročie členstva 
Slovenska v Európskej únii. V prie-
behu tohto obdobia sa naša repub-
lika stala súčasťou Schengenského 
priestoru, prijala spoločnú menu 
euro a obyvatelia naplno využívajú 
výhody voľného pohybu osôb, to-
varov a služieb. 

• VO februári tohto roka bolo 
dočasne práceneschopných den-
ne v priemere 128 832 poistencov, 
v marci tohto roka to bolo menej 
- 119 497 poistencov. V marci sa 
pritom najdlhšie maródovalo na 
východnom Slovensku v okresoch 
Poprad (priemerne 70,01 dňa), Sta-
rá Ľubovňa (67,33 dňa) a Sobrance 
(65,88 dňa) a najkratšie v Rožňave 
(28,82 dňa), Banskej Bystrici (31,93 
dňa) a Komárne (32,79 dňa).

• 19. ROČNÍK celoštátneho kola 
súťaže Mladý ekofarmár sa koná 
oddnes 9. mája do piatka 11. mája 
v Strednej odbornej škole v  Kež-
marku a  v  priestoroch Poľnohos-
podárskeho družstva podielnikov 
v Kežmarku. Zúčastnia sa ho víťazí 
krajských kôl z  celého Slovenka a 
pozvaní hostia z  Čiech. Cieľom je 
rozvíjať vedomosti budúcich absol-
ventov o zložení, získavaní a  spra-
covaní mlieka a ich praktické zruč-
nosti v tejto oblasti.

• OD 1. mája niektorým zamest-
nancom vylepšia ich zárobky nové 
príplatky. Národná rada SR schváli-
la novelu Zákonníka práce, ktorou 
sa zvyšujú príplatky za nočnú prá-
cu, prácu cez sviatky a cez víken-
dy. Zvyšovanie príplatkov (okrem 
príplatku za sviatok) sa uskutoční 
v dvoch fázach. Prvá fáza už od 1. 
mája 2018, druhá od 1. mája 2019. 
Pri nočnej práci sa príplatky upra-
vili v závislosti od toho, či ide o ri-
zikovú prácu alebo nie.

• METEOLÓGOVIA zaznamena-
li v nedeľu 29. apríla prvý tropický 
deň. V Holíči namerali 30,1 stup-
ňa Celzia. V apríli je to podľa nich 
vzácny jav. V  histórii pozorovaní 
SHMÚ takýto deň v danom mesia-
ci zaznamenali len v  rokoch 1962, 
1968, 2000, 2012 a 2013. Za tropic-
ký možno považovať deň, v ktorom 
sa teplota vzduchu rovná alebo je 
vyššia ako 30˚ Celzia.  

• ŽSR informujú, že od 9. do 11. 
mája v čase od 10.40 do 15.25 hod. 
bude výluka v úseku Vyšné Hágy - 
Štrbské Pleso.   (ppš)

Zo zastupiteľstva• TRI TELOCVIČNE. Mesto Po-
prad má záujem podať rozvojový pro-
jekt v rámci výzvy Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR na 
rekonštrukciu troch telocviční. V ZŠ s 
MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej je potreb-
ná rekonštrukcia strechy telocvične, 
v Spojenej škole na Letnej ul. rekon-
štrukcia cvičebného priestoru vrátane 
náraďovne, rekonštrukcia strechy a 
sociálnych zariadení a v ZŠ s MŠ na 
Tajovského ul. rekonštrukcia cvičeb-
ného priestoru a ústredného kúrenia 
s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti. 
Pre jednu školu môže ministerstvo 
poskytnúť maximálne 150 tisíc eur na 
kapitálové výdavky, pričom spoluú-
časť žiadateľa - mesta je najmenej 10 
perc. z poskytnutej dotácie minister-
stvom. Poslanci na aprílovom zasada-
ní Mestského zastupiteľstva v Poprade 

predloženie žiadosti o poskytnutie 
dotácie a spoluúčasť mesta schválili. 
Žiadosť musí byť predložená najne-
skôr do 15. mája 2018.• MESTO V MASKE. Ročný člen-
ský príspevok mesta Poprad v Miest-
nej akčnej skupine (MAS) ProTatry 
schválili poslanci vo výške 1 500 eur 
(doteraz bolo 1 tisíc eur). Do občian-
skeho združenia ProTatry vstúpilo 
mesto Poprad vo februári 2015, štatút 
MAS získalo v minulom roku. V sú-
časnosti má MAS ProTatry 38 členov 
z oblasti samosprávy, podnikateľské-
ho a občianskeho sektora. V prvom 
polroku 2018 sú očakávané výzvy na 
čerpanie prostriedkov z eurofondov, o 
ktoré sa chce MAS uchádzať.• ŽIHADIELKO ZA ANTIMÓ-

NOM. Mesto Poprad bolo úspešné v 
súťaži spoločnosti Lidl, vďaka čomu 
získa nové detské ihrisko Žihadielko, 
ktorého výstavbu bude financovať 
táto spoločnosť. Bude umiestnené 
na blokom Antimón na sídlisku Juh. 
Na aprílovom rokovaní MsZ poslanci 
rozhodli o prevzatí tohto ihriska do 
majetku mesta.• NA ZÁPADE OPÄŤ TRHOVIS-
KO. Na sídlisku Západ budú mať 
obyvatelia opäť trhovisko. O možnosť 
predaja požiadala spoločnosť Sarra 
zo Svitu a bude na pôvodnom mies-
te vedľa obchodu Coop Jednota, kde 
kedysi trhovisko fungovalo. Z dôvodu 
nerentability bolo zrušené, ale situá-
cia sa zmenila a zo strany obyvateľov 
sídliska Západ je dopyt po takejto 
službe. Preto MsZ schválilo trhový 
poriadok pre toto trhovisko.  (mar)

Mesto Poprad získalo nenávratný 
finančný príspevok na projekt Roz-
šírenie triedeného zberu biologicky 
rozložiteľného odpadu v meste Po-
prad (BRKO) a zabezpečilo 3 050 
hnedých zberných nádob 
určených na takýto druh od-
padu. Od začiatku do konca 
mája si majú občania býva-
júci v rodinných domoch v 
meste Poprad vyzdvihnúť v 
Zbernom dvore na sídlisku 
Západ na Hraničnej ul. zber-
né nádoby na takýto odpad. 
Odovzdávajú sa oproti pod-
pisu. 

V rodinných domoch však bývajú 
aj zdravotne hendikepovaní a starší 
občania, ktorí nemajú možnosť, alebo 
sily prísť si po zbernú nádobu osob-
ne. Ako nám povedali viacerí čitate-
lia, neraz bývajú sami, nemajú auto 
a nemá im kto pomôcť. Čo v takom 
prípade?

Vedúci oddelenia strategického 

rozvojového manažmentu MsÚ v Po-
prade Slavomír Karabinoš uviedol, že 
takýmto obyvateľom vyjdú v ústrety: 
„Musí ísť o zdravotne ťažko postihnu-
tých a seniorov nad 70 rokov, ktorí si 

skutočne nemôžu nádobu vy-
zdvihnúť osobne. Môžu prísť 
v priebehu mája túto sku-
točnosť nahlásiť osobne do 
zberného dvora spoločnosti 
Brantner na Hraničnej ulici 
alebo zatelefonovať na tele-
fónne číslo 052/789 58 57. Tu 
ich zaevidujú a po zhrnutí 
všetkých požiadaviek im ná-
doby dovezieme.“ 

Konateľ spoločnosti Brantner v Po-
prade Rastislav Skokan upozornil, že 
pri preberaní zbernej nádoby je potreb-
né predložiť občiansky preukaz, prí-
padne preukaz ZŤP. Po skončení mája 
mesto priebeh projektu vyhodnotí a v 
júni dostanú obyvatelia rodinných do-
mov zberný kalendár na vývoz biolo-
gicky rozložiteľného odpadu.  (mar)

V Krakove sa v posledný aprílový 
deň stretli zástupcovia Prešovského 
samosprávneho kraja, Malopolského 
vojvodstva a mesta Poprad. Vedúci 
oddelenia strategického rozvojového 
manažmentu MsÚ v Poprade Sla-
vomír Karabinoš nás informoval, že 
hlavnou témou rokovania bolo za-
vedenie autobusovej linky Poprad - 
Zakopané - Krakov. Inicioval vytvo-
renie pracovnej slovensko-poľskej 
skupiny z oboch krajov a avizoval, že 
v júni v Poprade sa pripravuje pod-
písanie memoranda medzi sloven-
skými a poľskými partnermi. Zatiaľ 
premáva od polovice júna do polovi-
ce októbra sezónna autobusová linka 
Poprad - Zakopané, v roku 2019 by 
mala začať celoročne premávať linka 
Poprad - Zakopané - Krakov. Podľa 
doterajších poznatkov až tretina tu-
ristov, ktorá navštívi poľskú stranu 
Tatier prichádza do regiónu verejnou 
dopravou. Rada by si pozrela aj slo-
venskú stranu Tatier, ale doterajšie 
dopravné spojenia na to nevytvárajú 
dostatočný priestor.  (pmm)

Až do Krakova

Britský veľvyslanec sa o náš región živo zaujíma
„Veľká Británia patrí v rámci Európy 

k lídrom v  oblasti smart technológií. 
Už vychytali počiatočné muchy a  in-
špirovať nimi sa je veľmi dobré. Majú 
rozpracované všetky oblasti smart city, 
ale výborní sú napríklad v  odpado-
vom hospodárstve. Legislatíva je tam 
síce inak nastavená a nedá sa používať 
riešenia, ktoré používa napríklad Lon-
dýn, ale potrebujeme sa inšpirovať prí-
kladmi malých britských miest, ktoré 
sú súčasťou tamojších regiónov. Smart 
región však nie je len o technológiách, 
ale je to nový koncept potrebný na 
to, aby sme vedeli prežiť v  súčasnom 
svete, pretože zdroje ubúdajú a  treba 

s  tým vedieť ro-
zumne hospodá-
riť,“ zdôraznil 
1. viceprimátor 
Popradu Igor 
Wzoš. „Stále 
viac chceme naše 
vzťahy prehlbo-
vať. Mesto má 
konkrétny plán 
v oblasti smart 
city, má víziu 
lepšieho bývania, 
životného prostredia, vytvorenia so-
ciálnych bytov, či využívania energií. 
Jednoznačne je aj v mojom záujme 
aby sme vytvárali stále viac aktivít 

medzi Veľkou Britániou a Popradom a 
pomohli uskutočniť vízie mesta,“ do-
dal britský veľvyslanec na Slovensku 
Andrew Garth.   (ppv)

(Dokončenie zo str. 1)



Strana 4 9. 5. 2018

Svätá Katarína ochraňuje železničiarov i cestujúcich

Deviatakov čakajú prijímacie skúšky

Na železničnej stanici 
v  Poprade pribudla v  po-
sledný aprílový piatok  so-
cha sv. Kataríny Alexan-
drijskej.  Je zobrazovaná 
s kolesom, ktorým mala byť 
umučená. To sa pri mučení 
zlomilo a preto rozhodol 
meč, ktorým bola sťatá.

