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Mestskí policajti testujú elektrické trojkolky

Mestská polícia začala včera testovať dve elektrické trojkolky. Počas približne mesačnej testovacej
prevádzky zistí, ako sa tieto ekologické mobilné prostriedky osvedčia v podmienkach nášho mesta.
Primátor Popradu Jozef Švagerko povedal, že najväčšie uplatnenie
trojkoliek sa javí pri hromadných
podujatiach na námestí a športových aktivitách blízko štadióna a
Arény: „Videl som takéto trojkolky
na jednej výstave a boli už testované
v Košiciach. Mesto Poprad dostalo
možnosť tiež ich vyskúšať. Uvidíme,
ako sa uplatnia počas skúšobnej testovacej prevádzky pri výkone služby

mestských policajtov. Keď sa ukážu
na prospech bezpečnosti našich občanov, tak finančné prostriedky na ich
kúpu nájdeme.“
Náčelník MsP v Poprade Štefan
Šipula ozrejmil, že stále hľadajú
možnosti ako zefektívniť výkon
hliadkovej služby a jednou z nich
sú aj elektrické trojkolky. Môžu ich
využívať v celom meste, najmä sa
vďaka nim dostanú čo najrýchlejšie
na miesto po oznámení občanov a
využijú ich na preventívne opatrenia hlavne na námestí, ale aj v mestských častiach. Náčelník uviedol:
„Môžu sa využívať na chodníkoch,
po ceste, v obci... Rýchlosť trojkoliek

je obmedzená na
25 km za hodinu,
ale dokážu ísť až do
35 km/hod. Nabíjanie trvá približne
4 hodiny, ovládanie
a manipulácia sú
ľahké. Tento mesiac
budeme
trojkolky testovať. Každý
policajt, ktorý ich
využije vo výkone
služby, vyplní dotazník, v prevádzke
zistíme ich klady a
zápory, čo vyhodnotíme a budeme
konzultovať s dodávateľom.“ Ak sa

trojkolky osvedčia, už cez prázdniny
by mohli jazdiť v Poprade.
(mar)

Vzdali hold padlým vo vojne

Minulý týždeň v piatok navštívil farmu Zemedar v Poprade
- Strážach prezident SR Andrej Kiska a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Spolu s riaditeľmi poľnohospodárskych podnikov diskutovali o aktuálnych
problémoch v poľnohospodárstve. Venovali sa predovšetkým
mliečnej kríze, produkcii mäsa a v súvislosti s nedávnymi
mrazmi, ktoré poškodili úrodu viacerých poľnohospodárov,
ministerka uviedla, že existuje možnosť vytvorenia rizikového
fondu. Participovať by však na ňom mali aj samotní poľnohospodári, poisťovne a pravdepodobne aj štát. Ich ďalšou zastávkou bola Tatranská mliekareň v Kežmarku. G. Matečná pred
návštevou Zemedaru debatovala aj so študentmi popradského gymnázia na Ul. Dominika Tatarku. Ministerka je jednou
z jeho prvých absolventov. Popoludní sa stretla aj s primátorom
Popradu Jozefom Švagerkom. Hlavnou témou bola podpora
vidieka, ale aj turizmu, ktorý pre región Vysokých Tatier predstavuje zdroj príjmov a možnosti zamestnania.
(ppš)

V druhej svetovej vojne
zahynulo vyše 70 miliónov
ľudí a zapojilo sa do nej 61
štátov sveta. Polovicu padlých tvorili občania krajín
bývalého Sovietskeho zväzu.
Pri príležitosti 71. výročia
skončenia 2. svetovej vojny
sa minulý piatok poklonili
pamiatke padlých v bojoch
pri oslobodzovaní nášho
mesta a regiónu predstavitelia mesta, okresu, Oblastného
výboru Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v

Poprade, vojenských zložiek,
politických strán a verejnosti.
Za účasti primátora Popradu
Jozefa Švagerka položili vence a kytice kvetov k pamätníku v parku pri železničnej
stanici i k pamätníku 1. čs.
armádneho zboru. V nedeľu
sa uskutočnila ďalšia slávnosť
- k takmer 60 hrobom padlých, ktorí sú pochovaní na
veľčianskom cintoríne, položili kvety a zapálili kahance primátor Popradu, obaja
viceprimátori Igor Wzoš a

Pavol Gašper, zástupcovia
občianskeho združenia Kalinka a ďalší občania. J. Švagerko podčiarkol: „Vzdávame
hold všetkým, ktorí položili to
najcennejšie, čo mali - svoje
životy za našu slobodu a mier.
Aspoň touto spomienkou im
chceme vzdať česť a poďakovanie.“ Tohto roku pietnu
spomienku doplnili aj fotografiami - portrétmi vojakov,
ktorí zahynuli vo Veľkej vlasteneckej vojne.
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

MINULÝ štvrtok a piatok prebiehalo odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí, čo malo za následok odstávku vody v centre mesta
a na sídlisku Západ v Poprade.

odhalenie pamät•nejSlávnostné
tabule Mons. Štefanovi Mnoheľovi
pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia sa uskutoční v stredu 18. mája o
15.45 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.

•

VYSLUHOVANIE sviatosti birmovania za účasti Mons. Andreja
Imricha bude v nedeľu 15. mája
v Konkatedrále Sedembolestnej
Panny Márie v Poprade.

Nový zberný dvor aj chodník na cintoríne

Mesto Poprad má okrem zberného
dvora na Ul. L. Svobodu ďalší nový
zberný dvor, ktorý spravuje spoločnosť Brantner. Je otvorený na Hraničnej ulici a občania ho môžu využiť
na odovzdávanie určených druhov
odpadov. Ako uviedol primátor
Popradu Jozef Švagerko samospráva
je spokojná, pretože pri počte obyvateľov nad 50 tisíc by malo mať mesto
dva zberné dvory. Navyše v ňom slúži i vagónová vlečka, čo zefektívňuje
narábanie s odpadmi.
Vedenie mesta v piatok informovalo aj o ďalších investičných aktivitách,
ktoré sú v rôznom štádiu prípravy či

• POPRADSKÝ majáles, ktorý sa
mal konať v nedeľu 8. mája organizátori zrušili.

•

ĎALŠIA Babská jazda sa uskutoční v kine Cinemax v OC Max
v utorok 17. mája o 18. hod. Premietať sa bude český film s názvom Ako
sa zbaviť nevesty.

•

PAŤ tajomstiev dobrého života
je názov prednášky Katky Kernovej,
ktorá sa bude konať 17. mája o 17.
hod. v Klube zdravia vo Veľkej.

•

ŠAMANSKÁ CESTA - Dobrodružstvo farieb a papiera je názov
kurzu, ktorý sa uskutoční v utorok
17. mája o 17. hod. v Tatranskej galérii v Poprade. Lektorkou bude Eva
Dušejovská.

•

10. jubilejný ročník Minifestivalu európskeho filmu 7x7 sa začal
minulý týždeň v Bratislave. 7x7 prináša sedem filmov od európskych
tvorcov, ktoré sa budú premietať v
piatich slovenských mestách - Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Poprad
a Prešov. V našom meste bude festival od 6. do 8. júna.

•

VÝSTAVU počítačov 80-tych
rokov si môžu záujemcovia pozrieť
do 22. mája v priestoroch OC Max
v Poprade.

•

TALENTOVÉ skúšky do ZUŠ na
Štefánikovej ul. sa budú konať od 16.
do 18. mája 2016 od 14. do 17. hod.
v popradskom dome kultúry.

Nový zberný dvor na Hraničnej ul.

realizácie. V súčasnosti sa realizujú
práce na rekonštrukcii chodníka na
Francisciho ul. v úseku oproti bývalému Prioru. Od druhej polovice apríla
prebieha tiež revitalizácia chodníkov
na cintoríne v Poprade - Veľkej. Vybudovaný bol nový prístupový chodník k vodovodnej výlevke pri vstupe
na cintorín a postupujú práce na
dláždení hlavného chodníka k hlavnému krížu. Súbežne sa v priestoroch
cintorína Poprad-Veľká pracuje na
osvetlení, ozvučení, trativode a tiež na
štyroch nových stanovištiach vody. V
pláne sú takisto opravy murovaného
plota vedúceho popri ceste v smere na
Veľký Slavkov, ktorý je v dezolátnom
stave. Oprava murovaného oplotenia
je v pláne aj na cintoríne v Strážach.
Primátor ďalej uviedol: „Prešovskému samosprávnemu kraju sme ponúkli
na zámenu telocvičňu na Francisciho
ul., ale PSK považuje za lepšie vybudovať novú telocvičňu pre Strednú zdravotnícku školu v Poprade za budovou
tejto školy. Sú tam mestské pozemky,
preto sme sa dohodli na zámene. PSK

