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Míľou vzdali hold všetkým mamám

Popradčania vybehali darček pre Nádej

Námestie sv. Egídia znelo minulý piatok veselou vravou ma-
turantov. S tablami v rukách a s pripnutými zelenými stuž-
kami dávali na známosť, že ukončili dôležitú životnú etapu. 
Budúci týždeň ešte preukážu nadobudnuté vedomosti pri 
ústnych maturitných skúškach a potom vykročia do ďalšie-
ho života. Na foto maturanti zo IV. B Strednej zdravotníckej 
školy v Poprade. (Viac na 2. str.).     FOTO - Marek Vaščura

Deň matiek je špeciálny čas pove-
dať našim mamám, ako ich máme 
radi, čo pre nás znamenajú a vyjad-
riť im našu vďačnosť za všetko, čo 
pre nás urobili. Za ich obetavosť, 
prebdené noci, za ich snahu dať nám 
to najlepšie čo môžu, za ich pocho-
penie a bezhraničnú lásku. 

 Mamám už tradične patrí druhá 
májová nedeľa. V jeden deň sa na 
rôznych miestach spoja tisícky ľudí, 
aby im prejavili úctu. Tento rok sa 
do podujatia organizovanom Úniou 

materských centier zapojili desiatky 
miest a obcí po celom Slovensku, me-
dzi nimi aj Poprad.

Popradčania spolu prešli úsek 
dlhý 1609 m s  cieľom vzdať hold 
mamám. Primátor Jozef Švagerko 
povedal: „Najvzácnejší je dar života. 
Mamky, staré mamky, ženy, ako také 
si treba veľmi vážiť a stále si to pripo-
mínať, lebo v živote na to často zabú-
dame. Aby sa im láska, ktorú dávajú 
aj vracala.“ 

Míľu pre mamu bolo možné prejsť 
peši, na bicykli aj s kočíkom. 
Zapojilo sa veľa malých Po-
pradčanov. Svoje mamky 
vedia deti oceniť. 10-roč-
ná Laura povedala: „Moja 
mamka pre mňa urobí všetko 
a za to som jej veľmi vďačná. 
Je inteligentná a múdra, vždy 
mi dobre poradí.“ „Pre moju 
mamičku by som urobil úplne 
všetko na svete, aj keby som 
nemohol,“  dodal 9-ročný 
Cyril.

Pod Tatrami šlo o  9-ty 

ročník podujatia, do ktorého sa 
zapája stále viac ľudí. Miriam Lu-
káčová z  MC Bambino, ktoré bolo 
organizátorom popradskej míle 
a  tento rok ho čaká oslava 20-teho 
výročia, uviedla: „Míľu vždy spre-
vádza program pre deti, ale v  rov-
nakom čase sa na celom Slovensku 
prestrihuje páska a nasleduje míľová 
prechádzka námestím.“ V  Poprade 
pásku prestrihol primátor J. Švager-

ko. V programe sa predviedli rôzne 
detské tanečné skupiny a  športov-
ci. Vystúpila Dorotka z  Fidorkova, 
nechýbala tombola, súťaže, maľova-
nie na tvár.

Pochod, ktorý sa už tradične 
koná v sobotu pred nedeľňajším 
Dňom matiek, sa uskutočnil v 51 
mestách na Slovensku. V  Popra-
de sa na Míli pre mamu zúčastni-
lo 976 ľudí.   (kpa)

Minulý týždeň 
vo štvrtok sa na 
popradskom ná-
mestí konalo špor-
tovo-charitatívne 
podujatie VSE 
City Run. Kom-
bináciou ubehnu-
tých kilometrov 
na bežiacom páse 
a  zapojením sa do 
hlavných pretekov, 
sa Popradčanom 
podarilo vyzbierať 
finančný dar pre 
OZ Nádej z Popradu v hod-
note 4 704 eur.

Šek s dosiahnutou výsled-
nou sumou prevzala na pó-

diu štatutárna zástupkyňa 
OZ Nádej Agnesa Zelená z 
rúk generálneho riaditeľa 
spoločnosti Východoslo-

venská energetika Thomasa 
Hejcmana a primátora mes-
ta Poprad Jozefa Švagerka. 