Sochu sv. Kataríny požeh-
nal v Poprade spišský biskup 
Štefan Sečka. Prostredníc-
tvom kolesa sa táto svätica 
stala patrónkou všetkých 
povolaní, pri ktorých hrá 
koleso významnú úlohu.  
Ochraňuje mlynárov, ná-
morníkov aj železničiarov.  
Biskup Š. Sečka uviedol: „V 
každom povolaní je potreb-
né uplatniť nielen vedomosti, 
ale aj intelekt a rozvahu. Kto 
chce byť múdry ako bola ona, 
nech sa drží Boha. Ona sa 
Boha celý život držala.“     

Kult svätej Kataríny je od 
najstarších čias veľmi rozší-

reným a zasiahol takmer celý 
kresťanský svet. Páter Tadeáš 
Kráľ povedal: „Bola to krá-
ľovská dcéra. Keď ju mudrci 
cisára Diokleciána vyšetrova-
li, svojou múdrosťou všetkým 
„posadila.“ Dokázala obhájiť 
svoju vieru, pri jej mučení sa 
koleso, na ktorom ju lámali, 
rozsypalo. Aj preto je symbo-
licky koleso, pri ktorom stojí 
narušené, nie je celé.“

Svätá Katarína Alexandrij-
ská bola istý čas druhou naj-
uctievanejšou svätou ženou 
(hneď po Panne Márii). Pri-
mátor Popradu Jozef Švagerko 
povedal: „Tento symbol môžu 
vidieť aj turisti prichádzajúci 
zďaleka. Je to už pár desiatok 
rokov, keď bol na stanici vý-
buch. Nech sv. Katarína chráni 
cestujúcich i pracovníkov.“ 

Kult sv. Kataríny Alexan-
drijskej má motivovať želez-
ničiarov k  spolupatričnosti 
a rozhodnosti pri výkone po-

volania v  službe cestujúcim. 
Jej sochy boli inštalované na 
niekoľkých železničných sta-
niciach na Slovensku (v Tr-

nave, v Bratislave, v Prešove, 
v Kysaku, atď.). 

Sv. Katarínu vyhlásili za 
patrónku slovenských že-

lezničiarov v  roku 2009. 
Úcta k  nej sa začala šíriť 
najskôr v  Poľsku koncom 
19. storočí.  (kpa)

Budúci stredoškoláci mali ešte 
v apríli možnosť posielať prihlášky 
na stredné školy aj v rámci Prešov-
ského samosprávneho kraja. 

Na nápor nových stredoškolákov 
je pripravených 76 župných škôl 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti Pre-
šovského samosprávneho kraja. Od 
septembra otvoria školy 124 študij-
ných a  učebných odborov. Po mi-
nuloročných skúsenostiach najväčší 
záujem očakávajú gymnáziá a školy 
so zameraním na technické odbory. 
V  kraji sa perspektívnymi po vzore 
predošlých rokov ukazujú elektro-
technika, strojárstvo i stavebníctvo.

Od budúceho školského roka štu-
denti v kraji získajú možnosť vzdelá-
vať sa aj v celkom nových odboroch. 
Sú medzi nimi napríklad biochemik 
- výroba piva a  sladu, operátor ko-
žiarskej výroby, animovaná tvorba 
a obrazová a zvuková tvorba - kame-
ra, zvuk, strih.

Župné školy ponúkajú pre deviata-
kov dostatok miest. Na gymnáziách 
je možné prijať 1 216 študentov, štu-
dijné odbory s maturitou majú pri-
pravených 3 648 miest a s výučným 
listom môže ukončiť učebné odbo-
ry 1  132 žiakov. Umelecké odbory 
majú k dispozícii 266 miest. Stredné 

školy v  kraji sú pripravené prijať aj 
792 žiakov, ktorí nemajú ukončený 
deviaty ročník. Podľa predpokladov 
na župné stredné školy nastúpi od 
septembra približne 6 500 prvákov.

Školy, ktoré ponúkajú bilingválne 
štúdium alebo vyžadujú špeciálne 
overenie zručností už mali prijíma-
cie konanie podľa termínov stano-
vených odborom školstva okresného 
úradu v sídle kraja od 25. marca do 
15. apríla. Ostatné odborné školy 
a  gymnáziá sa na nápor deviata-
kov ešte len pripravujú. Prijímacie 
skúšky v  I. termíne sa budú konať 
dva dni, a to 14. a  17. mája.  (daj)

Popradský literárny klub v  spo-
lupráci s Českým centrom a s pod-
porou mesta Poprad a TV Poprad 
usporiada pre všetkých milovníkov 
literatúry a  dobrých kníh poduja-
tie Noc literatúry. Uskutoční sa v 
Poprade v  stredu 16. mája 2018 
o 17.30 hod. Všetci účastníci budú 
zaradení do žrebovania o zaujíma-
vé vecné ceny. Po poslednom čítaní 
bude slávnostné vyžrebovanie ví-
ťazov, ktoré spríjemní hudobným 
sprievodom popradský umelec 
Zbyňo Džadoň.

Začiatok čítaní bude o 17.30 hod. 
v čokolatérii Bon Bon in na Ul. Do-
minika Tatarku v Poprade. Ako prvý 
bude čítať úryvok z knihy nomino-
vanej za Izrael od Amosa Oza Judáš 

herec Divadla Commedia Michal 
Novák. Príbeh o túžbe, zrade a osa-
motení je  zároveň obrazom nepo-
kojného Izraela na prelome 50. a 60. 
rokov 20. storočia. Román získal no-
mináciu na prestížnu medzinárodnú 
Man Bookerovu cenu 2017 a  je po-
važovaný za jedno z  najpôsobivej-
ších diel autora.

O 18. hod. v Tatranskej galérii pre-
číta herec Divadla Commedia Du-
šan Kubáň úryvok z knihy Concala 
M. Tavaresa Štvrť  nominovanej za 
Portugalsko. Knižka prináša obraz 
fiktívnej lisabonskej štvrte, ktorá je 
tajomným miestom obývaným naj-
rôznejšími postavičkami a okrem 
iných v nej žije aj sedem pánov. 
Spoznajte sedem príbehov plných 

irónie, grotesky a humoru (Pán Wal-
ser a  les, Pán Brecht a  úspech, Pán 
Kraus a  politika, atď.) od oceňova-
ného portugalského autora, ktorého 
budete môcť osobne stretnúť na fes-
tivale BRaK.

O 18. 30 hod. v Marco restaurant 
na Mnoheľovej ul. bude čítať úryvok 
z knihy Ondreja Štefánika Som Pau-
la nominovanej za Slovensko hereč-
ka Zuzana Vačková.

Román zo súčasnosti Som Paula 
popisuje rozklad nášho sveta, jeho 
prirodzených a životne dôležitých 
štruktúr, sebazáchovných mechaniz-
mov, vzťahov a  identifikácií. Je to aj 
rodinná dráma, neviditeľnými vlák-
nami poprepájaná s celou spoločnos-
ťou a samotným človekom.  (fab)

Bude Noc literatúry

Redakcia novín Poprad v spoluprá-
ci s vydavateľstvom Ikar pripravila 
pre čitateľov súťaž o  dve zaujímavé 
knihy. Vyhrať môžete knihu, ktorej 
autorom je Angela Marsonsová a má 
názov Hra na smrť. Ide o  kriminál-
ku z  prostredia výskumného centra, 
ktoré sa zaoberá skúmaním ľudského 
tela v  štádiách rozkladu. Mladá de-
tektívka nájde telo mladej ženy a po-
trebuje zabrániť ďalšiemu nešťastiu. 
Druhú knihu napísal Jozef Karika. 
Má názov Čierny rok: Vojna mafie. 
Ide o voľné pokračovanie bestselleru 
Čierna hra: Vláda mafie. 

Ak máte záujem vyhrať jeden 
z  uvedených titulov z vydavateľstva 
Ikar, stačí vystrihnúť kupón, ktorý je 
súčasťou tejto súťaže a zaslať ho do re-
dakcie (Podtatranská 149/7, Poprad) 
do pondelka 14. mája 2018. Mená 
dvoch vyžrebovaných čitateľov budú 
uverejnené v novinách Poprad v stre-
du 16. mája 2018.   (ppš)

Súťaž * súťaž * súťaž

O knihy z Ikaru

K u p ó n

Spišský diecézny biskup Štefan Sečka s dekanom Rímskokatolíckej farnosti v Poprade Ondre-
jom Borsíkom pri požehnávaní sochy sv. Kataríny.     FOTO - Katarína Plavčanová
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Najlepší rétori z regiónu mieria do Zvolena
Minulý týždeň v stredu sa v Pod-

tatranskej knižnici v  Poprade ko-
nalo regionálne kolo súťaže v réto-
rike Štúrov Zvolen 2018.