Počas zimy ušetrili

Uplynulú zimnú údržbu zhodnotil riaditeľ Správy mestských komunikácií v Poprade Peter Fabian
ako náročnejšiu na chemický posyp,
pretože bolo viacej mrazivých a vlhkejších dní s hmlami a namŕzajúcim
dažďom. Tie spôsobovali, že kvôli
námraze na cestách a chodníkoch
museli najmä nadránom využívať
posypovú soľ a menej kamennej drviny, ktorá je vtedy neefektívna.
„Náklady na zimnú údržbu predstavovali vyše 270 tisíc eur, čím sme oproti
predchádzajúcej zime 2014/15 ušetrili
približne 19 tisíc eur. Budeme ich môcť
použiť na opravy mestských komunikácií a chodníkov počas leta,“ konštatoval
P. Fabian. SMK spotrebovala počas
uplynulej zimy 676 ton posypovej
soli, čo je o 120 ton viac ako rok predtým. Snehu padalo oveľa menej než v
predchádzajúcej zime, preto preplu-

hovali len niečo nad 5500 km, kým
počas zimnej údržby 2014/15 to bolo
až takmer 11 800 km ciest a chodníkov. Pre plynulé a bezproblémové zabezpečenie uplynulej zimnej údržby
mala SMK uzatvorené aj dve zmluvy
o výpomoci s dvoma spoločnosťami
disponujúcimi vhodnou technikou v
mestských častiach Veľká a Matejovce.
Tohto roku sa osvedčila aj novinka online sledovanie pohybu mechanizmov SMK. Primátor Popradu Jozef
Švagerko dodal, že skúsenosti z predchádzajúcej zimy, kedy sa mesto muselo popasovať so snehovou kalamitou, ich pred začiatkom zimnej údržby
2015/16 viedli k spoločnému stretnutia všetkých správcov ciest: „Dohodli
sme sa na spolupráci. Našťastie táto
zima nebola taká výdatná, čo sa týka
snehu a nemuseli sme riešiť nejakú závažnú kalamitnú situáciu.“
(mar)

nám ponúkol pozemky v parku pri obchodnej akadémii, časti pozemkov pred
múzeom a areál správy a údržby ciest
v Strážach, o čo sme prejavili záujem.
Došlo k dohode a sme radi, že Poprad
bude mať do budúcna telocvičňu, ktorú
budú využívať na telocvik a pohybovú
kultúru žiaci SZŠ a aj areál pri obchodnej akadémii. Budeme zvažovať jeho
čo najlepšie využitie.“
(mar)

Hliadka sa osvedčila

Samospráva informovala o prvých
skúsenostiach s činnosťou občianskej hliadky, ktorá funguje od začiatku apríla najmä v mestskej časti
Matejovce. Hliadka pôsobí v rámci
programu Šanca na zamestnanie
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Viceprimátor mesta Poprad
Pavol Gašper zhrnul: „Prvé skúsenosti
sú dobré. Úlohou hliadky je predovšetkým pomoc pri ochrane verejného
poriadku, pri ochrane životného prostredia poukazovaním na nelegálne
skládky, pomáhajú deťom pri prechádzaní cez cestu do školy a ďalšie. Už
nahlásili viacero poškodení majetku,
vykázali pre nevhodné správanie
mládež z ihriska aj Matejovského námestia. Veľmi sa angažovali pri organizovaní brigády na vyčistení potoka
v Matejovciach a vyprataní priestranstva v Továrenskej štvrti.“
(mar)

Vzdali hold ...

(Dokončenie zo str. 1)

• V PIATOK 13. mája si pripomenieme Slovenský deň za voľnú nede-

ľu bez práce a pre rodinu. Spoločné
komuniké vydajú po stretnutí predseda KBS a prezident KOZ SR.

•

FINANČNÉ inštitúcie, ktoré sú
podľa Zákona o automatickej výmene informácií povinné poskytovať finančnej správe informácie
o finančných účtoch na účely správy daní nájdu na webovej stránke
finančnej správy nový formulár
FATCA XML report.
(ppš)

Nový chodník ku hlavnému krížu na
veľčianskom cintoríne.

Na pietnej spomienke pri hroboch padlých na cintoríne vo Veľkej vystúpili
Podtatranskí Alexandrovci.			
FOTO - Marta Marová

Členovia OZ Kalinka rozdávali oranžovo-čierne georgievské stužky, ktoré pochádzajú
z čias panovania cárovnej Kataríny II. a sú
symbolom vojenskej cti. Panovníčka nimi
ocenila vojnových veteránov v roku 1769.
Predsedníčka OZ Kalinka Alla Dudová vyzdvihla: „Georgievská stužka je symbolom
víťazstva a aj takto sme si chceli spomenúť
na padlých vojakov, ktorí nám umožnili život
v mieri. Želáme si, aby najmä mladí ľudia
nikdy nezabudli a mier si vážili, lebo nie je
samozrejmosťou.“ Potešilo ju, že sa pietneho aktu pri pamätníkoch v parku zúčastnila
aj mládež zo ZŠ Veľká.
(mar)
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Útok na policajtov
v Poprade
Mestskí policajti v Poprade
zasahovali cez prvý májový víkend na sídlisku Juh, kde boli
operačným pracovníkom stálej služby vyslaní k žene, ktorá
mala podľa oznamovateľa ležať
na zemi neďaleko vchodu do
obchodnej prevádzky.
Po príchode na miesto našla hliadka na zemi dve osoby
- muža a ženu. „Po otázkach, či
nepotrebujú lekársku pomoc začali osoby javiace známky opilosti
najprv slovne vulgárne napádať
hliadku, na čo policajti vyzvali
muža a ženu, aby sa legitimovali.
Namiesto predloženia dokladov
žena zaútočila na mestského
policajta, ktorému sa však útok
hmatmi a chvatmi sebaobrany
podarilo odvrátiť. Keďže v agresívnom správaní pokračovala,
boli jej nasadené služobné putá.
Do konfliktu následne zasiahol aj
muž, ktorý začal atakovať zasahujúceho policajta. Vzhľadom na
pokračujúcu agresivitu útočníkov
použili policajti na zvládnutie
situácie slzotvorný prostriedok,“
uviedol zástupca náčelníka MsP
v Poprade Milan Slota.
Aj s pomocou privolaných
posíl sa zákrok následne podarilo úspešne dokončiť. Vec
realizuje OR PZ Poprad ako
prečin útoku na verejného činiteľa.		
(mag)

Generálna riaditeľka
UNESCO Irina Bokovová priletela v sobotu
na popradské letisko,
kde ju privítal primátor mesta Jozef Švagerko. Následne jej cesta
viedla do Levoče na
rokovanie so zástupcami pamiatok zaradených do zoznamu
Svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO na
Slovensku a rektormi
slovenských univerzít.

Deň Európy so žltými ružami

V pondelok 9. mája zorganizovalo centrum Europe Direct Poprad
oslavy Dňa Európy aj v našom meste. Boli zamerané na pripomenutie
66. výročia Schumanovej deklarácie
a podporu participatívneho občianstva EÚ na miestnej a regionálnej
úrovni.
Pri tejto príležitosti bola vyhodnotená výtvarná
súťaž s témou
Predsedníctvo SR
v Rade EÚ v druhom
polroku
2016. Do súťaže
bolo zaslaných
40
výtvarných
prác. V I. kategórii obsadila prvé
miesto Barbora
Sopková zo ZŠ
Veľká, v II. kategórii si cenu

odniesla Dominika Šlosárová zo ZŠ
v Sp. Sobote a v III. kat. porota udelila prvé miesto Lucii Gerberyovej
zo ZUŠ Štefánikova. Mimo kategórie
bola ocenená aj práca dvoch autorov
zo špeciálnej triedy ZŠ v Matejovciach. Následne tím Europe Direct
Poprad rozdával na námestí žlté ruže
a letáky ku Dňu Európy.
(ppv)

V meste sa začala kosba verejnej zelene

V Poprade sa začala kosba trávnatých plôch v správe
mesta. Ide o súčasť opatrení pri vytváraní a ochrane
životného prostredia pre občanov mesta.
„Základnými dôvodmi pre kosbu trávnatých porastov je
estetické a predovšetkým zdravotné hľadisko. V mestskom
prostredí sú totiž práve trávy a buriny najrozšírenejšími
a najväčšími alergénmi. Vďaka systematickej údržbe v
podobe kosenia verejných priestranstiev trávy a buriny
nedosiahnu generatívnu fázu, čím sa darí alergizujúce
účinky peľu týchto rastlín obmedzovať,“ uviedla Daniela Polaštiková z oddelenia životného prostredia MsÚ v

Poprade. Kosba bude prebiehať postupne v smere z centra mesta do jednotlivých sídlisk a častí mesta. Kosenie
plôch vykonáva pre mesto spoločnosť Brantner Poprad.
Kosba verejnej zelene sa v období vegetácie uskutoční
3-4-krát v závislosti od počasia. S kosbou ochranného
pásma zelených plôch okolo mestských komunikácií začala aj Správa mestských komunikácií v Poprade.
V snahe zabezpečiť maximálnu možnú mieru ochrany
pred rozšírením peľov tráv a burín samospráva žiada aj
ostatných majiteľov trávnatých plôch na území mesta o
súčinnosť a kosbu plôch v ich vlastníctve.
(mag)

Kvetinová výzdoba v plnej kráse

V uliciach Popradu naplno rozkvitla kvetinová výzdoba. Tulipány,
ktoré boli vysadené ešte na jeseň,
žiaria pestrými farbami v centre
mesta, ako aj v ďalších lokalitách - v
strede veľkej kruhovej križovatky, v
záhonoch pred MsÚ, na Štefánikovej
ulici, na sídliskách Juh III a Juh V a
v Spišskej Sobote. Spolu 21 000 ks
cibúľ stálo mesto približne 3900 eur.
„Tulipány budú po odkvitnutí
nahradené letničkami, ktoré budú

okrem vyššie uvedených lokalít vysadené aj v ďalších častiach mesta.
Už tradične nebude kvetinová výzdoba
chýbať ani na prechodových lávkach
cez rieku Poprad v širšom centre
mesta, závesné kvetináče budú aj
na stĺpoch verejného osvetlenia, pribudnú opäť aj kvetinové pyramídy
na Námestí sv. Egídia,“ informovala Daniela Polaštiková z oddelenia životného prostredia MsÚ
v Poprade.		
(mag)