(Pokračovanie na str. 10)
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Stručne
• MEDZINÁRODNÉ stretnutie 
detských knihovníkov sa bude konať 
v Podtatranskej knižnici v Poprade na 
sídlisku Západ v  pondelok a  utorok 
21. a 22. mája.• V  PIATOK 18. mája sa v Dome 
kultúry v  Poprade uskutoční pred-
náška Martiny Holubovej a  Martina 
Holuba, ktorí pôsobia ako psychiatri 
a psychoterapeuti v Prahe. Prednášať 
budú na tému Rieka života. Predstavia 
jednotlivé vývojové etapy s odpoveda-
júcimi archetypmi.• PREDNÁŠKA spisovateľa a  báda-
teľa Milana Zacha Kučeru ku knihe 
Najväčšie tajomstvá tretej ríše o  ne-
predstaviteľných hrozbách, ktoré pre 
svet predstavoval Hitler a nacizmus sa 
uskutoční v Podtatranskej knižnici na 
sídlisku Západ v stredu 23. mája o 17. 
hod.• SVIATOSŤ birmovania sa usku-
toční v  Poprade v  nedeľu 20. mája 
o 10. hod. v Konkatedrále Sedembo-
lestnej Panny Márie.• 5. ZASADNUTIE Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja je 
naplánované na pondelok 21. mája. 
Program, ktorý  poslanci prerokujú 
bude uverejnený na webovej stránke 
nášho kraja. • MLADÍ Európania môžu zadarmo 
cestovať a spoznávať Európu. Stačí, ak 
správne odpovedia na šesť otázok o 
európskej histórii a kultúre. EK spus-
tila nový program DiscoverEU, ktorý 
rozdá 15 tisíc bezplatných cestovných 
lístkov. Uviedol to začiatkom mája 
eurokomisár pre vzdelávanie, kultú-
ru, mládež a šport Tibor Navracsics. 
Bližšie informácie a podmienky získa-
nia sú zverejnené na webovej stránke 
Európskej komisie.• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v  ktorých bude v  týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zaria-
dení nízkeho napätia.  (ppš)

Maturanti sa v piatok lúčili so 
školami, aby tzv. akademický týž-
deň využili na osvieženie vedomostí 
získaných za štyri roky stredoškol-
ského štúdia. Aj štvrtáci Súkromnej 
strednej odbornej školy (SSOSTA)  
z Popradu sa rozlúčili so svojimi 
učiteľmi i spolužiakmi. V aule školy 
ďakovali za všetko, čo sa naučili a čo 
im otvorí cestu do ďalšieho života. 
Až 86 percent z nich ide študovať na 
vysoké školy nielen na Slovensku, 
ale i do Brna, Prahy a iných krajín. 

V tomto, v poradí už desiatom škol-
skom roku SSOSTA, končí rovných 
sto maturantov zo štyroch tried v 
dvoch študijných odboroch - Právo a 
podnikanie a Informačné a digitálne 
technológie. Riaditeľka SSOSTA Be-
áta Mitická má radosť, že absolventi 
školy sú úspešní. Najmä tento školský 
rok hodnotí ako obzvlášť vydarený 
čo sa týka výsledkov žiakov, súťaží a 
olympiád. Stovka maturantov z celko-
vo 416 žiakov SSOSTA bude skladať 
ústnu časť skúšok dospelosti v týždni 
od 21. mája. Bude to už posledná časť 
z maturity, v rámci ktorej minulý týž-
deň všetci zložili tiež praktickú časť 
odbornej zložky. Museli obhájiť svoj 

vlastný projekt so záverečnou prácou 
pred maturitnou komisiou. Riaditeľ-
ka konštatovala: „Mnohí naši matu-
ranti sú už prijatí na vysoké školy na 
základe priemeru z prvého, druhého a 
tretieho ročníka a čaká ich už len ma-
turitné vysvedčenie. Mnohí však majú 
prijímacie skúšky ešte pred sebou, hlav-
ne na Ekonomickú univerzitu. Som 
presvedčená, že sú veľmi dobre pripra-
vení. Žiaci - informatici majú niekoľko 
CISCO a Cambridge certifikátov, práv-
nici certifikáty o finančnej gramotnos-
ti, skúsenosti s vlastným podnikaním, s 

vlastnou firmou, zaviedli sme pre nich 
dokonca spoločenskú a biznis etiketu, 
aby sa vo svete nestratili ani v tomto 
smere. Verím, že sme urobili všetko, čo 
bolo v našich silách a s čistým svedo-
mím ich vypúšťame do života.“ Z vy-
sokých škôl si najviac vyberajú právo, 
ekonomiku, masmediálnu komuni-
káciu či informatiku. 

Maturanti sa rozlúčili v triedach 
a potom so spevom a smiechom za-
niesli maturitné tablá do výkladov, 
aby oznámili svetu, že zavŕšili jednu 
dôležitú životnú etapu.  (mar)

O týždeň zastanú pred zelenými stolmi

Od včera môžu obce požiadať EÚ 
o financovanie bezplatného a bez-
drôtového verejného prístupu na in-
ternet. Na základe  zverejnenej výzvy 
predkladajú žiadostí o financovanie. 
Na základe nich približne 1 183 obcí 
dostane poukazy WiFi4EU v hod-
note 15  000  EUR na financovanie 
zariadení Wi-Fi a ich inštaláciu na 
verejných priestranstvách. Poukazy 
sa budú rozdeľovať podľa poradia, 
v akom o ne obce požiadajú. Po 
získaní poukazu budú musieť obce 
ponúkať bezpečné pripojenie Wi-
-Fi bez reklám a poplatkov najme-
nej na obdobie 3 rokov.  (ppš)

Wi – Fi pre obce 

Cestný most na Francisciho ulici 
v širšom centre Popradu sa dočká 
rekonštrukcie.