„Žiaci a mládež súťažili v troch ka-
tegóriách. V prvej kategórii boli žiaci 
4. - 6. ročníka, v druhej kategórii žiaci 
7. - 9. ročníka a v  tretej kategórii to 
boli študenti stredných škôl. V  prvej 
kategórii si súťažiaci vyžrebovali ne-
známy text a po 15 minútovej prípra-
ve mali porozprávať príbeh a dotvoriť 
jeho záver. Druhá a  tretia kategória 
mala súťaž rozdelenú na dve časti. 
V  prvej časti žiaci predstavili poro-
te úvahy, ktoré si pripravili doma. 
V  druhej časti si vyžrebovali tému 
a  o  nej museli rozprávať,“ uviedla 
Monika Naštická z  Podtatranskej 
knižnice v Poprade. „Z nášho regió-
nu dosahujú súťažiaci výborné vý-
sledky aj v celoslovenskom kole. Táto 
súťaž je nenahraditeľná práve preto, 
aby deti komunikovali zmysluplne 
a čítali s porozumením,“ pokračoval 
Emil Turčan z odboru školstva, mlá-
deže a športu MsÚ v Poprade. „Táto 
súťaž je a vždy bude najnáročnejšou, 
pretože sa naplno prejaví osobnosť 
rečníka a  jeho danosti,“ doplnila 
členka poroty Luďa Szabová. „Som 
komunikatívny typ a táto súťaž je pre 
mňa ako stvorená,“ skonštatovala 
Eliška Mašlonková zo Spojenej cir-

kevnej školy v  Poprade, ktorá v  II. 
kat. obsadila 3. miesto. „Stredoško-
lákov tu bolo naozaj málo, ale mňa 
baví slovenčina a  literatúra, takže 
som neváhala a  išla som do toho,“ 
povedala Monika Penxová zo Stred-
nej zdravotníckej školy v  Poprade, 
ktorá skončila v III. kat. tretia. „Veľmi 
ma táto súťaž baví. Minulý rok som 
vo Zvolene získala cenu primátorky 
mesta,“ pochválila sa Andrea Ku-
báňová zo ZŠ s  MŠ Dostojevského 
v Poprade, ktorá tento rok skončila 
v I. kat. na 2. mieste. „Už na základ-
nej škole som túto súťaž absolvovala 

a ostala som jej verná. Minulý rok sa 
mi podarilo postúpiť do celosloven-
ského kola a  bola to pre mňa cenná 
skúsenosť,“ zdôraznila Karolína 
Hudžíková z Gymnázia Spojenej cir-
kevnej školy v Poprade, ktorá po tri-
umfe v III. kategórii zavíta do Zvo-
lena aj tento rok. Z  prvej kategórie 
postúpila do celoslovenského kola 
Sofia Stasová zo ZŠ s MŠ Komenské-
ho v  Poprade, a  v  druhej kategórii 
zvíťazila Nina Švarcová z 8-ročného 
gymnázia SŠ na Ul. D. Tatarku.

Celoslovenské finále sa uskutoční 
vo Zvolene 5. až 6. júna.  (ppv)

KINO TATRAN
9.  mája o 18. hod.
FILMOVÝ FESTIVAL
25. VÝROČIE SR - MASARYK
106 min. Vstupné: 3 € 

10. a 11. mája o 19. hod.
TICHÉ MIESTO 
USA, horor / triler, 90 min., titulky, MP12
Keď ťa započujú, ulovia ťa. Obyčajná 
rodina sa snaží prežiť vo svete, kde i ten 
najslabší zvuk môže znamenať rozsu-
dok smrti.  Vstupné: 5 €  Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

11. mája o 16.30 hod.
MALÝ YETI 
BE / FR, animovaný, 92 min., dabing, 
MP7
Adam trávi väčšinu času pátraním po 
svojom otcovi, ktorý sa stratil za zá-
hadných okolností. Na svoje obrovské 
prekvapenie zistí, že ním je legendárny 
Yeti! Vstupné: 2 €

12. a 13. mája o 16.30 hod.
FÍHA TRALALA: BUMBARASA
SK, hudobná rozprávka, 55 min., slo-
venská, MP
Fíha je škriatok, ktorý býva v múdrej 
knihe. Pomocou pesničiek, tančekov, 
básničiek, hier a riekaniek učí deti spo-
znávať svet, v ktorom žijú.  Vstupné: 2 €

12. a 13. mája o 19. hod.
POMSTA 
FR, triler / akčný, 108 min., titulky, MP15
Milujúci oteckovia rodín sa ako kaž-
dý rok zídu uprostred púšte. Jeden z 
nich privezie milenku, o ktorú sa rýchlo 
začnú zaujímať aj ostatní. V pekle púš-
te sa však mladá žena vydáva na cestu 
pomsty...  Vstupné: 5 €  Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

14. mája o 19. hod.
TOM OF FINLAND
FI / SE / DK / DE, životopisná dráma, 
116 min., titulky, MP15, FK
Gay ikona a  umelec, ktorý svojimi 
kresbami zmenil svet. Laaksonenove 
diela s podpisom „Tom of Finland“ sa 
stali symbolom generácie mužov a po-
mohli rozdúchať plamene gay revolúcie.  
Vstupné: 5 € Vstupné FK, ŤZP: 3 €

Od 22. do 28. apríla 2018 absolvo-
vali členovia denných centier mesta 
Poprad kúpeľný pobyt v  krásnom 
prostredí Bardejovských kúpeľov. 
Účinky procedúr, ktoré sme absolvo-
vali umocňovalo aj príjemné počasie. 
Ďakujeme vedeniu mesta Poprad na 
čele s  primátorom  Jozefom Švager-
kom a  tiež pracovníkom sociálneho 
odboru za organizačné a  finančné 
zabezpečenie tohto pobytu. Vidieť, že 
v Poprade neodsúvajú ľudí v postpro-
duktívnom veku na vedľajšiu koľaj. 

Vďační účastníci pobytu

Mesto nezabúda
na seniorov

Napísali ste nám

V Poprade sa začala kosba verejnej zelene
V Poprade začala kosba tráv-

natých plôch v správe mesta. „Ide 
o súčasť opatrení pri vytváraní a 
ochrane zdravého životného prostre-
dia pre občanov mesta. Keďže tráv-
naté porasty predstavujú najrozšíre-
nejší alergén v  mestskom prostredí, 
pravidelným kosením dosiahneme, 
že trávy a buriny nedosiahnu gene-
ratívnu fázu, čím obmedzíme výskyt 
a účinky peľu týchto rastlín na člove-

ka,“ uviedla Zuzana Čakyová z od-
delenia životného prostredia MsÚ 
v Poprade. Kosci začali plochami 
v  centre mesta a  pokračovať budú 
smerom do jednotlivých sídlisk a 
častí mesta.  Kosenie plôch vykoná-
va pre mesto spoločnosť Brantner 
Poprad. Kosba verejnej zelene sa 
v období vegetácie uskutoční 3-4x  
v závislosti od počasia. V  priebe-
hu týždňa sa ku koscom pridá aj 

Správa mestských komunikácií, 
ktorá začne s kosením ochranného 
pásma okolo mestských komuniká-
cií.

V snahe zabezpečiť maximálnu 
možnú mieru ochrany pred roz-
šírením peľov tráv a burín samo-
správa žiada aj ostatných majiteľov 
trávnatých plôch na území mesta 
o súčinnosť a kosbu plôch v ich 
vlastníctve.   (mag)

Veľká začala oslavy so zástavou
(Dokončenie zo str. 1)

Vlajka v  nedeľu len sym-
bolicky ležala na tráve vedľa 
kostola a držalo ju niekoľko 
kameňov. Pre silný víkendový 
vietor ju vztýčia až v priebehu 
týždňa. Predsedovi Klubu Ve-
ličanov Milanovi Hámorovi to 
bolo ľúto. „V  sobotu sme mali 
generálku, vytiahli sme ju hore 
a mysleli sme, že s vlajkou rov-
no odfúkne aj kostol.“ 

Na zástave je ruka Jána evanjelis-
tu, ktorému je zasvätený kostol vo 
Veľkej. Ten mal byť otrávený, podľa 
legendy však zásahom vyššej moci 
jed neúčinkoval. Drak na zástave je 

symbolom jedu. 
Katolícky farár z  Veľkej Piotr Gr-

zechynka uviedol: „Obyvatelia Veľ-
kej majú byť za čo vďační, za všetky 
hodnoty, ktoré počas stáročí čerpali. 

Je dôležité, aby nezabúdali na 
jedno - ľudia by mali žiť ako 
jedno spoločenstvo, jedna veľká 
rodina.“

„V 133. žalme sú krásne slová: 
Aké krásne je, keď ľudia dokážu 
spolu žiť, navzájom si pomáhať, 
priať jeden druhému. Je to ako 
požehnanie, ako rosa, padajúca 
z  neba na suchú zem. Buďme 
vďační, že môžeme vytvárať 
hodnoty, aby aj tí, ktorí prídu 

po nás mali na čo spomínať a  bolo 
to pre nich požehnaním a starajme 
sa o  to, čo nám tu zanechali tí pred 
nami,“ dodal evanjelický zborový 
farár Jozef Vereščák.  (kpa)
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Vypiplali množstvo detíOtázka z mediačnej poradne

Blší trh a zberateľská burza starožitností

Zimná sezóna vo Vysokých Tatrách bola úspešná
Vysoké Tatry sa aj v zimnej sezóne 

2017 - 2018 stali cieľovou destiná-
ciou pre tisícky dovolenkárov, ktorí 
svojím pobytom v našich veľhorách 
prispeli k úspešnej sezóne.

Predbežné čísla za zimné mesiace 
potvrdzujú trend rastu návštevnosti 
tak ubytovaných hostí, ako aj jedno-
dňových návštevníkov v regióne Vy-
sokých Tatier, kde sa celkový nárast 
návštevnosti počas zimnej sezóny 
odhaduje na 5 perc. Presné údaje však 
potvrdí po spracovaní dát až Štatistic-
ký úrad.