Krátke správy

Poprad otvorila
•od NEMOCNICA
pondelka 9. mája novú ortope-

dickú ambulanciu v Starej Ľubovni.
V ambulancii sa budú striedať lekári
ortopedického oddelenia popradskej nemocnice.
S HESLOM Budete sa u nás cítiť
ako králi otvorili v nedeľu 8. mája
letnú turistickú sezónu na Spišskom
hrade, ktorý je od roku 1993 zapísaný v Zozname svetového dedičstva
UNESCO. Magazín National Geographic Traveller ho zaradil do svojho
výberu jedenástich hradov, v ktorom
sa návštevníci cítia ako králi. Počas
minuloročnej sezóny ho navštívilo
približne 165-tisíc návštevníkov.
HISTORICKÁ klietka hanby od
minulého týždňa opäť zdobí Námestie Majstra Pavla v Levoči. Stredoveká klietka zmizla z námestia
pred dvoma mesiacmi. Počas nich
na nej pracovali pracovníci Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. Kovové časti sa reštaurovali v
ateliéroch, prácam na kamennej obrube sa venovali priamo na námestí.
JARNÁ gastronomická výstava
jedál a cukrárskeho umenia sa uskutoční 19. mája v hoteli Atrium v Novom Smokovci.
ZNÁMA hudobná skupina Kollárovci bude účinkovať v Dome kultúry vo Svite 19. mája o 18.30 hod.
PREŠOVSKÝ samosprávny kraj,
Múzeum v Kežmarku a ZUŠ na Petržalskej ul. organizujú v múzeu výstavu výtvarného odboru pod názvom
Výtvarná tvorba žiakov a absolventov. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok
12. mája o 17. hod. Návštevníci si ju
môžu pozrieť do 21. júna 2016.
POD Tatrami zakvitla aj takzvaná kvetina s božským menom. Ide
o hlaváčik jarný, ktorého latinský
názov je adonis vernalis. Kvetinu je
možné nájsť neďaleko obce Hôrka,
kde rastie izolovaná od súvislého výskytu na Slovensku v počte len niekoľko stoviek jedincov.
V Košiciach sa 2. mája konalo slávnostné vyhlásenie víťazov
ankety o najobľúbenejšieho učiteľa
Zlatý Amos. Medzi ocenenými učiteľmi je aj učiteľka Gymnázia P. O.
Hviezdoslava v Kežmarku Daniela
Čekovská. Z finálového večera si odniesla titul Naj učiteľ chémie Zlatý
Amos 2016.
LETOHRÁDOK Dardanely v
Markušovciach po rekonštrukcii
opätovne sprístupnia. Aj takýmto
spôsobom si Múzeum Spiša pripomenie 65. výročie vzniku. Letohrádok bude pre verejnosť otvorený v
piatok 13. mája. V sobotu tam bude
koncert operného speváka Jaroslava
Dvorského a jeho hostí.
(ppš)
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ZŠ na Francisciho ulici oslávila jubileum

História súčasnej Základnej školy na Francisciho ulici v Poprade
siaha až do roku 1929, kedy bola
známa ako Základná deväťročná
škola Marxova. V budove na Francisciho ulici sídli od roku 1956
a práve od jej postavenia uplynulo presne 60 rokov. V piatok sa pri
tejto príležitosti konala v popradskom dome kultúry slávnostná
akadémia za účasti bývalého žiaka
- prezidenta SR Andreja Kisku.
„Táto škola mala vždy svojho ducha.
Snažíme sa v nej deti motivovať, aby
sa tolerovali, spolupracovali navzájom
a tvorili dobrý kolektív,“ uviedol súčasný riaditeľ ZŠ Francisciho Miroslav
Jagáč (na foto s prezidentom). „Sklá-

ňam klobúk pred ľuďmi, ktorí tvorili
program akadémie, pretože bol zábavný, invenčný a tvorivý,“ chválila vedúca
oddelenia školstva, mládeže a športu
MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
Jednu z nosným postáv akadémie si
zahral aj zástupca riaditeľa ZŠ Francisciho Miloš Angelovič, ktorý spoločnými scénkami s deťmi bavil publikum.
„Život je divadlo. Byť učiteľom je tiež
určitá rola. Rád som si zahral s našimi
deťmi, pretože sú to vynikajúci herci a ja
som sa popri nich strácal,“ prezradil.
Slávnostnú akadémiu si osobne
vychutnával aj prezident SR Andrej
Kiska, ktorý prijal pozvanie ako bývalý žiak, ale v súčasnosti aj ako rodič detí, ktoré ZŠ na Francisciho uli-

ci navštevujú. „Pre mňa je základná
škola miestom, kde sa formujeme ako
ľudia. Som rád, že som mohol túto školu pozdraviť a zablahoželať jej k šesťdesiatinám,“ povedal.
(mav)

V piatok sa popradský
zimný štadión zaplnil
fanúšikmi Paľa Haberu a jeho kapely Team.
Nezabudnuteľné
hity
ako Severanka, Boli
sme raz milovaní, Držím ti miesto a mnoho
ďalších, zneli aj pod
Tatrami v rámci slovenského turné Habera &
Team „33“ Tour 2016.
FOTO - Marek Vaščura

Vstupenky na koncert
Jaromíra Nohavicu vyhrali

Jaromír Nohavica je významný český folkový pesničkár a
osobitý spevák. Do Popradu zavíta v stredu 18. mája. Koncert
odohrá vo viacúčelovej hale Aréna o 18. hod. Redakcia uverejnila v novinách Poprad súťaž pre čitateľov o vstupenky na tento
koncert. Spomedzi tých, ktorí sa zapojili boli vyžrebovaní: Cecília Tamášová, Štúrova ul., Poprad a Jana Fedorová, Rázusova ul., Poprad. Vstupenky si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod. Vstupenky
na koncert sa dajú zakúpiť prostredníctvom predajnej siete
www.ticket-art.sk alebo www.ticketportal.sk.
(ppš)

Napísali ste nám
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Nela Gloríková ohúrila svet
Žiačka druhého ročníka
Gymnázia na Kukučínovej
ulici v Poprade dosiahla
výrazný úspech svetových
rozmerov. Na nedávnej
Medzinárodnej olympiáde mladých výskumníkov
v gruzínskej metropole
Tbilisi získala striebornú
medailu v kategórii biológia a ekológia ako vôbec
najmladšia účastníčka.
Už na základnej škole Nele
Gloríkovej učarovala biológia. „Mala som dobrú pani
učiteľku Danicu Božovú, ktorá
ma viedla a začali sme spolupracovať na prvých projektoch.
V začiatkoch sme sa zamerali
na vtáky na kŕmidlách, ich
základné pozorovania a metodicky som sa to snažila vylepšovať. Rozhodli sme sa mapovať vodnára potočného, ktorý
dokáže kvalitne preukázať stav

čistoty vody. Vytvorili sme predikčný model, s ktorým som
teraz vystúpila aj v Tbilisi,“
povedala N. Gloríková.
Svoj vedecký talent dokázala pretaviť do obrovského
úspechu v konkurencii približne sto projektov zo 40
štátov sveta, čo ju motivuje
pokračovať aj naďalej vo vedeckej činnosti. „V súčasnosti
ešte plánujem rozvinúť projekt
o vodnárovi, no učarovali mi
aj vážky. Určite sa chcem aj
naďalej venovať biológii,“ prezradila gymnazistka, ktorá už
teraz spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied.
Hneď po návrate z Tbilisi
dosiahla rovnaké umiestnenie aj v celonárodnom kole
stredoškolskej odbornej činnosti, takže veľký úspech ešte
znásobila. Môže byť na ňu
hrdé nielen gymnázium, ale

O najlepší guláš

aj mesto Poprad a celé Slovensko. „Vo svojom odbore je
Nela Gloríková výnimočným
zjavom. Nie je nič nezvyčajné,
že aj v piatok poobede ostáva
v škole a v areáli pracuje na
jeho vylepšení,“ vychvaľoval
svoju žiačku jej triedny učiteľ
Zdeno Suchý. „Nele vytvárame vhodné podmienky, aby
mohla uplatniť svoj talent. Je
to dobrý žiak a nepotrebuje
zvláštne úľavy. Verím, že jej
úspech „nakopne“ aj ďalších

našich žiakov,“ vyslovil želanie riaditeľ Gymnázia na
Kukučínovej ulici v Poprade
Vladimír Lajčák. „V areáli
spolu budujeme malú botanickú záhradu a vtáčie búdky
s pomenovaním vtákov, ktoré
tu hniezdia, aby svoju prácu
Nela preniesla aj medzi spolužiakov,“ doplnila zástupkyňa
riaditeľa Gymnázia Kukučínova Beáta Taylorová, ktorá
Nelu Gloríkovú metodicky
usmerňuje.
(mav)