“Ide o strategicky dôležitý cestný 
objekt v širšom centre mesta, ktorého 
technický stav si vyžaduje rekonštruk-
ciu. Kvôli bezpečnosti cestnej premávky 
a zníženiu zaťaženia bol tento most už 

v roku 2013 uzatvorený pre nákladnú 
dopravu. Naším cieľom je rekonštruk-
cia mosta a zvýšenie bezpečnosti sa-
motnej cestnej premávky,“ uviedol pri-
mátor Popradu Jozef Švagerko. 

Zlepšením dopravno-technického 
stavu komunikácie, dobudovaním 
dopravných subsystémov sa skvalitní 

plynulosť a bezpečnosť cestnej pre-
mávky v danom území. Počas staveb-
ných prác bude zaistená bezpečnosť 
cestnej premávky prenosným zvislým 
dopravným značením. 

Stavba, ktorej zhotoviteľom je spo-
ločnosť SLOV-VIA Poprad, bude 
odovzdaná dnes 16. mája 2018. Do 
30. júna 2018   bude rekonštrukcia 
mosta Francisciho prebiehať pri čias-
točnej uzávierke mosta a  tomu sa 
prispôsobí aj postup a realizácia prác 
na moste.  Úplná uzávierka mosta na 
Francisciho ulici bude od 1. júla do 
31. augusta 2018.  

Premávka na moste by mala byť 
opäť spustená od 16. septembra 2018.  
Zdravotnícka ulica bude počas doby 
realizácie prác nepretržite sprístup-
nená v  polovičnom profile pre autá 
a chodcov, bude zabezpečené ochran-
né debnenie s lešením.  (mag)
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V Poprade spievali Slávici Slovenska

• NOC literatúry sa uskutoční aj 
v  Kežmarku. Dnes 16. mája popo-
ludní vystúpia Marek Geišberg v ba-
rokovej kaplnke Kežmarského hradu, 
Peter Rúfus v hoteli Hviezdoslav, Sil-
via Donová v  kníhkupectve Altrego 
a Tatiana Poláková v Drevenom arti-
kulárnom kostole. • FONTÁNU dobročinnosti, ktorá 
krášli Námestie Majstra Pavla v Le-
voči, po viac ako desiatich rokoch ne-
funkčnosti opäť uviedli do prevádzky. 
Odstavená bola pre zastaraný rozvod-
ný systém. Mesto ešte v uplynulom 
roku začalo s jej opravou, ktorá je sú-
časťou rekonštrukcie celého námestia.• PRE darcov krvi, ktorí navštívili 
od začiatku marca 2018  ostrov Ré-
union, platí kontraindikácia darova-
nia krvi počas 28 dní  od opustenia 
tejto oblasti. V prípade, že po návrate 
zo zahraničia plánujete darovať krv, 
odporúča Národná transfúzna služba 
SR darovanie konzultovať s  lekárom 
pracoviska, kde chcete darovať krv.• OD 17. do 20. mája sa pod Spiš-
ským hradom bude konať podujatie, 
ktorého názov je totožný s názvom 
jednej z najstarších kalvárií na našom 
území. Spišský Jeruzalem ponúkne 
bohatý program, ktorý zahŕňa množ-
stvo zaujímavých aktivít - vystúpenia 
speváckych zborov i sólistov, divadel-
né predstavenia a rôzne sprievodné 
akcie, ako stredoveký stanový tábor, 
remeselné trhy či razenie medailónov 
pútnika. Jedným z vrcholov progra-
mu bude koncert skupiny Komajota, 
v nedeľu 20. mája o 17. hod.• NA HRADE v  Starej Ľubovni 
sprístupnia v  sobotu 18. mája výsta-
vu s  názvom Kožušníctvo na Spiši. 
V tento deň sa tam bude konať aj pre-
zentácia ovčiarstva, ktoré je príznačné 
pre náš región.• EURÓPSKA komisia zverejnila 
minulý týždeň jarnú hospodársku 
prognózu. Miera rastu v EÚ i v euro-
zóne v roku 2017 prekonala očakáva-
nia a na úrovni 2,4 % dosiahla najvyš-
šiu úroveň za posledných 10 rokov. 
V roku 2018 má rast zostať výrazný 
a v roku 2019 poklesne iba mierne, 
pričom v EÚ by mal dosiahnuť 2,3 
% a eurozóna 2,0 %. Priaznivé exter-
né podmienky majú pozitívny vplyv 
aj na Slovensko. Európska komisia 
predpokladá, že hospodársky rast sa 
ďalej zvýši na približne 4 % v roku 
2018 a 4,2% v roku 2019.• UŽ len necelé dva mesiace nás delia 
od odštartovania najväčšieho podujatia 
v Kežmarku. V novodobých dejinách 
sa na takmer zabudnuté remeslá bude 
6. až 8. júla spomínať už po 28-krát. 
Medzinárodne známy festival si tento 
rok pripomenie cech krajčírsky (1548) 
a cech farbiarsky (1713).  (ppš)

Niekdajšia obľúbená oddychová 
lokalita Popradčanov - Tancuľka 
na Kvetnici - sa dočká revitalizácie. 
Cieľom je vybudovať vhodné a kva-
litné zázemie pre oddych a relax na 
okraji mestských lesov. 