Práve dobré lyžiarske podmienky 
mali vplyv na nárast návštevnosti. Ly-
žiarska sezóna sa vo Vysokých Tatrách 
začala už 1. decembra 2017, dokonca 
sa spustila prevádzka v Lomnickom 
Sedle ešte pred Vianocami.

„Nárast návštevníkov zaznamenali 
aj Tatranské informačné kancelárie, 
ktoré počas mesiacov november - ma-
rec navštívilo celkovo viac ako 10 tis. 
ľudí, čo je o  26 perc. viac ako v rov-
nakom období minulého roka. Čo sa 
týka štruktúry návštevníkov z hľadis-
ka národností, tak predbežne až okolo 
60 perc. bolo slovenských turistov. Zo 
zahraničných turistov najpočetnejšiu 
skupinu tvorili Česi a za nimi Poliaci, 
okrem toho tu boli turisti z Nemecka, 
Maďarska, Izraela, Veľkej Británie, 
ale napríklad aj z Japonska, Austrálie, 

Kórei či Kanady“ zhodnotila výkonná 
riaditeľka Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu, Veronika Littvová. 
Dodala: „Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu Región Vysoké Tatry 
pripravila počas celej zimnej sezóny v 
spolupráci s partnermi množstvo špor-
tových aj kultúrnych podujatí, ktoré 
ocenili domáci i zahraniční návštevní-
ci. Všetky podujatia sa tešili vysokému 
záujmu a sme radi, že plynule doplnili 
športové aktivity dovolenkárov.“ Spo-
menula Tatranské Vianoce, Príchod 
Mikuláša v  Poprade, Silvestrovskú 

párty v špeciálne upravených ba-
zénoch a silvestrovské kúpanie vo 
všetkých bazénoch popradského aqu-
aparku, Silvestrovský krst snehovej 
vločky na Štrbskom Plese. 

Túto zimu išli Tatry adrenalínovo a 
naplno. Uskutočnil sa 7. ročník pre-
tekov Vertical Grand Tour, 5.ročník 
zimnej bežeckej série 2017 - 2018 
pozostávajúci zo 4 samostatných pre-
tekov v rôznych lokalitách regiónu 
Vysokých Tatier, 5. ročník verejných 
pretekov Štrbské bežky, eskimácky 
víkend Snežné psy, druhá časť Maj-

strovstiev Slovenskej republiky v behu 
na lyžiach, Memoriál Vlada Tatarku a 
Jozefa Psotku. V  poslednú marcovú 
sobotu sa konalo v Novom Smokovci 
tradičné Veľkonočné mestečko, kedy 
sa podarilo prekonať rekord v poč-
te prinesených kraslíc. Veľkonočný 
tatranský strom mal na svojich ko-
nároch zavesených cez 980 kraslíc, 
ktoré si návštevníci priniesli z domu 
alebo vyrobili a dostali priamo na 
mieste. Bláznivý karneval priamo na 
lyžiarskom svahu zažilo Štrbské Ple-
so počas Veselej veľkej noci. Tatranci 
sa lúčili s úspešnou zimnou sezónou 
2017 - 2018 cez víkend 14.- 15. apríla 
2018 na Štrbskom Plese sa symbo-
lickým pochovaním Lyže soliskovej. 
Mrazivo krásne dvere Tatranského 
ľadového dómu vytvoreného v štýle 
Sagrada Familia zo 190 ton ľadu sa 
na Hrebienku v apríli zatvorili. Dóm 
prispel k 7,5 perc. nárastu návštevní-
kov oproti minulému roku. Štyridsať 
nádherných sôch ožilo pod ruka-
mi umelcov z  10 krajín sveta. Sochy 
umiestnené v klimatizovanej malej 
kupole mohli návštevníci obdivovať 
až 81 dní. Tatranci hodnotia z hľa-
diska návštevnosti uplynulú sezónu 
ako vydarenú, svorne však všetci 
dúfajú, že naše veľhory pritiahnu 
návštevníkov aj počas jarných a ne-
skôr letných mesiacov.  (vli)

Prípravy na letnú sezónu vo Vysokých Tatrách sú už v plnom prúde. Medzi 
mnohé zaujímavé podujatia bude patriť aj odomknutie vôd jazera Štrbské 
pleso v polovici júna.    FOTO - archív OO CR Región Vysoké Tatry

Klub Veličanov a mesto Poprad organizujú 
ďalší Blší trh a zberateľskú burzu starožitností. 
Uskutoční sa v sobotu 12. mája od 8. do 15. 
hod. na parkovisku pri Bille v Poprade. Vstup 
je voľný. Návštevníci budú môcť vidieť, kúpiť, 
predať či vymeniť si predmety zo všetkých zbe-
rateľských odborov vrátané mincí, pohľadníc, 

odznakov, starých kníh, filatelie, hodín, hra-
čiek, skla, porcelánu, kuriozity a iné. Budú mať 
aj možnosť posúdenia starožitností odborní-
kom. Do sprievodného programu je zaradená 
výstava automobilových veteránov a prezen-
tácia psíkov z Mestského útulku pre psov. Viac 
info na emilia.ferkova@msupoprad.sk.  (ppp)

Päťdesiat rokov od otvore-
nia prvého spoločného zaria-
denia jasieľ a materskej školy 
v okrese Poprad uplynie 10. 
mája 2018. Dozvedeli sme sa 
to od bývalej dlhoročnej ria-
diteľky a zakladateľky tohto 
zariadenia Moniky Hybeno-
vej zo Stráží. Jej spomienky 
sú doteraz živé, najmä pre-
to, že aj po rokoch sa bývalé 
učiteľky z 28-členného ko-
lektívu, stále stretávajú. Boli 
výborným kolektívom, ale 
pani Hybenovú zvlášť teší, 
že dodnes sa ku nej hlásia aj 
bývalé deti, ktoré vypiplali od 
jaslí až po odchod do základ-
nej školy. Zaspomínala: „Mô-
žem povedať, že deti v tomto 
zariadení bývali málo choré. 
Dokonca sme mali také, čo 

nevymeškali ani jeden deň, 
hoci k nám prišli ešte ako 
5-mesačné a odišli ako šesť-
ročné. Mali sme 3 oddelenia 
jaslí,  2 oddelenia materskej 
školy pre deti do 3 rokov a 4 
oddelenia  od 3 rokov až po-
kým deti nešli do školy.“ Na 
„kojeneckých“ oddeleniach 

bolo po 15 detí, v oddele-
niach MŠ po 20. Spoločné 
zariadenie, ktoré sídlilo v 
dnešných priestoroch Spoje-
nej školy na Partizánskej uli-
ci, bolo zrušené v roku 1994. 
No spomienky na množstvo 
deťúreniec, ktoré ho navšte-
vovali, zostávajú...  (mar)

V práci som urobila jednu 
chybu a tak ma preradili na 
inú prácu. Tvrdia mi, že na 
staré miesto sa už nemôžem 
vrátiť, pretože som tam ne-
potrebná, ale na moje miesto 
prijali nového zamestnanca. 
Okrem toho som na výplat-
nej páske dostala minimál-
nu mzdu, s čím nesúhlasím. 
Môže ma zamestnávateľ pre-
radiť na inú prácu a ešte mi 
aj znížiť plat? 

Odpovedá JUDr. Dagmar 
Tragalová z Mediačného cen-
tra v Poprade:

„Vykonávať práce iného 
druhu alebo na inom mieste, 
ako boli dohodnuté v pracov-
nej zmluve môže zamestna-
nec iba výnimočne, a  to len 
v prípadoch, ktoré ustanovuje 
zákon. Ide väčšinou o prekáž-
ky na strane zamestnanca zo 
zdravotných dôvodov, z  dô-
vodu tehotenstva, materstva, 
dojčenia a pod. Ak však dôjde 
k dohode o preradení zamest-
nanca so zamestnávateľom, 
zamestnávateľ je povinný 
vopred prerokovať so zamest-
nancom dôvod preradenia na 

inú prácu a dobu, počas ktorej 
má preradenie trvať. Ak pre-
radením zamestnanca dochá-
dza k zmene pracovnej zmlu-
vy, zamestnávateľ je povinný 
vydať mu písomné oznámenie 
o dôvode preradenia na inú 
prácu a o jeho trvaní. Práca, 
na ktorú ste preradený, musí 
byť vhodná vzhľadom na vaše 
schopnosti a  kvalifikáciu a 
zodpovedať aj vášmu zdravot-
nému stavu. Po preradení je 
však potrebné nové pracovné 
podmienky dohodnúť v  pra-
covnej zmluve a to sa týka aj 
výšky platu. Aj po preradení 
na iné pracovné miesto vám 
zostáva mzda z  pôvodnej 
pracovnej zmluvy, ibaže sa 
dohodnete so zamestnávate-
ľom inak. Zamestnávateľ je 
povinný vám doplatiť krátenú 
mzdu, nakoľko je stále platná 
vaša pôvodná pracovná zmlu-
va, kým nedôjde k  dohode 
o zmene pracovných podmie-
nok. O  podmienkach novej 
pracovnej zmluvy a doplatení 
mzdy sa môžete so zamestná-
vateľom dohodnúť aj v mediá-
cii.“   (ppp)

Vieme od vás
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SpoločenSKá KroniKa

Tieto dni sú 
pr i a z n ivé 

na uzatváranie rôznych zmlúv a 
väčšie nákupy.

Zvážte svo-
je pracovné 

možnosti. Zmena práce bude 
dobrým krokom.

Nedajte sa 
ob a l amu -

tiť lichôtkami. Dobre znejú, ale 
môžu vám uškodiť.

Celý týždeň 
bude v po-

hode a bez stresu. Akurát si dá-
vajte pozor na životosprávu.

Budete sa 
tešiť z ma-

ličkostí, ktoré sa spoja do veľkej 
radosti. Máte tiež šancu na výhru.