Dobrovoľný hasičský zbor
Spišská Sobota organizuje v
sobotu 21. mája na nádvorí hasičského zboru v Sp.
Sobote XI. ročník súťaže o
Putovný
spišskosobotský
kotlík vo varení guláša. Do
súťaže sa môžu prihlásiť 1-5
členné domáce i medzinárodné družstvá na tel. čísle
0905 745 773, 0948 013 627
alebo na e-maili - archivovanie@archivovanie.sk. Začiatok súťaže bude o 9. hod.
Guláš musí byť dovarený do
12.30 hod., všetky suroviny
potrebné na varenie guláša,
ako i kotol a potrebné náradie, si družstvá zabezpečia
samy. Organizátori zabezpečia vodu, palivové drevo
a vrecia na odpad. Súťažiť sa
bude o dve ceny - divácku
cenu a Putovný spišskosobotský kotlík.
(ppp)

Sídlisko Západ sa omladzuje, záujem o materskú školu je veľký

Na aprílovom zasadaní Mestského
zastupiteľstva v Poprade poslanci
schválili doplnenie vecnej náplne
kapitálových výdavkov na úseku
školstva na rok 2016.
ZŠ s MŠ na Jarnej ul. a ZŠ s MŠ na
Komenského ul. sa stali úspešnými
žiadateľmi o poskytnutie finančných
prostriedkov z rozvojového projektu
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR. ZŠ s MŠ Jarná ul. získala na
rekonštrukciu cvičebného priestoru 30
tis. eur a ZŠ s MŠ Komenského ul. 15
tis. eur. Podmienkou je však spoluúčasť

mesta na kapitálových výdavkoch. Preto MsZ schválilo pre ZŠ s MŠ na Jarnej
ul. 10 tis. a pre ZŠ s MŠ Komenského
ul. 7778,23 eur. Zároveň schválilo pre
ZŠ s MŠ Komenského ul. na dofinancovanie zámeru rekonštrukcie palubovky v telocvični 2221,77 eur.
Poslanci tiež schválili zvýšenie a doplnenie vecnej náplne kapitálových
výdavkov na úseku školstva, a to 40 tis.
eur pre ZŠ s MŠ na Jarnej ul. na rekonštrukciu strechy Materskej školy na Záborského ul., 14 500 eur pre ZŠ s MŠ na
Tajovského ul. na rekonštrukciu strechy

MŠ na Ul. mládeže a pre ZŠ s MŠ na
Komenského ul. 125 tis. eur na rekonštrukciu strechy MŠ na Podtatranskej
ul. a 10 tis. eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu k tejto
materskej škole.
Primátor v tejto súvislosti k pripomienkam niekoľkých poslancov k potrebe riešiť otázku materských škôl na
Tajovského ul. dodal, že mesto sa bude
samostatne venovať všetkým materským školám a riešiť ich technický stav
a takisto využiteľnosť, čo ukážu výsledky zápisov. Poslankyňa Alena Madzi-

nová poukázala na neúnosný stav v MŠ
na Podtatranskej ul., kde je jedna trieda
v bývalej kočikárni a učiteľky nemajú
žiadne zázemie. Uviedla: „Je to jediná
materská škola na sídlisku Západ. V
poslednom čase sa táto časť mesta omladzuje a pozorujeme, že stúpa záujem
rodičov aj o umiestnenie detí mladších
než tri roky. Do MŠ je možné prijať deti
už od dvoch rokov, ak sú na to vytvorené
podmienky. Mamičky častokrát potrebujú ísť do práce skôr a v tejto časti mesta je
záujem o umiestnenie približne 24 detí
mladších ako sú tri roky.“
(mar)

Počet úrazov v horách počas zimy narástol

Uplynulá zimná sezóna bola z hľadiska úrazov rekordná. O život prišlo na svahoch alebo pri turistike na
horách 19 ľudí, kým v zimnej sezóne
2014/15 to bolo 7. Riaditeľ Horskej
záchrannej služby na Slovensku Jozef Janiga informoval, že celkovo zasahovali v lyžiarskych
terénoch a v horských oblastiach
1851-krát, čo je nárast takmer o
8 percent.
Uviedol: „Sú to vysoké čísla a
dominovali najmä úrazy na lyžiarskych svahoch. Tiež musím pozmeniť mienku verejnosti, že najviac
zásahov spôsobujú občania Českej
republiky. Tí vlani potrebovali našu pomoc iba v 125 prípadoch. Najviac sme
prichádzali na pomoc v prípade občanov
SR - v 939 prípadoch a za nimi Poliakom
- v 322 prípadoch. Česi boli až na treťom
mieste.“ Zásahy HZS sú neraz nákladné
a občania potom často prekvapení z fak-

túry. Riaditeľ je preto zástancom poistenia pre prípad úrazu. V praxi sa horskí
záchranári stretávajú s tým, že približne
jedna tretina ľudí nemá žiadne poistenie
a ďalší si myslia, že ho majú v nejakej
podobe, ale nevedia ho doložiť. Nákla-

dy sa môžu vyšplhať aj na niekoľko tisíc.
Katarína Janáková, vedúca oddelenia
skupinového a privátneho cestovného
poistenia v Allianz - SP povedala, že počas uplynulej zimnej sezóny zaznamenala ich poisťovňa spolu 1250 poistných
udalostí spojených so zimnými športmi

na horách. Najdrahšie sú náklady v zahraničí: „Najvyššia škoda na lyžiarskom
svahu dosiahla 12 tisíc eur. Išlo o poranenie kolena a pretrhnuté väzivo v Rakúsku s ošetrením, hospitalizáciou a následným prevozom klienta na Slovensko.
Ďalší klient spadol na lyžovačke v
Taliansku. Pri páde sa mu odopla
lyža, ktorá mu rozrezala stehno a
poškodila šľachy stehenného svalu.
Potreboval operáciu. Výška plnenia
dosiahla 4100 eur.“
Podľa údajov HZS bolo z celkového počtu zásahov v minulom roku poistených približne 74
percent turistov. Podľa zákona o
HZS si každá osoba, ktorá sa nachádza
v horskej oblasti, musí uhradiť náklady
spojené s jej záchranou alebo pátraním.
Výnimka platí len pre neplnoletých. Od
úhrady sú oslobodené osoby, ktoré v horách zomrú a peniaze za zásah nevymáhajú ani od ich pozostalých.
(mar)

Tatry sestrám
Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, Regionálna komora SaPA Vysoké
Tatry a Šrobárov ústav detskej
tuberkulózy a respiračných
chorôb usporiadajú v piatok
13. mája v Dolnom Smokovci
slávnosť Tatry sestrám 2016.
Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier sa
uskutoční slávnostný seminár
spojený s odovzdávaním ocenení Biele srdce na regionálnej úrovni nominovaným sestrám. V kategórii sestra v praxi
získali toto ocenenie Anna
Belišová z Tatranskej Polianky, Mária Hejbalová z Dolného Smokovca a Alica Behúňová, Anna Meliorisová a Danka
Krasuľová z Vyšných Hágov.
V kategórii sestra manažérka
ocenili Miroslavu Rusiňákovú
z Novej Polianky.
(ppk)
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Dobrovoľníckou prácou v Červenom kríži pomáhajú iným

Svetový deň Červeného kríža a
Červeného polmesiaca bol minulý týždeň príležitosťou k oceneniu
dobrovoľníkov SČK. V rámci Územného spolku SČK v Poprade im poďakoval za obetavú a nezištnú prácu
primátor Popradu Jozef Švagerko a
uistil, že mesto bude červenokrížske
aktivity naďalej podporovať. Zvlášť
ocenil darcovstvo krvi, ale aj opatrovateľskú činnosť, pomoc v Dome
SČK v Spišskej Sobote i pri rozvoze
obedov imobilným občanom.
Riaditeľka ÚS SČK v Poprade Denisa Kučkovská doplnila, že za minulý rok ich rozviezli viac ako 49 tisíc.
Do portfólia činnosti popradského
územného spolku patria i súťaže v
poskytovaní prvej pomoci, na ktorých sa v minulom roku zúčastnilo
viac ako 1100 žiakov a takmer 550
študentov, ocenili vyše 330 darcov
krvi z celkovo takmer 3600 ľudí, ktorí
sa zapojili do darcovských kampaní,
pokračovali v známom podujatí pre

deti z materských škôl Evička nám
ochorela a pridali aj nový projekt Dorotka a jej priatelia.
Predseda ÚS SČK v Poprade Ladislav Moravčík si vysoko cení prácu
každého dobrovoľníka a teší ho, že
z okresu Poprad bola minulú stredu
ocenená zápisom do Knihy cti v rámci
celého Slovenska Eva Rothová (na foto
hore), podpredsedníčka ÚS a zároveň
predsedníčka miestneho spolku SČK
v Hranovnici. Dodal: „Vlani bola ocenená vysokým vyznamenaním Striebornou medailou Henriho Dunanta
naša členka, bývalá riaditeľka ÚS SČK
Božena Kubíková. Za jej pôsobenia sa
napríklad rekreovalo v našom regióne
tisíc detí, zasiahnutých černobyľskou
tragédiou, ktorá sa stala práve pred 30
rokmi.“ Zhrnul, že v súčasnosti je v
okresoch Poprad a Kežmarok spolu 26
miestnych spolkov a do dobrovoľníckej práce v SČK sa zapája približne 3
tisíc členov a priaznivcov ČK.
Na slávnosti odovzdali vyznamenanie SČK II. stupňa za
obetavosť, humanitu
a dobrovoľnú službu Márii Vernarecovej a Vladimírovi
Gécimu z Liptovskej
Tepličky,
Monike
Hybenovej z Popradu a Kataríne Kušnirákovej z Osturne.
Poďakovanie Za humanitu, obetavosť a