„V minulosti to bola jedna veľmi pek-
ná zóna, ktorá dnes chátra. Preto sme 
sa rozhodli zmeniť to a pripravili sme 
projekt, ktorý by tomuto miestu mal 
vrátiť zašlú slávu. Ak Popradčania tú-
žia po parku, tak toto je prvý krok k ta-
kémuto miestu,“ uviedol viceprimátor 
Igor Wzoš. Lokalita je na tento zámer 
vyčlenená aj v generálnom pláne prí-
mestského rekreačného lesa.

„Zrevitalizovať chceme územie 
s  rozlohou približne 5000 m2. Ide 
o  nástupný bod do mestských lesov, 
ktorý chceme vybaviť nevyhnutným 
zázemím pre oddych a relax. Mestské 
zastupiteľstvo mesta Poprad vyčleni-
lo na revitalizáciu územia 150-tisíc 
eur,“ uviedol primátor Popradu Jozef 
Švagerko. „Mali by sa tam vybudovať 
kryté i  otvorené priestory a  ohniská 
na opekanie, terasa s  výhľadom na 
kameňolom, toalety, infostánok, det-

ské ihrisko a fitness ihrisko,“ uviedol 
projektant Martin Baloga. Projekt 
počíta s  jednoduchými stavbami, 
ktoré vhodne zapadnú do prostre-
dia prímestského lesa. V súčasnosti 
prebieha konanie o  využití územia, 
následne budú jednotlivé stavby 
umiestňované na základe ohlásenia.

Tancuľka je dostupná pre peších, 
cyklistov i  motoristov, cez túto lo-
kalitu prechádzajú tiež značkované 
turistické chodníky, ktoré pokra-
čujú ďalej na Kvetnicu. Projektová 

dokumentácia bola financovaná z 
prostriedkov OO CR Región Vysoké 
Tatry.  Z  pohľadu ďalšieho rozvoja 
turistickej a  oddychovej infraštruk-
túry na Kvetnici má mesto vďaka 
architektonickej súťaži k  dispozícii 
víťazný projekt vyhliadkovej veže, 
ktorá by mala vyrásť na vrchole 
Zámčisko. V spolupráci s Baníckym 
cechom horného Spiša je v  pláne 
vybudovanie náučného chodníka 
a  tiež obnovenie banského gápľa 
pri bani Strieborná.  (mag)

Vizualizácia revitalizácie Tancuľky.

Minulý týždeň v  piatok sa 
v  priestoroch Domu kultúry 
v  Poprade konalo okresné kolo 
súťaže v  speve ľudových piesní 
Slávik Slovenska.

Podujatie, nad ktorým záštitu nesie 
Peter Dvorský, zorganizoval Školský 
úrad Poprad v spolupráci s Centrom 
voľného času v  Poprade. Do poroty 
v tomto ročníku zasadli okrem peda-
gógov aj speváčky z FS Vagonár.

Do súťaže sa v  troch kategóriách 
zapojilo 48 spevákov z celého okresu. 
Za úlohu mali zaspievať jednu pieseň 
sólo a tú druhú v sprievode hudobné-
ho nástroja. Vo všetkých kategóriách 
porota udelila po dve tretie i  druhé 
miesta, no víťazom sa mohol stať iba 
jeden. V  I. kategórii zvíťazila Laura 
Kováčová zo ZUŠ Štrba, v II. kategó-
rii bola najlepšia Lucia Pronerová zo 

ZUŠ Letná Poprad a v III. kategórii sa 
najviac darilo Radke Voščekovej zo 
ZŠ Komenského Svit.

Víťazi jednotlivých kategórií postú-
pili do krajského kola, ktoré sa usku-
toční 24. mája v Prešove.  (ppv)

Na sídlisku Juh sa minulý týždeň začala 
výstavba detského ihriska, ktoré mesto 
získalo v súťaži Lidl ihrisko Žihadielko! 
Vďaka 82 208 hlasom obsadil Poprad 
medzi mestami nad 34 000 obyvate-
ľov 2. miesto a vyhral detské ihrisko, 
ktoré spája jednotný motív rozpráv-
kovej včielky. Samotná včielka Maja 
a jej priatelia budú aktívnou súčasťou 
herných prvkov obsiahnutých v rám-
ci ihriska, ktorého rozmery sú 20 x 16 
m. Skladbou je určené pre deti vo veku 
od 2 do 12 rokov. Poďakovanie za to, že 
mesto získalo nové ihrisko, patrí všet-
kým, ktorí hlasovali.  (mag)
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Noc múzeí a galérií sa 
uskutoční v sobotu 19. mája 
na celom Slovensku. 