Z a s t i h n ú 
vás starosti 

o staršiu osobu. Situácia vás za-
skočí, ale vyriešite ju.

V l a s t n o u 
n e d b an l i -

vosťou môžete prísť ku škode. 
Buďte pozornejší a opatrnejší.

Myslite aj 
na seba a 

dožičte si viac času na oddych a 
stretnutia s priateľmi.

Budete stáť 
pred roz-

hodnutím, ktoré môže ovplyvniť 
váš ďalší život. Dobre ho zvažujte.

Nerobte si 
z b y t o č n é 

starosti pre maličkosti. Čo nie je 
dôležité, vyrieši sa samé.

Z by t o č n e 
v ničom 

neriskujte. Ak môžete, radšej po-
suňte podpisy zmlúv na neskôr.

V každej 
situácii sa 

ovládajte, hoci pri vašej povahe je to 
problém. Inak to nedopadne dobre.

HoroSKop od Stredy do Stredy

V  stredu 9. mája - Adus, vo štvrtok 10. mája 
- Medovka, v  piatok 11. mája - Aduscentrum, 
v sobotu 12. mája - Aduscentrum, v nedeľu 
13. mája - Adus, v pondelok 14. mája - Benu 
- Tesco a v utorok 15. mája - Limba. Adus: 
Mnoheľová ul. 2, Medovka: Tatranské nám., 

Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Benu - 
Tesco: Teplická cesta, Limba: Podtatranská ul. 

Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-
rené od pondelka do piatka od 18. hod. do 
22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 

8. hod. do 22. hod.

poHotovoSť v leKárňacH

V stredu 2. mája 2018
vo Veľkej s

V stredu 2. mája 2018
vo Veľkej s

V piatok 4. mája 2018
vo Veľkej s

V piatok 4. mája 2018
vo Veľkej s

Máriou Mižikárovou,
74-ročnou

Annou Sedlákovou,
81-ročnou

Helenou Miškovecovou,
76-ročnou

Jaroslavom Marcišom,
66-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Múdra žena je tá, ktorá dokáže postrčiť koleso manželstva, keď 
uviazne na mŕtvom bode.“            Jakub Deml

povedali Slávni

Oslobodenie Slovenska

Dnes 9. mája má meniny - Roland, vo štvrtok 10. mája - Viktória, 
v piatok 11. mája - Blažena, v sobotu 12. mája - Pankrác, v nedeľu 
13. mája - Servác, v pondelok 14. mája - Bonifác a v utorok 15. 
mája - Žofia, Sofia.

BlaHoŽeláme K meninám

V  týchto dňoch si pripo-
míname 73. výročie ukon-
čenia 2. svetovej vojny 
v  Európe a  Deň víťazstva 
nad fašizmom. Krátko pred 
polnocou 8. mája 1945 ne-
mecké velenie podpísalo 
bezpodmienečnú kapitu-
láciu do rúk všetkých spo-
jencov. V Moskve bolo však 
v  tom čase už po polnoci, 
nový deň – 9. mája 1945. 
V  ten istý deň bola oslobo-
dená aj Praha, vtedy hlavné 
mesto Československa. Na 
Slovensku sa preto viac ako 
40 rokov oslavoval ako deň 
oslobodenia práve 9. máj. 
Teraz už viac ako 20 rokov 
oslavujeme Deň víťazstva 
nad fašizmom 8. mája. Kedy 
však skutočne bolo v  roku 
1945 oslobodené územie 
Slovenska? Veď my Slováci 
máme predsa svoju históriu, 
nemusíme sa vždy prispô-
sobovať niekomu inému. 
Mali by sme mať vlastný deň 
oslobodenia, vlastný deň ví-
ťazstva nad fašizmom...

Priame oslobodzovanie 
Slovenska začalo 20. sep-
tembra 1944, keď v priestore 
severovýchodne od Medzi-
laboriec vstúpili na územie 
Slovenska jednotky 242. hor-
skej streleckej divízie a 129. 
gardovej horskej streleckej 
divízie 3. horského zboru 1. 

gardovej armády. Na druhý 
deň, 21. septembra, bola oslo-
bodená prvá slovenská obec - 
Kalinov. 

6. októbra 1944 na územie 
Slovenska vstúpili jednot-
ky 1. čs. armádneho zboru. 
V ten deň, počas Karpat-
sko-duklianskej operácie 
v zostave vojsk 38. armá-
dy 4. ukrajinského frontu 
prekročili hranice v priestore 
Duklianskeho priesmyku. 
Na juhu Slovenska od 18. 
decembra 1944 začali v  zo-
stave 2. ukrajinského frontu 
naše územie oslobodzovať aj 
jednotky rumunskej armády. 
Čiže okrem českosloven-
ských a  sovietskych jedno-
tiek sa na oslobodení našej 
krajiny podieľali aj Rumuni. 

Počas oslobodzovania 
Slovenska sa na jeho úze-
mí uskutočnili tri veľké vý-
znamné bitky. Prvou, naj-
známejšou a bezpochybne 
najkrvavejšou bola Karpat-
sko-duklianska operácia. Tr-
vala od 8. septembra do 27. 
októbra 1944 a zahynulo v nej 
21 000 sovietskych a 1 800 
československých vojakov.  
Od 9. decembra 1944 do 
18. januára 1945 na východ-
nom Slovensku prebiehala 
ďalšia bojová operácia - bit-
ka o  Dargovský priesmyk. 
V  týchto bojoch trvajúcich 

sedem týždňov padlo okolo 
21  000 sovietskych vojakov. 
Treťou veľkou bitkou boli 
boje o  Liptovský Mikuláš, 
ktoré trvali od 2. februára 
do 4. apríla 1945. V priebehu 
týchto takmer deväť týždňov 
trvajúcich bojov padlo 4 563 
sovietskych a  českosloven-
ských vojakov. Samozrejme, 
že nesmieme zabúdať ani na 
boje o  Veľkú a  Malú Fatru 
a  ďalšie, v  ktorých padli 
okrem sovietskych aj česko-
slovenskí vojaci.

Bojová činnosť 1. čs. ar-
mádneho zboru na Slovensku 
vyvrcholila 2. mája 1945 pre-
chodom jeho jednotiek cez 
Javorníky na Moravu v smere 
na Veľké Karlovice a Nový 
Hrozenkov. 3. mája 1945 voj-
ská sovietskej 24. streleckej 
divízie 18. armády  4. ukra-
jinského oslobodili posled-
né časti územia Slovenska v 
priestore obce Makov. Ná-
sledne prešli na územie Mo-
ravy. Boje o  Slovensko trvali 
sedem mesiacov, presnejšie 
226 dní. Práve 3. máj by mo-
hol byť pamätným dňom, 
kedy by sme si pripomínali 
oslobodenie Slovenska. 

Marcel Maniak, predseda
historicko-dokumentačnej 

komisie Oblastného výboru
SZPB v Poprade,
vojnový historik

20. apríla 2018 - MUDr. Slavomíra Badužíková a Ing. Ján Chmel-
nický,  21. apríla 2018 - Michaela Oreničová a Marcel Mičo, Vero-
nika Andrašková a Erik Sirkovský, Daniela Harasty a Jaroslav Barč.

manŽelStvo uZavreli

V  poslednú aprílovú 
stredu a štvrtok 2018 
sa v rámci súťaže Mla-
dý tvorca v Nitre kona-
la súťaž Top turistická 
destinácia regiónu.

Cieľom súťaže je prilá-
kať návštevníkov do tu-
ristickej destinácie, ktorá 
ponúka bohaté možnos-
ti na využitie voľného 
času. Žiaci Obchodnej 
akadémie Poprad Len-
ka Štefaňáková (na foto 
vpravo), Dominika Krojero-
vá a Adam Benko, študijného 
odboru služby v  cestovnom 
ruchu, zaujali odbornú po-
rotu svojím projektom s ná-
zvom Vernár spieva.  V rámci 
celoslovenského kola v  Nitre 
vybojovali nádherné prvé 
miesto a  domov si odniesli 
okrem Ceny Ministra do-
pravy a  výstavby Slovenskej 
republiky aj poukážku v hod-
note 500 eur na nákup spot-

rebnej elektroniky.
V  posledný aprílový štvr-

tok 2018 sa v  Žiline konala 
celoslovenská prehliadka 
prác Stredoškolskej odbor-
nej činnosti. Adam Benko, 
žiak Obchodnej akadémie 
Poprad, s  prácou Drobno-
chov - pre radosť, krásu, úži-
tok sa v odbore Problemati-
ka voľného času  umiestnil 
na vynikajúcom druhom 
mieste.   (zav)

Vyhrali s Vernár spieva

Blahoželanie
Pani ŽOFII MAŇAKOVEJ 
k významnému životnému jubileu
prajeme do ďalších rokov
veľa zdravia, životného optimizmu, lásky 
a úcty od svojich drahých, aby si spo-
ločne s nimi dlhodobo užívala radosti 
z dosiahnutých životných úspechov. 