dobrovoľnosť dostali Ondrej Kolodzej
z Reľova, Jozef Drugač, Kamila Kukurová, Ján Palguta a Mária Mihalová z
Popradu, Ema Kubaská, Mária Kupčová, Helena Dunajská a Emília Pribylincová zo Spišskej Teplice (na foto
vľavo dole), Jozef Smoleňák z Osturne
a Peter Lazarák z Ľubice. Poďakovanie za aktívnu účasť a spoluprácu na
vzdelávaní verejnosti v oblasti prvej
pomoci a za úspešnú realizáciu projektu Dorotka a jej priatelia si odniesli Henrieta Kopnická a Kristína
Doliňáková z Popradu a poďakovanie pri príležitosti životného jubilea
Mária Zarembová a Marián Kukura
z Popradu a Vladimír Malatin, Anna
Martinková, Oľga Hradecká a Marta
Vallušová z Hranovnice.
Ocenená E. Rothová, povolaním
zdravotná sestra, je v ČK už 30 rokov
a 20 rokov predsedníčkou miestneho
spolku v Hranovnici. Povedala: „Veľmi si vážim toto ocenenie, lebo bude
povzbudením do ďalšej práce. U nás
sa s osobitným záujmom stretávajú
hromadné odbery krvi a chceli by sme
podchytiť najmä mladých prvodarcov.“ Aj ocenená Monika Hybenová
(na foto vpravo dole) zaspomínala na
svoje začiatky v ČK, ktoré sa datujú až
do roku 1947: „Spolok ČK založil vtedy
v základnej škole v Strážach jej riaditeľ. Na budúci rok budem mať 70 rokov, čo som členkou. Moja mama bola
predsedníčkou ČK a viedla ma k tomu,
aby som pokračovala v jej šľapajach.“

Prvá pomoc v rukách mladých zdravotníkov

Minulý týždeň vo štvrtok sa v priestoroch Arény Poprad konala súťaž
družstiev mladých zdravotníkov pod hlavičkou
územného spolku Slovenského Červeného kríža
v Poprade.
„Tohto roku sa našej súťaže
zúčastnilo približne 170 detí
zo základných a stredných
škôl v okrese Poprad a Kežmarok. V rámci prvého stupňa súťažilo deväť družstiev,

v druhom stupni jedenásť
družstiev a stredoškoláci
vytvorili šesť družstiev,“ informovala riaditeľka územného spolku SČK v Poprade
Denisa Kučkovská.
Žiaci museli zvládnuť
nielen teoretickú časť zahŕňajúcu vedomosti o SČK
a poskytovaní prvej pomoci, ale popasovali sa aj
s praktickou časťou, kde si
prvú pomoc na figurantoch
vyskúšali. O tom, že ovlá-

dať prvú pomoc je dôležité
v každom veku vie svoje aj
D. Kučkovská. „Deň pred
touto súťažou som sa zúčastnila slávnostného oceňovania v Bratislave, kde
prezident SČK odovzdával
najvyššie ocenenia dobrovoľníkom a členom SČK. Jeden
mladý chlapec si tam prevzal
medailu za záchranu života, keď na ulici do príchodu
záchranárov masíroval srdce človeku, ktorý odpadol
a tým mu zachránil život. Je
to príklad toho, že prvú pomoc treba ovládať, pretože
nikdy nevieme, kedy sa nám
to zíde,“ zdôraznila.
V rámci prvého i druhého
stupňa ZŠ sa v súťaži najviac
darilo družstvu ZŠ s MŠ Komenského Poprad. Spomedzi stredných škôl si prvenstvo vyslúžilo A-družstvo
Spojenej školy zo Spišskej
Starej Vsi, len o dva body
za ňou zaostala Obchodná
akadémia Poprad. (mav)

Ocenené Henrietu Kopnickú a Kristínu Doliňákovú práca v ČK baví a sú
autorkami projektu Dorotka a jej priatelia. Podotkli: „Je to celoročný projekt,
do ktorého je zapojených okolo 25 detí
MŠ na Okružnej ul. Raz mesačne sa
s nimi stretávame a hovoríme im o základoch prvej pomoci, správnej výžive,
bezpečnosti na cestách...“.
Po dobrovoľníkoch SČK budú mať
zanedlho sviatok darcovia krvi. Ako
prezradil vedúci lekár pracoviska Národnej transfúznej služby v Poprade
Pavel Repovský, pri tejto príležitosti
chystajú 13. júna Primátorskú kvapku krvi a 14. júna Deň otvorených
dverí na pracovisku NTS.
(mar)

Na bicykli bezpečne

Súťaž Na bicykli bezpečne
vyhlasuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je to postupová súťaž a jej okresné kolo sa
uskutočnilo v Poprade 6. mája
na detskom dopravnom ihrisku v areáli Základnej školy
s materskou školou na Komenského ulici.
Do súťaže sa zapojilo 6 štvorčlenných družstiev (dvaja chlapci a dve dievčatá) z okresu
Poprad. Ich teoretické vedomosti z pravidiel cestnej premávky,
praktické zručnosti a znalosti z
povinnej výbavy cyklistu a bi-

cykla preverila odborná porota
tvorená príslušníkmi polície,
zamestnancami ZŠ, CVČ a Školského úradu Poprad.
V súťaži zvíťazilo družstvo zo
ZŠ s MŠ na Komenského ulici
v Poprade s najnižším počtom
trestných bodov 21, na druhom
mieste skončilo družstvo zo ZŠ
s MŠ na Dostojevského ulici
v Poprade s počtom bodov 27
a tretí skončili súťažiaci zo ZŠ
s MŠ na Ulici Fr. Kráľa Poprad
- Veľká s počtom bodov 34. Víťaz okresného kola postupuje do
krajského kola, ktoré sa uskutoční 3. júna vo Svidníku. (etu)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Rany sa zaceľujú, ale jazvy rastú s nami.

St. J. Lec

Vitajte medzi nami
V nemocnici v Poprade sa narodili: 27. apríla 2016 - Richard
Zima, Poprad, Daniela Sitiariková, Vikartovce.

MANŽELSTVO UZAVRELI
30. apríla 2016 - Ing. Martina Stančeková a Ing. Richard Drahoš.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V stredu 4. mája 2016
v Bratislave s
Vo štvrtok 5. mája 2016
vo Veľkej s
V piatok 6. mája 2016
vo Veľkej s
V pondelok 9. mája 2016
v Matejovciach s

Mgr. Ľubicou Lackovičovou,
62-ročnou
Jánom Onodim,
72-ročným
Ing. Jaroslavom Ručkom,
70-ročným
Tereziou Andrejovou,
75-ročnou

V utorok 10. mája 2016
vo Veľkej s

Annou Drevenou,
76-ročnou

V utorok 10. mája 2016
v Spišskej Sobote s

Máriou Saxovou,
60-ročnou

V utorok 10. mája 2016
v Gánovciach s

Annou Koreňovou,
92-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
Vo štvrtok 12. mája 2016
o 13. hod. v Matejovciach s
V piatok 13. mája 2016
o 13. hod. vo Veľkej s

Jánom Dudom,
72-ročným
Annou Kubovovou,
95-ročnou

Spomienka
Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka ako večný plameň
v našich srdciach zahorí.
V sobotu 14. mája uplynie 1 rok,
čo nás navždy opustil
manžel, otec, brat a starý otec
JÁN KONDRT.
So smútkom v srdci spomínajú manželka, deti s rodinami
a sestra Elena s rodinou.

Program kina CINEMAX Poprad
Od 12. mája do 18. mája

Angry Birds vo filme 2D - o 13.
hod. (hrá sa len cez víkend),
o 15.10 hod. a o 19.50 hod., Angry Birds vo filme 3D - o 17.20
hod., Polednice - o 13.20 hod.
(hrá sa len cez víkend), Kniha džungle 2D - o 15.20 hod.,
Captain America: Občianska
vojna 2D - o 17.40 hod. (nehrá
sa 17.5.), Babská jazda - Ako
sa zbaviť nevesty - o 18. hod.
(hrá sa len 17.5.), Susedia na
odstrel 2 - o 20.40 hod., Det-

ské kino - Malý princ - o 13.10
hod. (hrá sa len cez víkend),
Návštevníci 3: Revolúcia o 15.30 hod. (nehrá sa 18.5.),
Ako básnici čakajú na zázrak
- o 17.50 hod. (nehrá sa 18.5.),
Captain America: Občianska
vojna 3D - o 17. hod. (hrá sa
len 18.5.) a o 20.20 hod. (nehrá
sa 18.5.), Predpremiéra: X-Men: Apokalypsa 3D - o 20.
hod. (hrá sa len 18.5.). Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Cyklus prednášok z analytickej psychológie C. G. Junga