V Tatranskej galérii v Popra-
de pre návštevníkov pripravili 
od 10. do 12. hod. workshop 
na tému Ako sa vyrába papier 
a výroba ručného papiera, od 
12. do 14. hod. individuálne 
prehliadky výstav, od 14. do 
16. hod. workshop Čo tak 
vyrobiť si nevšedné tričko 
formou batiky, od 16. do 18. 
hod. budú predstavené 4 vy-
brané diela zo stálej expozície 
TG každé po 4 minúty, od 19. 
do 19.30 hod. bude priprave-
né divadelné predstavenie Na 

úteku v podaní súboru Trma-
-vrma a od 20. do 22. hod. 
vystúpi skupina Rasdalman a 
Števo Šanta.

V Podtatranskom múzeu 
na Vajanského ul. v Poprade 
je o 16. hod. pripravená tvo-
rivá dielňa Vytvorme si her-
bár, o 18. hod. prezentácia 
nového loga Podtatranského 
múzea, od 18. hod. komen-
tované prehliadky expozícií 
a výstava Spoločenské hry a 
logické hlavolamy. Vstupné 
je na Noc múzeí a galérií zvý-
hodnené. Viac na webových 
stránkach TG a Podtatran-
ského múzea.  (ppp)

Noc múzeí a galérií

Fanúšikovia známeho 
chutného pokrmu ako je 
guláš čoskoro prídu už na 
13. ročník súťaže o Spišsko-
sobotský kotlík. Tentoraz 
však bude súťaž trochu iná. 
Kým doteraz prebiehala na 
nádvorí hasičskej zbrojnice 
v Spišskej Sobote, tohto roku 
bude po prvýkrát na Sobot-
skom námestí. Uskutoční sa 
v sobotu 26. mája od 9. hod. 
pod záštitou mesta Poprad. 

Hlavným organizátorom 
je Dobrovoľný hasičský zbor 
Spišská Sobota. Viliam Ko-
cún za organizátorov po-
vedal: „Prihlásených máme 
47 družstiev, jedno príde 
dokonca z Čiech. Slávnostné 
podpaľovanie pod kotlíkmi 
pripravujeme na 9. hod. Kým 
budú súťažiaci variť, vystúpia 

regionálne folklórne skupiny, 
okolo poludnia sa uskutoční 
dražba Putovného kotlíka, o 
14. hod. bude účinkovať fol-
klórny súbor Vagonár a o 16. 
hod. vystúpi hudobná skupi-
na Drišľak.“ Od 17.30 do 22. 
hod. bude voľná zábava. Do 
tanca a na počúvanie zahrá 
Duo Emma. 

Návštevníkov, ktorí prídu na 
Sobotské námestie, čaká teda 
pestrý program. Samozrejme, 
môžu si tiež kúpiť niektorý z 
lahodných gulášov. Budú mať 
z čoho vyberať. Naprázdno 
neobídu ani deti, pre ktoré 
bude prichystaný nafukovací 
hrad, autíčka a iné atrakcie. 
Kvôli súťaži o Spišskosobot-
ský kotlík bude doprava na 
Sobotskom námestí čiastočne 
obmedzená.  (mar)

Chystajú už kotlíky na guláš

Večnú slávu padlých, ktorí zahynuli v bojoch druhej svetovej vojny si pripome-
nuli účastníci pietnej spomienky na cintoríne vo Veľkej priamo v Deň víťazstva 
nad fašizmom. Za účasti primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka, členov ob-
čianskeho združenia Kalinka, Oblastného výboru Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov, Motorkárov Slovenska, Svetového združenia bývalých 
čs. politických väzňov a ďalších organizácií a spolkov spomínali na tých, ktorí 
položili svoje životy za našu slobodu. Popradský primátor vo svojom príhovo-
re zdôraznil: „Treba si pripomínať hrôzy vojny, aby sa nikdy viac neopakova-
li, aby sme sa poučili a odovzdali odkaz budúcim generáciám, aby si vážili a 
dokázali zachovávať mier.“ K slávnostnej pietnej spomienke prispeli Podtatran-
skí Alexandrovci svojou hudbou a spevom.      FOTO - Marta Marová

Minulý týždeň v stredu sa 
v  Poprade konal sprievod-
ný program ku Dňu Euró-
py, ako pripomenutie si Eu-
rópskeho roka kultúrneho 
dedičstva 2018 a  podpory 
participatívneho občian-
stva EÚ na miestnej a regi-
onálnej úrovni.