                                   Rodina Kupčová
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inZercia

Dobrovoľníci budú skrášľovať

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 opa-
kovaniach 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 inzerát do desať slov. Spoj-
ky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
Predmet predaja: Pozemok v katastrálnom území Spišská So-
bota, obec Poprad, časť parc. č. KN-E 806 o výmere 11 m², orná 
pôda.
Ťarchy: Na časť pozemku, ktorý je predmetom predaja pod-
ľa tejto súťaže je prístup iba z pozemkov v katastrálnom území 
Spišská Sobota, a to parc. č. KN-C 1071, orná pôda  o výmere 71 
m², parc. č. KN-C 2646/432, orná pôda o výmere 664 m², parc. 
č. KN-C 1072, zastavané plochy a nádvoria o výmere 846 m² a 
parc. č. KN-E 805/1, orná pôda o výmere  894 m². Na hranici 
pozemku, ktorý je predmetom predaja tejto súťaže je umiestnená 
rozostavaná stavba, ktorej strecha na tento pozemok presahuje.
Minimálna kúpna cena:  825,- € za celý predmet predaja. 
Termín na predloženie súťažných návrhov: 15. mája 2018, do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverej-
nené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 
052/716 72 81.     PP-44

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

• Predám kvalitný leš-
tený Tatranský drevený 
obklad - 3 €, perodrážka, 
Zrubový profil, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf. 
č. t.: 0908 234 866.  1/18-P  
• Predám 2-izb. neprerobený 
byt s balkónom v Poprade sídl. 
Juh III. Cena dohodou. Inf.: č. 
t. 0907 502 208.  4/18-P 
• Predám lacno garážovú 
bránu - lamelová, rolova-
cia, hnedá na otvor cca š. 
250 cm, v. 210 cm. Inf.: č. t. 
0904 808 586.  5/18-P
• Predám 4 ks pneumatík 
NEXEN 185/60 R 14, vy-
robené 06/17, málo pou-
žívané ½ sezóny. Cena 80 
€, možná aj zľava. Inf.: č. t. 
0905 797 057.  6/18-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
• Náter a  čistenie striech, 
základná a  vrchná, cena 
3 €/m2 - v  tejto cene je 
farba aj práca. Inf.: č. t. 
0915 423 705.  22/18-R 
• Prenajmeme kancelárske 
priestory v  Poprade, Teplic-
ká 34, bývala AB Stavomon-
táže. Inf.: č. t. 0905 563 836, 
e-mail: pabamke@gmail.
com   32/18-R
• Starší pán so záujmom 
o  prírodné a  kultúrne krá-
sy hľadá podnájom alebo 
kúpi menší byt v  Poprade, 
Tatrách alebo okolí. Inf.: č. t. 
0944 287 670.  34/18-R

Množstvo dobrovoľníkov po celom Slovensku v júni každo-
ročne skrášľuje mestá a obce. Podujatie Naše mesto 2018 or-
ganizuje Nadácia Pontis už trinástykrát 8. a 9. júna. Cieľom je 
skrášliť svoje okolie, či pomôcť tam, kde je to potrebné. Medzi 
prihlásenými sú zatiaľ veľké a stredné firmy s ich zamestnan-
cami a množstvo lokálnych neziskových organizácií. Prihla-
sovanie dobrovoľníkov sa spustilo minulý týždeň vo štvrtok 
3. mája a potrvá do 25. mája. Bližšie informácie sú zverej-
nené  na webovej stránke Nadácie Pontis.  (ppp)

Týždeň s mestskou políciou
• MINULÝ týždeň v  uto-
rok dopoludnia na číslo 159 
oznámila obyvateľka mesta 
Poprad, že videla ako muža 
ležiaceho na lavičke na Tat-
ranskom námestí okradli ne-
známe osoby, ktoré sa zmoc-
nili jeho ruksaku a taktiež 
mu prehľadali vrecká na jeho 
odeve a následne z miesta 
utekali smerom k nemocni-
ci. Podľa opisu, ktorý uvied-
la oznamovateľka, hliadka 
mestskej polície zistila a za-

držala štyri osoby (29-roč-
ného Popradčana, 21-ročné-
ho muža z  Veľkej Lomnice, 
16-ročnú ženu z  Letanoviec 
a  34-ročnú Popradčanku) 
podozrivých z trestného činu 
krádeže.• V  STREDU 2. mája 
podvečer preverila hliadka 
MsP Poprad oznam ohľa-
dom mládeže, ktorá mala 
za budovou ZŠ Francisci-
ho piť alkoholické nápoje. 
Na mieste boli zistení traja 

mladíci, pričom u jedného z 
nich sa potvrdila konzumá-
cia alkoholických nápojov, 
za čo mu bola uložená blo-
ková pokuta.• V SOBOTU 5. mája pod-
večer mestskí policajti na 
Ulici Uherovej zistili zapar-
kované vozidlo, ktoré malo 
otvorené okno na strane spo-
lujazdca. V evidencii vozidiel 
bola zistená majiteľka, ktorá 
si následne svoje vozidlo 
riadne zabezpečila.   (msp)

Policajné správy
• MINULÝ týždeň v  stredu doposiaľ ne-
známy páchateľ na Francisciho ul. v Popra-
de otvoril dvere na zaparkovanom uzatvo-
renom vozidle a z  vrecka bundy položenej 
na sedadle odcudzil  finančnú hotovosť viac 
ako 200 eur. Celková škoda bola vyčíslená na 
takmer 500 eur. Páchateľovi hrozí trest od-
ňatia slobody až na dva roky.• Z  PREČINU krádeže obvinili policajti 
73-ročného Štefana z  Batizoviec, nakoľko 

minulý týždeň v  stredu vzal z  predajného 
regálu v  jednom z  obchodných domov vo 
Svite salámu a  šišku. Škoda bola vyčísle-
ná na 4 eurá. Štefan sa skutku dopustil aj 
napriek tomu, že v  predchádzajúcich dva-
nástich mesiacoch takisto kradol. Bol ob-
medzený na osobnej slobode, obvinený 
a  umiestený do cely policajného zaistenia. 
V prípade dokázania viny mu hrozí trest od-
ňatia slobody až na dva roky.  (krp)

Leteckí záchranári v akcii
• POSÁDKA leteckých zá-
chranárov z  Popradu bola 
minulý týždeň v utorok pri-
volaná na pomoc turistovi 
z Poľska, ktorý počas túry v 
oblasti Suchej Belej pocítil 
náhlu slabosť a skolaboval. 
Prítomní svedkovia ho na 
mieste začali okamžite oži-
vovať. Lekárka leteckých 
záchranárov následne po-
kračovala v rozšírenej resus-
citácii. Napriek veľkej snahe 
záchranárov sa, žiaľ, turistu s 
kardiálnym zlyhaním oživiť 
nepodarilo a lekárka musela 
konštatovať už len úmrtie.• POSÁDKA leteckých 

záchranárov z Popradu za-
sahovala v  nedeľu 6. mája 
krátko popoludní pri do-
pravnej nehode, ktorá sa 
stala za Ždiarom. Rýchly a 
šetrný transport do nemoc-
nice potreboval 33-ročný 
motocyklista z Čiech, ktorý 
so spolujazdkyňou po páde z 
motorky a následnom šmyku 
skončil mimo vozovky. Zra-
nený muž bol s poranením 
hlavy, hrudníka a driekovej 
časti chrbtice v stabilizova-
nom stave letecky prevezený 
na Centrálny príjem nemoc-
nice v Poprade. Spolujazd-
kyňa ostala v starostlivosti 

pozemných záchranárov. 
Zakrátko zasahoval záchra-
nársky vrtuľník v tejto oblasti 
opäť. Tentokrát neodkladnú 
zdravotnú pomoc potrebo-
val 42-ročný muž, ktorý na 
Chodníku korunami stro-
mov v Bachledovej doline 
pocítil prudké bolesti na 
hrudníku, kŕče, neskôr upa-
dol do bezvedomia. Prítomní 
svedkovi sa muža do príletu 
záchranárskeho vrtuľníka 
snažili oživiť. V rozšírenej 
resuscitácii pokračovali zá-
chranári. Žiaľ, muža sa aj na-
priek veľkej snahe zachrániť 
nepodarilo.  (zuh)

Sociálna poisťovňa kontinuálne pokra-
čuje v prepočtoch dôchodkov tzv. starodô-
chodcom. Zákonný termín na tento krok 
má pritom stanovený do 30. októbra 2018. 
Starobní dôchodcovia o prepočet nemusia 
žiadať - Sociálna poisťovňa tak urobí auto-
maticky bez žiadosti. 

Zároveň opätovne pripomína verejnosti, 
že rozhodne o sume každého starobného 
dôchodku, na ktorý sa nové určenie sumy 
vzťahuje a doručí o tom poberateľovi sta-
robného dôchodku aj písomné rozhodnutie. 
Prepočet sa týka skupiny približne 135 tisíc 
dôchodcov, ktorým bol starobný dôchodok 
priznaný podľa právnych predpisov účin-

ných pred 1. januárom 2004 a ktorým musí 
Sociálna poisťovňa podľa novej právnej 
úpravy nanovo určiť sumu ich dôchodku. 
Ak im vznikne nárok na zvýšenie dôchod-
ku, bude im táto zvýšená suma doplatená 
spätne od 1. januára 2018 bez ohľadu na to, 
kedy Sociálna poisťovňa o novom určení 
sumy dôchodku rozhodne. Poberateľ sta-
robného dôchodku si môže preveriť, či má 
alebo nemá nárok na prepočet starobného 
dôchodku, aj prostredníctvom kalkulačky 
uverejnenej na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne, resp. informovať sa v Infor-
mačno-poradenskom centre na bezplatnej 
telefónnej linke 0800 123 123.  (spo)

Sociálna poisťovňa pokračuje v prepočtoch 
dôchodkov starodôchodcom
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Divadelný súbor Šťastlivec pri 
ZUŠ na Štefánikovej Ulici v  Po-
prade, ktorý vedú Dušan Kubaň 
a  Michal Novák, získal na Diva-
delnej Šuňave s  krátkou inscená-
ciou „Screensaver“ 1. miesto za 
okres Poprad v  kategórii Divadlo 
mladých a 2. miesto obsadil s hrou 
„Zničili ste mi život“. So „Screen-
saver“ postúpil na Krajskú scénic-
kú žatvu, ktorá sa uskutočnila kon-
com apríla v Poprade.

Pohybové predstavenie Screensa-
ver si vymysleli samotné deti. Je to 
jednoduchý príbeh chlapca sedia-
ceho za počítačom, znudeného bež-
ným dňom. Po krátkej „neaktivite“ 
počítača sa spustí šetrič obrazovky 
- screensaver, ktorý sa mu zdá oveľa 
zaujímavejší. Šetrič obrazovky môže 
byť pútavejší, pretože sediaci pri PC 
sa vo svojom živote nudí, alebo je 
zahltený podnetmi zo svojho života 
a pod. Pretlak zážitkov na deti v sú-
časnej dobe je veľmi silný a oni hľa-
dajú podnety, keď trochu ironickým 
príkladom môže byť šetrič obrazov-
ky pútavým strávením času. 