Najväčšou a človeku najbližšou
záhadou sveta je sám človek

Od minulého roku sa obyvateľom Popradu
ponúka výnimočná možnosť oboznámiť sa
s myšlienkami Carla Gustava Junga významného švajčiarského lekára, psychoterapeuta,
zakladateľa analytickej psychológie. C. G.
Jung je považovaný za jedného z popredných mysliteľov 20. storočia. Obdivuhodné
je jeho rozľahlé poznanie mytológie, umenia, náboženstva a filozofie, čo vyústilo do
jedinečného a hlbokého pochopenia ľudskej
duše. Jung bol osobnosťou plnou paradoxov.
V rovnakej miere, ako je uznávaný a glorifikovaný, býval často nepochopený a dezinterpretovaný. Vo svojom prístupe k človeku
kládol dôraz na jedinečnosť každej ľudskej
bytosti. Chápal človeka v širších súvislostiach a z takého postoja vyvieral aj jeho terapeutický prístup. Do širokého povedomia

sa dostali jeho pojmy kolektívne nevedomie,
archetyp, tieň, persona, anima… Nosným
presvedčením v jeho premýšľaní o človeku
je koncept individuácie t.j. tvorivé naplňovanie všetkých možností života. „Staň sa
tým, kým si.“ Verejnosť sa môže oboznámiť
s myšlienkami a základnými konceptami
analytickej psychológie prostredníctvom
prednášok pod vedením renomovaných
analytických psychológov, lektorov Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu
z Prahy a Brna. V piatok 13. mája o 18. hod.
v klube Zóna v popradskom dome kultúry
sa uskutoční v poradí už siedma prednáška na tému Imaginácia, ktorú odprednáša
predseda Českej spoločnosti pre analytickú
psychológiu Martin Skála.
Jana Bryjová, Roland Lipták

TOP turistická destinácia regiónu 2016

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v januári tohto roka
vyhlásilo v poradí už 4. ročník súťaže TOP turistická
destinácia regiónu. Súťaž
sa uskutočnila v rámci celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných
škôl Mladý tvorca 2016
koncom apríla v Nitre.

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR,
Zväzu cestovného ruchu
SR a Slovenskej agentúry
pre cestovný ruch rozhodla
o tom, že žiačky Obchodnej
akadémie Poprad Klára Chovanová a Michaela Jurčová
sa umiestnili v silnej konku-

rencii na veľmi peknom druhom mieste. Cieľom súťaže
je vyhľadávať talentovaných
žiakov a viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu,
výsledkom ktorého má byť
vytvorený súťažný projekt,
v rámci ktorého majú prilákať turistov do zvolenej destinácie a takto podporiť cestovný ruch.
(ppp)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 11. mája - Zlatý had, vo štvrtok 12. mája
- Primula, v piatok 13. mája - Victoria,
v sobotu 14. mája - Ekolekáreň OC FORUM, v nedeľu 15. mája - Adus, v pondelok 16. mája - Aduscentrum a v utorok
17. mája - Lekáreň Nemocnice Poprad.
Zlatý had: Novomeského 19, č. t. 773 10 26,
Primula: Dostojevského 12, č. t. 773 13 95,

Victoria: Drevárska ul., Ekolekáreň OC FORUM: Nám. sv. Egídia, Adus: Mnoheľova
2, č. t. 428 31 34, Aduscentrum: Nám. sv.
Egídia 22/49, Lekáreň Nemocnice Poprad:
Banícka ul.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené
od pondelka do piatka od 18. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Pekné dni
budú naplnené hlavne pohodou a porozumením v rodine, aké ste dávno
nezažili.

Máte obdobie vhodné
na realizáciu rôznych podnikateľských zámerov, ale aj na kúpu
nehnuteľností a sťahovanie.

Budete mať
veľa radosti z nejakej udalosti, ktorá vám
pomôže zmeniť svoj život k lepšiemu.

Veľmi príjemný týždeň strávite pri rôznych spoločenských podujatiach v kruhu
priateľov a rodiny.

V nejakej
situácii budete zvažovať pre a proti. Mali by
ste však nechať veci vychladnúť a
rozhodnúť sa až neskôr.

Zdravie
má každý
len jedno. Myslite na to, lebo sa
môžu objaviť aj závažnejšie zdravotné problémy.

Dostane sa
vám uznania v práci a je možná aj výhodná
pracovná ponuka. S tým príde aj
vyššie finančné ohodnotenie.

Odhalíte, kde je
pravda v nejakej ošemetnej záležitosti. Budete zvažovať, čo ďalej
a nakoniec nájdete východisko.

Šťastné obdobie trvá
naďalej. Osobitne budete cítiť lásku a priazeň opačného pohlavia.
Niekomu
pomôžete a
hoci s tým nerátate, v budúcnosti sa vám odvďačí. Dosiahnete
uznanie u nadriadených.
Nedajte sa
zatlačiť do
kúta a nekompromisne si stojte
za svojím názorom. Ukáže sa ako
správny.
Súcitením
iným ľuďom nepomôžete, ale naopak
svojou nezvyčajnou intuíciou
áno. Stavte teda na svoj pocit a
nedopustíte sa chyby.
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Inzercia
P r eda j

lacno dreve•ný Predám
obklad - 3 €, zrubový

profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
4/16-P
Predám zánovný šijací
stroj, ktorý i vyšíva a pláta
a tmavý rozťahovací stôl. Inf.:
č. t. 0908 070 967. 14/16-P
Predám dva páperové vankúše, každý má 4
kg, cena 20 €/1 ks. Inf.: č. t.
052/7781 170.
19/16-P
Predám zrekonštruovaný
3-izb. byt v Poprade na starom
Juhu. Cena dohodou. Inf.: č.
t. 0911 348 550.
20/16-P

•
•
•

Predám používanú zele•no-bielu
markízu s úchyt-

kami, rozťahovanie kľukou,
rozmer 3,5 x 2,5 m, pôvodná
cena 99 €, teraz 25 €. Inf.: č. t.
0907 932 326.
21/16-P
Predám 1-izb. byt v Spišskej Novej Vsi na sídl. Mier,
36 m2, pôvodný stav. Inf.: č.
t. 0944 204 563
22/16-P
Predám Renault Cango
1.5 dci, plechová nadstavba, r. v. 2003, naj. 160 000
km, cena dohodou. Inf.: č. t.
0915 917 147.
23/16-P
Predám 6 stolov na cvičenie Slender life = 6 hod.
gymnastiky, Rollen - masážny rekondičný stroj. Vhodné na podnikanie. Inf.: č. t.
0918 613 398.
24/16-P

•
•

MASÁŽE - salón LUCIA
M, Nám. sv. Egídia (budova - bývalý Glóbus), 90
minút pre pohodu a zdravie certifikovaným masérom. Inf.: č. t. 0907 641 638,
0944 087 950.
34/16-R
Komunikatívna 54-ročná s príjemným vystupovaním hľadá zamestnanie v Poprade. Ovládam
podvojné
účtovníctvo,

•

obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

pozemku parc. č. KN-E 1377 o výmere 191 m2, druh pozemku
orná pôda v katastrálnom území Spišská Sobota zapísaného
v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 65,- €/m², t. j. vo
výške 12 415,- € za celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 27. mája 2016 do
12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.
Zverejnené: 3. 5. 2016 - 27. 5. 2016		
PP-56

MESTO POPRAD

vyhlasuje

1-izb. byt a ga•rážKúpim
v Poprade. Inf.: č. t.
0948 007 776.

MESTO POPRAD

vyhlasuje

Kú pa

obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov o výmere 20,80 m2 nachádzajúce sa
v objekte postavenom na parcele č. 350/1 na ulici Fraňa Kráľa
v Poprade, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore, katastrálne územie Veľká,
na liste vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 410,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: prevádzkovanie bufetu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 12.5.2016 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel.
052/7167293, 052/7167297			
PP-54

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 inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

•

8/16-K

Rô zne

•

mzdy, prácu s počítačom, internetom, administratívu. Inf. č. t.: 0911
849 600, e-mail:anpa911@
gmail.com.
43/16-R
Učiteľ - muzikant Ján
Plaček z Popradu stále aktívne hráva na husliach, spieva
a zabáva vo dvojici s harmonikárom na svadbách, narodeninách a firemných akciách. Inf.: č. t. 052/776 76 33,
0902 519 954.
46/16-R
Dám do prenájmu kompletne zariadený 1-izb. byt
s balkónom v Poprade. Voľný od 3. júna 2016. Inf.: č. t.
0950 515 605.
48/16-R
Hľadám stolára na opravu
záhradnej chatky. Inf.: č. t.
0907 418 226.
49/16-R

•

•
•

MESTO POPRAD

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

pozemku parc. č. KN-C 275/2 o výmere 22 m2, druh pozemku
záhrady v katastrálnom území Poprad zapísaného
v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 100,- €/m², t. j. vo
výške 2 200,- € za celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 27. mája 2016 do 12.
hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.
sk.
Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.
Zverejnené: 3. 5. 2016 - 27. 5. 2016		