Podujatie zorganizova-
lo centrum Europe Direct 
Poprad. Po slávnostnom 
otvorení Dňa Európy 2018 
nasledoval v  priestoroch 
Mestského úradu v  Poprade 
diskusný seminár na tému 
Spiš - srdce európskeho kul-
túrneho dedičstva a  multi-
kulturalizmu na východnom 
Slovensku, ktorý viedol Emil 
Turčan z  odboru školstva, 
mládeže a športu MsÚ v Po-
prade (na foto dole). Semi-
nára sa zúčastnili popradskí 
žiaci, ktorí sa živo zaujímali 
o danú tému a tí najšikovnej-
ší si odniesli aj vecnú cenu 
v  podobe ilustrovanej mapy. 
Súčasťou programu bolo aj 

vyhodnotenie vý-
tvarnej súťaže na 
tému Prešovský 
kraj - klenotnica 
európskeho kul-
túrneho dedičstva 
a  multikulturaliz-
mu. „Kultúrne de-
dičstvo formuje náš 
každodenný život 
a  v  Európe nás ob-
klopuje na každom 
kroku. Práce detí 
bolo preto vhodné 
zamerať na vý-
tvarné spracovanie 
kultúrnych a  histo-
rických pamiatok, sakrálnych 
stavieb a pamätihodností, fló-
ry a fauny národných parkov, 
turistických zaujímavostí a na 
pestrosť kultúr rôznych náro-
dov a  národností na území 
Prešovského kraja,“ uviedol 
riaditeľ centra Europe Direct 
Poprad Peter Litavec.

Súťažilo sa v troch kategóri-
ách. Do súťaže sa zapojilo cel-
kom jedenásť základných škôl 

a  šesť základných umelec-
kých škôl z  okresov Poprad, 
Kežmarok, Levoča a Spišská 
Nová Ves. Hodnotených bolo 
spolu 76 výtvarných prác. V I. 
kat. žiakov 5. až 6. ročníka sa 
na prvom mieste umiestni-
la práca „Kežmarok - moje 
rodné mesto“ od Timoteja 
Horoba zo ZŠ s  MŠ Nižná 
brána v Kežmarku. V II. kat. 
žiakov 7. až 9. ročníka bola na 
1. mieste vyhodnotená prá-
ca „Bez názvu“ od Marcela 
Debreho zo ZŠ Grundschu-
le v  Kežmarku. V  III. kat. 
žiakov ZUŠ bola prvá práca 
„Popradská madona v rúchu 
z  modrotlače“ od Žanety 
Podmorskej zo ZUŠ na Let-
nej ulici v Poprade.

Podujatie pokračovalo na 
námestí, kde zaškolené hos-
tesky rozdávali verejnosti žlté 
ruže a letáky ku Dňu Európy 
2018 (na foto hore).   (ppp)

Žlté ruže pripomínali Deň Európy

V  pondelok 7. 
mája sa pri pa-
mätníku v Parku 
hrdinov (pri že-
lezničnej stanici) 
uskutočnil pietny 
akt spojení s kla-
dením vencov pri 
príležitosti Dňa 
víťazstva nad fa-
šizmom a 73. vý-
ročia skončenia 
2. sv. vojny. Or-
ganizátorom podujatia bol 
Oblastný výbor Slovenské-
ho zväzu protifašistických 
bojovníkov v  Poprade. 
Účastníci sa následne pre-
sunuli k pamätníku gene-
rála L. Svobodu a  o  deň 
neskôr sa všetci stretli aj 
pri hroboch padlých voja-
kov na cintoríne vo Veľkej. 
FOTO - Marek Vaščura
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Kvitnúca baza je signálom pre rojenie piliarky

V Prešovskom kraji sa rodí viac detí ako zomiera ľudí,
počet obyvateľov však znižuje migrácia

Na území Prešovského kraja ku 
koncu roku 2017 žilo 823 826 oby-
vateľov, čo tvorí 15,1  % z  celko-
vého počtu obyvateľov SR. Ich 
počet oproti roku 2016 vzrástol 
o  1  516  obyvateľov. Podiel žien 
z celkového počtu obyvateľov kraja 
predstavoval 50,6 %.

V  roku 2017 sa v  kraji narodilo 
9  919 živých detí, čo predstavuje 
17,1  % z  celkového počtu živona-
rodených detí v  Slovenskej repub-
like. Oproti roku 2016 je to nárast 
o  58  detí. V  rámci okresov Prešov-
ského kraja sa najviac živých detí 
v prepočte na 1 000 obyvateľov na-
rodilo v okresoch Kežmarok (16,6), 

Sabinov (15,2) a  Stará Ľubovňa 
(14,1). Najnižšie hodnoty pôrod-
nosti boli zaznamenané v  okresoch 
Snina (7,7), Medzilaborce (7,8) a 
Humenné (8,7). Ide o  okresy, ktoré 
sa zároveň vyznačujú vysokou mie-
rou emigrácie obyvateľstva.