Dušan Kubaň jeden z  vedúcich 

súboru Šťastlivec 
povedal: „Deti, kto-
ré odovzdávajú toto 
posolstvo športujú, 
spievajú, hrajú di-
vadlo a  chcú svojim 
rovesníkom ukázať, že 
žiť sa dá v prítomnosti 
a  zmysluplne a  inak 
ako s  ohnutým chrb-
tom a pohľadom večne 
upretým na akúkoľvek 
obrazovku. Mladí her-
ci sa vyjadrili k tomu, 
čo vidia okolo seba 
a  urobili si z  toho milým spôsobom 
„srandu“.“

Na Krajskej scénickej žatve v  Po-
prade súťažilo 9 najlepších amatér-
skych DS z PSK vrátane DS Šťastli-
vec. V  kategórii Divadla dospelých 
hrajúcich pre deti súťažil iba jeden 
súbor. Prvé miesto nebolo udele-
né, 2. získal súbor RAMAGU zo 
Spišskej Starej Vsi s  postupom na 
celoštátnu súťaž do Rimavskej So-
boty. V kategórii Divadla dospelých 
v zlatom pásme, podkategórii A - sú-
časné prúdy európskeho a svetového 

divadla obsadil 1. miesto  DS Com-
media z Popradu, v B - tradičný prúd 
divadla DS KĽUD z  Kladzian. Do 
strieborného pásma bolo zaradené 
Divadlo Ramagu a  do bronzového 
DOS Paľa Bielika z Tatranskej Lom-
nice. V  kategórii mladých v  zlatom 
pásme získala 1. miesto s postupom 
na celoštátnu prehliadku spoloč-
ná inscenácia súborov Trma vrma 
z Popradu a Tote tam z Kežmarku, 2. 
miesto DS „L“ z Levoče a v striebor-
nom pásme sa ocitol DS Šťastlivec 
z Popradu.   (kpa)

Hoci žiaci bilingválnej sekcie Gymnázia na Ulici Dominika 
Tatarku v Poprade vynikajú oproti rovesníkom hlavne v nem-
čine, nie je im cudzia ani veda. Dôkazom bol posledný aprílový 
štvrtok, keď sa veľké chodby na každom podlaží školy preme-
nili na fyzikálne aleje, ktorými sa žiaci mohli prejsť a skúma-
vo pozorovať pokusy. Od horiacej ruky, cez „samozhasínacie“ 
sviečky, až po záhadu konštrukcie leonardovho mostu bez 
klincov či lepidla. Podujatie s názvom Deň vedy  nie je nové. 
Druháci, tretiaci a štvrtáci každoročne pripravujú netradičné 
pokusy a snažia sa nimi zaujať svojich mladších spolužiakov. 
Autorkou tejto vydarenej formy popularizácie vedy a techniky 
je pani učiteľka Mária Goláňová.    Alica Jarošová, 4. F

V priestoroch Podtatranskej kniž-
nice na sídlisku Západ v Poprade 
je od minulého štvrtka otvorená 
výstava Klubu amatérskych výtvar-
níkov. Vznikol len v januári tohto 
roku a stretáva sa v priestoroch 
knižnice v Sp. Sobote. 

Členovia však nie sú nováčikovia. 
Ako na vernisáži uviedla Monika 
Naštická, všetkých šesť vystavu-
júcich patrilo do konca minulého 
roka do Klubu popradských výtvar-
níkov, kde pod vedením Františka 
Žoldáka tvorili od 5 do 10 rokov. 
Povedala: „Na výstave Náš farebný 
svet sa predstavujú svojou tvorbou 
v rozmedzí posledných 3-4 rokov. 
Obrazy sú maľované rôznymi tech-
nikami – akrylom, olejom, akvare-
lom atď.“ Helena Smolková z KAV 
poďakovala knižnici za spoluprácu 

a ústretovosť, ako aj možnosť ma-
ľovať a vystavovať v jej priestoroch. 
Návštevníci si môžu výstavu pozrieť 
do 1. júna. Obrázky dýchajú fareb-
nosťou, či už zátišia, krajinky a kvety 
Juraja Ujházyho, abstraktné maľby 
Bájny kôň, Kľukaté cesty života a 

ďalšie Anny Krajčinovskej, Kated-
rály 1 a 2 a iné od Róberta Pavlíka, 
alebo motívy kvetín i portrét od Jo-
lany Kunneovej, moderné maľby od 
Eleonóry Hablákovej a krajinky, ky-
tice, príroda tentoraz najmä z Pienin 
od Heleny Smolkovej.  (mar)

Pobavili sa detskí i dospelí diváci

Náš farebný svet

Deň vedy u popradských bilingvalistovDali ste nám
vedieť

Členovia Klubu amatérskych výtvarníkov v Poprade Eleonóra Habláková, Jo-
lana Kunneová, Anna Krajčinovská, Helena Smolková, Róbert Pavlík a Juraj 
Ujházy (sprava doľava).       FOTO - Marta Marová

Streda 9. máj o 18. hod./divadelná 
sála Domu kultúry v Poprade
XXXXII. Ročník Popradskej hu-
dobnej jari
ROMANTICKÝ KLAVÍR/MATYÁŠ 
NOVÁK/CZ
Matyáš Novák je mimoriadny hudob-
ný talent, ktorý v súčasnosti patrí k 
najlepším klaviristom svojej generá-
cie. V rokoch 2015 a 2016 absolvoval 
dve veľmi úspešné koncertné turné po 
Číne. V máji 2017 vystúpil v Carnegie 
Hall v New Yorku. Vstupné: 7 €/5 €

Štvrtok 10. máj o 10. hod./Námestie 
sv. Egídia v Poprade
CITY RUN
Informácie na www.cityrun.sk a na 
www.poprad.sk.

Piatok 11. máj o 19. hod./divadelná 
sála DK  v Poprade
KATAPULT – TURNÉ 2018
„ŠŤASTNÉ NAROZENINY“
Koncert k 40 rokom existencie kapely 
odohrá pred 70-kou frontmana Olda 
Říhu. Www.predpredaj.sk

Sobota 12. máj o 15. hod./Námestie 
sv. Egídia v Poprade
MÍĽA PRE MAMU
Zábavné podujatie pre rodiny s deťmi 
na oslavu Dňa matiek. Viac info na 
www.mcbambino.sk.

Nedeľa 13. máj o 10. hod./divadelná 
sála DK v Poprade
UsmievANKA DEŤOM
Piesne, hry, kúzla a zábava tvorená s 
láskou pre deti. Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 13. máj o 17. hod./divadelná 
sála DK v Poprade
MARKA JUBILUJE
60 rokov spevu zaslúžilej umelkyne 
Márie Macoškovej spolu s ďalšími 
účinkujúcimi, okrem iného FS Var-
govčan. Moderuje Jožko Jožka. 

Utorok 15. máj o d 17.30 hod./Po-
prad
NOC LITERATÚRY
Viac info v článku na 4. str. a na www.
pplitklub.sk.

- týždenník 
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FK Poprad

   Z V R P S  B

1. Sereď 28 18 6 4 66:23 60

2. Skalica 28 17 5 6 42:26 56

3. FK Poprad 28 14 7 7 41:20 49

4. Lokomotíva KE 28 14 6 8 44:33 48

5. Žilina B 28 13 4 11 64:41 43

6. Šamorín 28 12 5 11 37:29 41

7. Inter BA 28 12 4 12 43:43 40

8. Komárno 28 10 7 11 47:58 37

9. Trebišov 28 10 7 11 25:38 37

10. Pohronie 28 8 11 9 39:33 35

11. L. Mikuláš 28 8 8 12 37:39 32

12. Bardejov 28 9 5 14 38:46 32

13. Sp. N. Ves 28 8 6 14 31:52 30

14. N. Mesto n. V. 28 8 5 15 29:54 29

15. Zvolen 28 7 7 14 25:47 28

16. Podbrezová B 28 6 7 15 24:50 25

Tabuľka II. ligy

Z kuchyne FK Poprad
Ženy: v nedeľu 6. mája Poprad 
- Sp. N. Ves 2:0.
Juniori: v nedeľu 6. mája Po-
prad - Fintice 6:2.
St. dorast U19: v sobotu 5. 
mája Poprad - Ľubotice 6:0.
Ml. dorast U17: v sobotu 5. 
mája Poprad - Ľubotice 6:0.
St. dorast U19 B: v sobotu 5. 
mája Sp. Štiavnik - Poprad 0:5.
St. žiaci U15: v sobotu 5. mája 
Žilina - Poprad 0:0.
St. žiaci U14: v sobotu 5. mája 
Žilina - Poprad 6:0.
Ml. žiaci U13: v sobotu 5. 
mája Poprad - Bardejov 5:2.
Ml. žiaci U12: v sobotu 5. 
mája Poprad - Bardejov 18:6.

MHD počas VSE City Run

Futbalisti FK 
Poprad v  sobo-
tu v  dôležitom 
zápase II. ligy 

o udržanie nádeje na druhé 
barážové miesto podľahli 
na Záhorí Skalici 0:1.

Popradčania v  nedeľu 13. 
mája privítajú o  17. hodine 
Šamorín v  rámci predpo-
sledného kola, čím sa rozlú-
čia v tejto sezóne s domácim 
ihriskom v NTC.

Výsledok: 28. kolo II. ligy 
v  sobotu 5. mája o 19. hod. 
MFK Skalica - FK Poprad 
1:0 (0:0). Program: 29. kolo 
II. ligy v  nedeľu 13. mája 
o 17. hod. FK Poprad - FC 
ŠTK 1914 Šamorín. (ppv)

V  druhej polovici júna sa v  Ho-
landskom Ermele odohrajú ky-
nologické majstrovstvá sveta 
Obedience všetkých pracovných 
plemien.