PP-57

Kina Tatran
13. mája a 14. mája o 19. hod.
SUSEDIA NA ODSTREL 2
USA, komédia, 104 min., titulky,
MP 15
Pokračovanie filmu o susedskom
pekle. Baby môžu byť v niektorých prípadoch oveľa nebezpečnejšie ako chalani, hlavne ak ich
je viac pohromade. Vstupné: 4 €
14. mája a 15. mája o 16. hod.
ANGRY BIRDS VO FILME, 2D
USA, animovaný, 97 min., slovenský dabing, MP
Film nás zavedie na ostrov obývaný šťastnými, naivnými a bezstarostnými nelietavými vtákmi.
Vstupné: 4€
15. mája o 19. hod.
MOJA TUČNÁ
GRÉCKA SVADBA 2
USA, komédia, 93 min., titulky,
MP12
Tety, strýkovia, babky, dedkovia,
netere, synovci, vnúčatá a ďalší členovia obrovskej bláznivej
rodiny si spolu užijú ešte viac
zábavy a dobrého jedla na ďalšej
veľkej a nezabudnuteľnej gréckej
svadbe. Vstupné: 4 €
16. mája o 19. hod.
O POSCHODIE NIŽŠIE
RO/FR/DE/SE, dráma, 93 min.,
titulky, MP12, FK
Pătrascu je náhodným svedkom
domácej hádky, ktorá skončí
vraždou. Zisťuje, že je v spore
s dvoma najbližšími susedmi:
jedným je bizarný vrah, tým
druhým je jeho vlastné svedomie.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
Viac na www.kinotatran.sk

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 3 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Poprad
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
vedúceho/vedúcej odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Poprade.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa, splnené kvalifikačné predpoklady a
osobitné kvalifikačné požiadavky pre základné školy,
- II. atestácia,
- minimálne 5 rokov praxe v riadiacej funkcii,
- bezúhonnosť,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- práca s PC,
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
- znalosť právnych noriem v predmetných oblastiach výhodou.
Požadované doklady k prihláške:
- písomná prihláška do výberového konania,
- overené doklady o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu,

- motivačný list,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
súhlas uchádzača so spracovaním osobných
údajov pre potreby výberového konania podľa
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení.
Uzávierka prihlášok do výberového konania
je 20. mája 2016 do 14. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné
doručiť v zalepenej obálke s označením „neotvárať - výberové konanie - odbor školstva mládeže a športu“ na adresu:
Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie najmenej
sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. PP-55
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V poslednú aprílovú sobotu prijal viceprimátor nášho mesta Pavol
Gašper tých jubilantov, ktorí oslavovali svoje narodeniny v apríli. Ku
krásnym 90 rokom zablahoželal Viliamovi Sendeckému. V apríli 85 rokov oslavovali Petronela Petriková,

Viliam Božoň, Ladislav Mordavský,
80 rokov Mária Cibulášová, Anna
Gvuščová, 75 rokov Žofia Beňušová,
Monika Hybenová, Emília Panisová,
Františka Pisarčiková, Mária Přibylová, Mária Šolonyová, Štefan Hlodák, Mikuláš Ridila, Jozef Seman, 70

rokov Darina Adlerová, Elena Brejčáková, Mária Čtvrtničková, Ema
Doláková, Anna Geciová, Zuzana
Gregorová, Ján Čižmárik, Ján Frankovský (na foto), Mária Halmyová,
Anna Harkabusová, Mária Jančiarová, Eva Neumeistrová, Helena

Šebestová, Ferdinand Maličký, Štefan Mikluš, Milan Milaniak, Štefan
Škovira a Antonín Šotek. Prijatia sa
zúčastnili aj 75 ročná Mária Pokrivčáková a 70 ročný František Hardoň,
ktorí oslavovali svoje narodeniny už
v marci.
FOTO - Silvia Šifrová

V slovenčine sú pre neho najväčším problémom zvratné zámená

Na bláznivú komédiu Nevyliečiteľní sa môžu tešiť
Popradčania v pondelok
16. mája o 19. hod. v Dome
kultúry v Poprade. Jednu z
hlavných postáv hrá Csongor Kassai, ktorý odpovedal
na niekoľko otázok:
* Vyštudovali ste elektrotechnickú
priemyslovku.
To nejde s herectvom veľmi
dohromady. Kedy ste v sebe
objavili záujem o divadlo a
herectvo?
- „Môj „talent“ objavili moji
spolužiaci pri tom, ako som
parodoval našich pedagógov.
A keďže jeden z učiteľov viedol aj školský divadelný súbor,
cesta tam už bola mimoriadne
krátka.“
* Prijali vás na VŠMU
hneď na prvýkrát?
- „Prijímačky na VŠMU
som absolvoval dvakrát a ani
na druhýkrát to nebolo ľahšie.

Prvýkrát som ale bol v nevýhode. Kvôli predkusu a sykavkám som vlastne nemal veľkú
šancu.“
* Museli ste sa popasovať s

nástrahami slovenského jazyka? Nerobila vám slovenčina problém?
- „Myslím, že odpoveď na
túto otázku je jasná. Keď vyrastáte v maďarskej komunite,
v malej maďarskej dedinke,
náhla zmena vás určite vystresuje. Najväčšou nástrahou sú
zvratné zámená.“

* Do povedomia širokej
verejnosti ste sa dostali
stvárnením postavy židovského mladíka Davida Wienera vo filme J. Hřebejka

Musíme si pomáhať, ktorú
ste stvárnili bravúrne a získali ste za ňu aj ocenenie.
Bola to pre vás prelomová
rola?
- „Výrazná určite, no prelomová to neviem. Nežijeme v
Amerike, kde vás môže dobrá
rola vystreliť do výšin. V našich zemepisných šírkach si

svoju profesiu musíte rozdeliť
medzi rôznymi príležitosťami.
Dokumentárne filmy z obdobia 2. svetovej vojny patria
medzi moje obľúbené.“
* Boli ste členom Radošinského naivného divadla, hrali ste v rozprávkach,
stvárnili ste aj jednu z postáv
v obľúbenom slovenskom
seriáli Profesionáli. Kde vás,
okrem predstavenia Nevyliečiteľní, môžu diváci v súčasnosti vidieť?
- „Okrem Nevyliečiteľných
cestujem po Slovensku s inscenáciami Kumšt, Ach, Júlia a
3x2 a v divadle GunaGu mám
dve hry.“
* Aký je váš herecký sen?
- „Také sny už veľmi nemávam. Stačí mi inšpiratívna hra
s podobnou rolou a kolegovia,
s ktorými si budem rozumieť a
dokážeme vytvoriť pre diváka
dokonalú ilúziu.“
(zbu)

Hasiči vystavujú v galérii

Tak, ako všetky záchranné
zložky, aj hasiči sú vo dne
v noci pripravení vyraziť,
ak ich niekto potrebuje. Bez
ohľadu na to, či je to ich zamestnanie alebo dobrovoľná služba. Tentoraz sa však
hasiči prezentovali inak - výstavou z histórie a súčasnosti hasičstva, ktorú otvorili
minulý štvrtok v Tatranskej
galérii v Poprade.
Výstava s hasičskou tematikou je rozdelená na
tri časti, je venovaná histórii, súčasnosti, a hasičskému zberateľstvu. Celý apríl

bola v Bardejove, budúci
mesiac pôjde do Prešova.
Kurátor výstavy Peter Ronec
povedal: „Hasičská práca si
vyžaduje zdravého, psychicky
odolného muža a ženu, pretože počas výkonu dochádza
k napätiam, k stresu, aj k zraneniam. Hasiči sa najlepšie odreagujú pri hasičskom športe.
Pravidelne súťažia v regiónoch
na úrovni národnej aj medzinárodnej. Hasičské olympiády
bývajú každé 4 roky. Do Svetovej organizácie hasičov vstúpili hasiči v roku 1993 tretíkrát.
Prvýkrát sa do nej zapojili naši

dedovia počas Rakúsko-Uhorska, druhýkrát po skončení 1.
svetovej vojny“. Medzi hasičmi existuje aj medzinárodná
spolupráca so susedmi - s Poliakmi, Ukrajincami, Maďarmi, Čechmi i Rakúšanmi.
Spolu súťažia aj vystavujú. Na

výstave sú exponáty z Európy,
Ázie, Ameriky. Návštevníci
môžu uvidieť napr. historickú ručnú striekačku, súčasti
výstroje, sací kôš, prúdnice,
historické dokumenty a fotografie. Výstava potrvá do 13.
júna 2016.
(kpa)

Kultúrny
program mesta

Piatok 13. máj o 18. hod. / Kostol sv. Egídia
NAJKRAJŠIE RUSKÉ PIESNE /
RUSSKAJA TROJKA
Koncert zložený z najkrajších
ruských piesní.
Vstup: voľný
Sobota 14. máj o 10. hod. / Námestie sv. Egídia
STAVANIE MÁJA
Folklórny sprievod mestom a
predstavenie ľudovej tradície
Stavanie mája na Turíce v podaní
popradských detských folklórnych súborov a FS Batizovčan.
Vstup: voľný
Pondelok 16. máj o 19. hod. /
Dom kultúry Poprad-veľká
NEVYLIEČITEĽNÍ
Bláznivá komédia s C. Kassaiom,
H. Krajčiovou, K. Mikulčíkom,
O. Culkom a L. Barilíkovou v réžii M. Spišáka. Vstupné: 15 €

Podzemní

Popradské mestské divadlo
uvedie premiéru hry Podzemní súčasného bulharského autora Christa Bojčeva. Diváci
ju môžu uvidieť v piatok 13.
mája o 19. hod. v divadelnej
sále Domu kultúry v Poprade
a v repríze v sobotu 14. mája
takisto o 19. hod. Predpredaj
vstupeniek je na www.popradske-mestske-divadlo.sk.
Podzemní je hra s dynamickým dejom plná komických situácií. Je príbehom,
kedy pokojnú noc mladému
páru naruší nečakaný hosť z
podzemia so zásielkou veľkej sumy peňazí. Táto udalosť
rozpúta sled absurdných situácií, do ktorých sa postupne
zapoja aj ďalší aktéri. (ppp)
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Basketbalistkám ostali len oči pre plač

Smutný záver sezóny zastihol popradské basketbalistky. Po tom, čo v základnej časti atakovali
prvú štvorku a neuspeli
v play-off proti Ružomberku, sa
v zápasoch o umiestnenie prepadávali stále nižšie, až na samé dno.
V stredu 4. mája mohli basketbalistky BAM Poprad rozhodnúť
sériu o konečné siedme miesto so
Slovanom na domácej palubovke,
ale zápas im nevyšiel podľa predstáv. Bratislavčanky zvíťazili o štyri
body a vynútili si rozhodujúci piaty duel v hlavnom meste. Tam už
dominoval domáci celok belasých
a zabezpečil si miestenku v extralige aj pre budúcu sezónu.
Popradčanky skončili teda ne-

•

Krátko
zo športu

Úvodné podujatie Prestige tour
2016 s názvom CITY trail odštartovali Tatranci v sobotu 7. mája. Najlepšie
si s 8 km traťou poradil Marián Zimmermann, zo žien bola najrýchlejšia Patrícia Puklov. Najlepší v kategórii Nordic Walking na 8 km bol Jozef
Šoltés a Simona Oberhauserová.