V  priebehu sledovaného roka 
v  kraji zomrelo 6  880  osôb, z  toho 
bolo 3  575  mužov a  3  305 žien. 
Najviac osôb v  prepočte na 1  000 
obyvateľov stredného stavu zomre-
lo v  okresoch Medzilaborce (13,8) 
a  Snina (11,3). Najnižšie hodnoty 
úmrtnosti sú typické pre okresy 
s  najmladšou vekovou štruktúrou 
a  vysokou pôrodnosťou, konkrétne 

Stará Ľubovňa (6,3), Kežmarok (6,6) 
a Sabinov (7,9).

Prešovský kraj zaznamenáva dlho-
dobo v  rámci Slovenskej republiky 
najvyšší prirodzený prírastok, no 
napriek tomu nedokáže kompen-
zovať straty z migračného úbytku. 
Migráciou obyvateľstva sa v  roku 
2017 znížil počet obyvateľov v kraji 
o  1  523, keď sa spolu prisťahovalo 
2 643 osôb a vysťahovalo 4 166 osôb. 
Najväčšie migračné straty zazna-
menali okresy Vranov nad Topľou 
(úbytok 299 osôb) a Bardejov (úby-
tok 252 osôb), čo je najviac za po-
sledných dvadsať rokov. V roku 2017 
migračne ziskové boli len 2  okresy, 

a to Prešov a Levoča.
Ku koncu roku 2017 mal okres 

Poprad 104  711  obyvateľov, z  nich 
bolo 51,4 % žien. V okrese sa naro-
dilo 1 112 živých detí (o 8 menej ako 
v roku 2016) a zomrelo  884 osôb (o  
74 viac ako v roku 2016). Migráciou 
obyvateľstva sa znížil počet obyva-
teľov v  okrese o  113, keď sa spolu 
prisťahovalo 797 osôb a vysťahovalo 
910 osôb. Počet obyvateľov v okrese 
Poprad oproti roku 2016 vzrástol 
o 115 obyvateľov.

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

- Pracovisko ŠÚ SR v Prešove

A príroda nás naďalej skúša, keď po ne-
skoro nastúpenej a dlhotrvajúcej zime, 
nenastala jar, ale rovno teplé leto. Zrážok 
je málo, plodinám a stromom musíme po-
máhať pravidelnými zálievkami.  Kto stihol 
ostrihať stromy jarným rezom a postriekať 
predjarným postrekom proti prezimujúcim 
škodcom, je šťastný. 

Veľmi rýchlo zakvitli stromy, nielen čerešne, 
ale aj jablone a hrušky. Postreky nikdy nerobí-
me do kvetu, aj keď sme zaznamenali tmavé 
kvety na jabloniach, čo môže znamenať na-
padnutie kvetopasom. Teraz môžeme postrek 
použiť proti piliarke, všímajte si rozkvitanie 
bazy. To je signál rojenia sa piliarky. Takže 
zabezpečte si postrek proti žravým, ale aj ci-
cavým škodcom. Pozor !!! Dodržiavajte po-
kyny, ak dáte silnejší roztok, môžete poškodiť 
stromčeky. Tiež neodporúčam zakúpiť aké-
koľvek nátery proti mravcom priamo na kmeň 
stromu. Videl som vypálenú kôru po takýchto 
náteroch, a to je predzvesť na vyschnutie aj 
starého stromu. Radšej stromy okopte, zasyp-
te drťou a pravidelne prehrabávajte, mravce 
stratia cestičky ku voškám. Dobrá rada je aj 
obaliť ich obyčajným polyetylénom, upevniť 
ho gumou či špagátom a po zaťažení na zemi, 
ho môžete natrieť lepidlom.

Teraz sa dá vidieť, ako sa tvoria po reze mla-
dé výhonky, ktoré zbytočne zahusťujú koruny 
alebo vnútorné časti. Bez starosti ich vytrh-
nite, stromu to nevadí a malé ranky sa samé 
zahoja. Tiež môžete stromom pridať trošku 
pomaly sa rozkladajúceho hnojiva, ktoré apli-
kujeme v okolí rozkonárenia do zeme vpich-
nutím kolíka, alebo špičky rýľa, vo vzdialenos-
ti cca 60 cm (krok).

Koncom mája, začiatkom júna, sa treba 
postarať o malé skracovanie a prebierku už 
viditeľných plodov. Nenechávajte vysiľovať 
stromy, odvďačia sa vám aj na druhý rok. U 
mladých stromčekov do štyroch rokov,  na 
nich nechávajte len dva až do päť plodov. 
Niečo pre krásu, niečo pre chuť. Takéto mla-
dé stromčeky tvoria koreňovú sústavu. Ak sa 
vyťažia skoro, tak prestanú po piatich rokoch 
rodiť, nakoľko nebudú mať z čoho čerpať výži-
vu (zababčia sa). Zanedlho bude takisto mož-
né štepiť kríky na mäkké drevo, ale aj očkovať 
ruže.