Nebude chýbať ani zástupca Slo-
venskej republiky - nemecký ovčiak 
Kubo Canislog s  jeho psovodom 
Jozefom Olearčinom zo Športové-

ho a kynologického klubu Canislog 
v Poprade.

Po predminuloročnom úspechu 
v  nemeckom Meppene, kde sa stali 
víťazmi svetového pohára nemec-
kých ovčiakov v kategórii Obedien-
ce 2 je teraz oriešok ťažší, lebo budú 
štartovať v kráľovskej kategórii Obe-
dience 3. Prihlásených je 140 psov 

Nemecký ovčiak Kubo mieri na majstrovstvá sveta

Už vo štvrtok 10. mája sa 
v Poprade uskutoční 11. roč-
ník charitatívneho behu VSE 
City Run, ktorého úlohou je 
aktivizovať deti, školy, špor-
tové kluby, profesionálnych 
športovcov, významné osob-
nosti spoločenského živo-
ta i  celú širokú športujúcu 
verejnosť, aby tak spoločne 
pomohli získať potrebné fi-
nančné prostriedky pre deti 
i  dospelých s  rôznym zdra-
votnými hendikepom.

Podujatie VSE City Run je 
masovou akciou, ktorá od-
štartuje o  16.30 hod. symbo-
lickou prechádzkou pre tých, 
ktorí chcú pomôcť, ale z rôz-
nych dôvodov bežať nemôžu. 
Hlavný beh je na programe od 
17. hodiny.

Mesto Poprad upozorňuje 
občanov, že z  dôvodu kona-
nia charitatívneho podujatia 
bude v  tento deň obmedze-
ná MHD. V  čase od 16. do 
18. hodiny bude úplná uzá-
vierka  úsekov miestnych ko-
munikácií Ul. Vajanského, 

Murgašova, 1. mája, Joliota 
Curie, Francisciho, Okružná, 
Popradskej brigády a  Levoč-
ská. Spoje na linkách  MHD 
budú premávať v tento deň 
takto: Na linke č.1 spoj 37  s 
odchodom z AS Poprad 16.30 
hod. bude vylúčená zastávka 
Dom kultúry, Slov. sporiteľňa, 
Levočská ul. a nemocnica. Na 
linke č.4 spoj 35 s odchodom 
17.15 hod. z Nového mesta, 
JUH III bude vylúčená zastáv-
ka nemocnica, nákupné cen-
trum Forum. Na linke č.4 spoj 
34  s odchodom 17.05 hod. z 
Matejoviec, Lidická bude vy-
lúčená zastávka nák. centrum 
Forum a nemocnica. Na linke 
č.6 spoj 29 s odchod 17. hod. 
z AS Poprad bude vylúčená 
zastávka Nové mesto Váh, ne-
mocnica, Levočská ul., Slov. 
sporiteľňa. Na linke č.7 spoj 
19  s odchodom 16.45 hod. z 
Nového mesta, JUH III a spoj 
22 s odchodom 16.50 hod. 
z AS Poprad bude vylúčená 
zastávka nemocnica a nákup. 
centrum FORUM.  (ppp)

Staršie žiačky VK Junior 2012 Poprad postúpili zo skupiny 
smrti v baráži o účasť na MSR. Cez víkend porazili v Novom 
Meste nad Váhom Bratislavu 3:2, domáci tím 3:0 a prehra-
li len s Liptovským Hrádkom 1:3. Spolu s L. Hrádkom preto 
pocestujú do Žiliny na záverečný turnaj, ktorý bude 18. až 
20. mája. Popradčanky sa prebojovali medzi osem najlep-
ších celkov už druhý rok po sebe.  FOTO - archív klubu

Tenisový titul do Bratislavy
V  piatok 4. mája sa na 

tenisových kurtoch mes-
ta Poprad odohralo finále 
tenisovej extraligy mužov 
medzi družstvami TK Spiš-
ská Nová Ves a Slávia STU 
Bratislava.

Klub zo Spiša zložený 
z  hráčov, ktorí boli na hos-
ťovaní z  Vysokých Tatier, 
prekvapil už v  semifinále 
favorizovanú Trnavu, a  to 
hlavne v  súboji jednotiek, 
keď Lukáš Klein porazil da-
viscapového reprezentanta 

Andreja Martina. V poprad-
skom finále sa aj napriek vy-
rovnaným súbojom nepoda-
rilo Podtatrancom súperovi 
vzdorovať a  prehrali 0:5 na 
zápasy. V záverečnej dvojhre 
tímových dvojok o tom roz-
hodol Filip Horanský, ktorý 
porazil Jaroslava Pospíšila 
2:1 na sety a  zakrátko na 
hlavnom dvorci uzavrel skó-
re v súboji jednotiek Norbert 
Gombos, ktorí zdolal Lukáša 
Kleina (obaja na foto) takis-
to 2:1 na sety.  (ppv)

O pohár primátora mesta Poprad
V sobotu 5. mája sa v te-

locvični ZŠ s MŠ Dostojev-
ského konal jubilejný 40. 
ročník súťaže v  športovej 
gymnastike O  pohár pri-
mátora mesta Poprad.

Okrem domácich prete-
károk z  organizátorského 
klubu ŠK ŠG GY-TA Po-
prad sa na ňom zúčastnili 
aj dievčatá z  Liptovského 
Mikuláša a  českých miest 

Šumperk, Frýdlant nad 
Ostravicí a  Praha. Najviac 
bodov zo štyroch náradí zís-
kala juniorka Klaudia Figo-
vá z  Liptovského Mikuláša, 
ktorá si z  Popradu odniesla 
trofej pre víťaza. Najlepšie 
umiestnenie z  domáceho 
klubu dosiahla Diana Šave-
lová, ktorá obsadila druhé 
miesto v  kategórii najmlad-
ších žiačok.  (ppv)

z celého sveta.
„Príprava na kategóriu Obedien-

ce 3 trvala u  tohto nádejného psa 
dva roky. Tréningové prípravy v  po-
dobe stoviek odtrénovaných hodín 
vrcholia a preto verím, že sa nám 
podarí postúpiť do finále medzi 20 
najlepších dvojíc,“ uviedol pso-
vod Jozef Olearčin.  (ppp)
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Krátko zo športu
• HOKEJISTI HK Poprad už zbro-
ja na novú tipsportligovú sezónu. 
V  priebehu minulého týždňa začal 
klub postupne zverejňovať prvé posi-
ly. Dres s kamzíkom na hrudi si opäť 
oblečú obranca Ján Ťavoda a útočníci 
Lukáš Paukovček, či Radoslav Ma-
cík. Vedenie HK Poprad avizuje, že 
v kádri si chce ponechať približne 12 
hráčov minulosezónnej zostavy, ale 
rokovania stále prebiehajú.• KONCOM apríla sa v Ružomber-
ku konali Školské majstrovstvá Slo-
venska v basketbale žiačok stredných 
škôl. Dievčatá zo SŠ D. Tatarku Po-
prad v skupine zdolali Trnavu i Bra-
tislavu a  prehrali s  Ružomberkom. 
V  semifinále nestačili na Banskú 
Bystricu. V  zápase o  bronz prehra-
li po druhýkrát s  domácim tímom 
38:41 a  obsadili štvrtú priečku. Di-
rektoriát turnaja menoval do All 
Stars tímu Popradčanku Dominiku 
Drobnú, ktorá sa stala najlepšou 
strelkyňou MSR.• KONCOM apríla sa v  Levoči ko-
nalo krajské kolo v hádzanej chlapcov 
ZŠ. Okres Poprad reprezentovala ZŠ 
A. V. Scherfela vo Veľkej a  obsadila 
pekné tretie miesto. Víťazom sa stalo 

podľa očakávania družstvo z Prešova.• TALENTOVANÝ futbalista FK 
Poprad Filip Novák sa koncom apríla 
zúčastnil turnaja regionálnych výbe-
rov U14, ktorého cieľom je výber pre 
budúcu reprezentáciu Slovenska U15. 
Filip Novák patril v Ivanke pri Dunaji 
k  najvyťaženejším hráčom výberu 
VsFZ, ktorý skončil na druhom mies-
te.• FUTBALISTI ŠK Zemedar Po-
prad - Stráže v nedeľu 6. mája prehrali 
v Hôrke v rámci 20. kola 6. OMV ligy 
3:1. V nedeľu 13. mája privítajú o 17. 
hodine Batizovce.• V SPIŠSKEJ Teplici sa v sobotu 5. 
mája konal 7. ročník súťaže mladých 
hasičov o  poháre miestneho DHZ. 
Medzi chlapcami zvíťazil prvý domá-
ci tím, medzi dievčatami triumfovala 
Šuňava II. V požiarnom útoku s vo-
dou sa najviac darilo chlapcom z Hra-
novnice a dievčatám zo Sp. Štiavnika. • PODTATRANSKÁ hasičská liga 
pokračovala v  nedeľu 6. mája v  Sp. 
Teplici. Medzi mužmi do 35 rokov 
zvíťazila Šuňava, u  žien bola najlep-
šia domáca zostava, medzi doras-
tencami boli prvé Gánovce a  medzi 
dorastenkami Sp. Sobota. Medzi 
mužmi i ženami nad 35 rokov zvíťa-
zili Batizovce.   (ppv)

Minulý týždeň vo štvrtok sa v  Matejovciach konalo okresné kolo vo flor-
bale žiakov a  žiačok ZŠ. Do finále dievčenskej kategórie sa prebojovali tri 
tímy, ktoré hrali systémom každý s  každým. V  poslednom dueli porazila 
Spišská Sobota družstvo zo Spišského Bystrého 4:2. Z  dvoch trojčlenných 
skupín chlapcov sa do absolútneho finále prebojovala ZŠ s MŠ Jarná a opäť 
Spišská Sobota, ktorá po víťazstve 4:0 doplnila postupujúcu dvojicu na 
krajské kolo do Prešova 10. a 11. mája.    FOTO - Marek Vaščura
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