•

V SOBOTU 14. mája sa v Aréne
Poprad od 9. hod. súťažou karate agility otvoria Majstrovstvá Slovenska
2016 detí a žiakov v karate.
LÍDER skupiny o záchranu v DO•XXbet
lige Východ FK Poprad mal

v 6. kole tejto časti voľno a tak si zahral prípravný zápas v piatok s domácim VSS Košice. Poprad zvíťazil
v Košiciach 2:0 gólmi Róberta Ujčíka
a Gabriela Paulina. V sobotňajšom
siedmom kole 14. mája nastúpia zverenci Pavla Mlynára doma proti Haniske o 19.30 hod.
V UTOROK 3. mája sa na ihrisku
•futbalového
štadióna vo Veľkej usku-

točnilo finále okresného kola v malom futbale mladších žiakov. Vo finále
zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad pred ZŠ s MŠ Poprad Veľká a ZŠ Mierová Svit.
11. mája sa v telocvič•ni VSŠSTREDU
Letná uskutoční Okresné kolo

vo volejbale žiačok ZŠ so začiatkom
o 8. hodine. Víťaz postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 25. mája
v Prešove.
POPRADSKÉ hokejbalistky ne•dávno
získali po tretíkrát po sebe
prvenstvo na turnaji Mamut Cup
2016 v Martine, keď na nulu porazili
Zvolen, Martin i Žilinu a remizovali
2:2 s Prešovom.		
(ppv)

slávne na poslednom ôsmom
mieste znamenajúcom oficiálne
vypadnutie do nižšej súťaže. V klube sa však pokúsia urobiť všetko
preto, aby si BAM Poprad udržala
extraligovú príslušnosť aj naďalej.
V hre je niekoľko možností, o ktorých sa rozhodne pravdepodobne
za zeleným stolom.
Výsledky: 4. zápas 3. kola
o umiestnenie v stredu 4. mája
BAM Poprad - BK Slovan Bratislava 54:58 (16:15, 12:12, 10:15,
16:16), najviac bodov BAMP: Lucia Hadačová - 22. 5. zápas 3. kola
o umiestnenie v sobotu 7. mája BK
Slovan Bratislava - BAM Poprad
71:52 (18:15, 21:15, 19:8, 13:14),
najviac bodov BAMP: Lucia Hadačová - 23.		
(ppv)

Štyri zlaté z Hradca Králové

Víkend na prelome apríla a mája
strávili pretekári Karate klubu Shihan Poprad u našich západných susedov na prestížnom medzinárodnom turnaji Grand Prix Hradec
Králové 2016.
Vyše tisícdvesto štartujúcich z dvanástich krajín prinieslo mnoho zaujímavých duelov, ku ktorým prispeli
aj popradskí karatisti. V sobotu naštartovala medailovú žatvu trénerka
Andrea Glatzová, ktorá v kategórií
súborného cvičenia kata žien nad 35
rokov suverénne zvíťazila.
V nedeľu prišli na rad žiačke a dorastenecké kategórie. Druhé zlato
pre popradské farby vybojovala Vanesa Jankurová v kategórií kata ml.
dorasteniek a do tretice skončila zlatá aj Ema Zacharová (na foto vľavo)
v športovom zápase kumite medzi

mladšími žiačkami do 30kg. V kategórií starších žiakov do 41kg získal štvrté zlato pre popradské farby
Adam Chudík.

Karate klub Shihan Poprad medzi sto dvanástimi zúčastnenými
klubmi obsadil v celkovom hodnotení siedmu priečku.
(jgz)

V sobotu 7. mája sa v telocvični ZŠ Dostojevského
konali kvalitne obsadené
medzinárodné gymnastické
preteky O pohár primátora
Popradu. Medzi mladšími
žiačkami dominovala Klára
Peterková z českého Šumperku, najlepšia Popradčanka
Simone Žoldáková skončila až na ôsmom mieste.
V kategórii starších žiačok
zvíťazila Karolína Šenková
z českej Kopřivnice, domáca
Natália Gulová vybojovala
bronz. V kategórii juniorky a ženy ovládli náradia
pretekárky z L. Mikuláša,
zvíťazila Klaudia Figová.
Dve Popradčanky v konkurencii šiestich pretekárok
obsadili posledné priečky.
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Nový erb popradskej farnosti Rodičia s deťmi odkráčali míľu pre mamu

V Konkatedrále Sedembolestnej
Panny Márie v Poprade v nedeľu požehnali nový erb popradskej
farnosti. Pozostáva z troch častí.
V strede je biskupská berla svätého Egídia. Dve tretiny znaku tvorí
modrá farba s bielou ľaliou a sedemcípou hviezdou, ktorá je symbolom
Sedembolestnej Panny Márie. Práve
ona je patrónkou popradskej farnosti, patrónom mesta je sv. Egídius.
Dekan popradskej farnosti Ondrej
Borsík povedal: „Erb
je symbolom. Tak ako
svätíme a požehnávame aj ostatné veci,
ktoré možno nosíme
pri sebe - medailón,
kríž ako symboly našej
viery a majú nám pomáhať podľa viery žiť,
aj tento erb, ktorým
sa prezentujeme pred
okolitým svetom, je
pre nás znakom, aby
všetky aktivity a viera
farnosti Poprad bola
hlboká, pravá, aby

sme boli ľuďmi, ktorí žijú s Bohom.“
Na jednej z nedeľných omší v konkatedrále sa koordinátor pre ochranu ľudského života Dušan Škurla
stretol s aktivistami, ktorí sa v projekte 9 mesiacov za život modlia
v pracovných dňoch pred popradskou nemocnicou, kde sa rozhoduje o ľudskom živote - o narodení
alebo nenarodení. Dostali od neho
osobitné požehnanie a oficiálne poslanie k tejto aktivite.
(kpa)

Sobotňajšie podujatie Míľa pre
mamu, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa matiek prišli podporiť aj
primátor mesta Poprad Jozef Švagerko a 1. viceprimátor Igor Wzoš.
Primátor povedal: „Mám mamu
a manželku, ktorá dala život mojim
deťom, v nedeľu to oslávime, kúpim
kyticu a poďakujem mojim ženám,
ktoré si zaslúžia úctu a pozornosť. Počas týždňa a celkovo počas roka im ju
veľmi neprejavujem, lebo povinností je
veľa“. I. Wzoš dodal: „Mama ma porodila, vychovala, dala mi lásku a miluje
ma dodnes. Mamám by som chcel zaželať, aby sa im vrátila a opätovala tá
láska, ktorú dali svojim
deťom. A k tomu veľa,
veľa zdravia“.
Pred 16-tou hodinou bolo zaregistrovaných 444 ľudí,
vlani to bolo viac - 631.
Poprad v počte zúčastnených nemôže súperiť s Bratislavou, alebo
Nitrou, ale aj tak je to

pekné číslo.
Organizátorom podujatia v Poprade bolo Materské centrum Bambino,
ktoré sa aj tento rok snažilo zapojiť čo
najviac detí. Program bol pestrý, jeho
neodmysliteľnou súčasťou bolo prejdenie jednej míle, čím deti poďakovali
svojim mamkám za ich obetavú „cestu“ s nimi. Táto akcia sa konala po celom Slovensku a v mnohých mestách
Európy a jej cieľom je spomenúť si na
svoju mamu a vykonať niečo pre ňu.
Popradská Míľa pre mamu smerovala od medzikostolia celým Námestím
svätého Egídia. Na Slovensku sa do
tejto Míle zapojilo 51 miest.
(kpa)

18.05.2016 o 18.00h
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SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

TECHNOLOGY TO ENJOY

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

Predaj: Aréna Poprad, www.ticketportal.sk,
www.ticket-art.sk
PP-52

POPRA D občanov. Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

6 ROKOV ZÁRUKA

PP-1

a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka 052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 64 71, inzercia
772 10 62. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané
príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú stredu. Rozširuje
Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO
vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

A4.pdf

Strana 12

1

15. 4. 2016

16:33:13

11. 5. 2016

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PP-51