Záhradkár má v  tomto čase stále čo robiť. 
Končí sa sadenie a sejba, výsadba predpesto-
vaných priesad a začína sa okopávanie a pletie 
burín. Záhrada sa za starostlivosť odvďačí fa-
rebnou krásou aj prvými plodmi.

Jozef Kalakaj, predseda OV SZZ PP

Týždeň s mestskou políciou
• MINULÝ týždeň v  pon-
delok na pravé poludnie bola 
hliadka MsP Poprad vyslaná 
na preverenie oznámenia do 
ZŠ v Matejovciach, kde malo 
dôjsť k incidentu medzi ro-
dičom jedného zo žiakov a 
učiteľkou. Na mieste bolo 
zistené, že 40-ročná Mate-
jovčanka sa mala 57-ročnej 
učiteľke vyhrážať tým, že ju 
zabije, čo potvrdili aj svedko-
via. Mestskí policajti situáciu 
po príchode na miesto upo-
kojili. Z dôvodu podozrenia 
zo spáchania trestného činu, 

bola na miesto privolaná aj 
hliadka PZ, ktorá vec prevza-
la na ďalšiu realizáciu.• V  STREDU 9. mája ráno 
oznámil na číslo 159 vodič 
autobusu MHD, že na Uli-
ci Lidickej, počas prudkého 
brzdenia sa v autobuse zranili 
cestujúci. Mestskí policajti na 
mieste zistili troch zranených. 
Dvaja z nich boli ošetrení 
posádkou privolanej sanitky, 
priamo na mieste a jedna oso-
ba bola prevezená do nemoc-
nice. Hliadka mestskej polície 
zabezpečila riadenie dopravy 

do príchodu hliadky PZ.• V  TEN istý deň krátko 
po poludní sa dostavila na 
úradovňu MsP Poprad žena, 
ktorá odovzdala nájdenú vec. 
Išlo o peňaženku s finančnou 
hotovosťou 260,33 eur, ktorá 
bola nájdená v pešej zóne na 
Námestí sv. Egídia. Nachá-
dzal sa v nej aj doklad to-
tožnosti, podľa ktorého bola 
zistená adresa bydliska ma-
jiteľky. Hliadka MsP Poprad 
jej nájdenú peňaženku aj s 
obsahom odovzdala v mies-
te bydliska.  (msp)

Zatiaľ neznámi páchate-
lia postriekali predminulý 
víkend tatranskú ozubni-
covú súpravu.

Zubačka bola odstavená 
v  uzamknutých priestoroch 
nástupišťa železničnej stani-
ce v  Tatranskej Štrbe. Spre-
jer alebo sprejeri prekonali 
sklenú výplň okna, cez ktoré 

vnikli do priestorov nástu-
pišťa a zubačku z rokom vý-
roby 1970 zloženú z dvoch 
vozňov postriekali grafitmi. 
Presné škody zatiaľ vyčísle-
né neboli. Prípad vyšetrujú 
popradskí kriminalisti, vy-
šetrovateľ začal trestné stí-
hanie pre zločin poškodzo-
vania cudzej veci.  (krp)

Česká rocková legenda 
Olympic opäť zavíta na Slo-
vensko. Viacnásobný čes-
ký slávik odohrá koncert aj 
v  Poprade. V  piatok 1. júna 
zahrá kapela svoje najväčšie 
hity vo viacúčelovej hale Aré-
na. Fanúšikovia sa môžu tešiť 
na piesne ako Osmý den, Slzy 
tvý mámy, Otázky, Dynamit 
a mnoho ďalších z ich bohatej 
viac ako 55 ročnej existencie. 
Olympic debutoval v roku 
1968 albumom Želva, prvou 
českou beatovou dlhohrajú-
cou platňou. Doteraz odo-
hrala skupina viac ako 7 000 
koncertov. 

Redakcia novín Poprad 
v  spolupráci s  usporiadateľ-

skou agentúrou Čviro pripra-
vila pre čitateľov súťaž o vstu-
penky na koncert v  našom 
meste. Podmienkou je vy-
strihnúť kupón, ktorý je sú-
časťou a zaslať ho do redakcie 
do pondelka 21. mája 2018. 
Mená dvoch vyžrebovaných 
čitateľov, ktorí získajú po dve 
vstupenky budú uverejnené 
v  novinách Poprad v  stredu 
23. mája 2018.  (ppš)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
O vstupenky na Olympic

Postriekaná tatranská zubačka

Kupón

OLYMPIC
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Zasadanie volebného 
obvodu č. 2 (sídliská Juh a 
Kvetnica) minulý štvrtok v 
kancelárii Mestského úra-
du v Poprade  na Dosto-
jevského ul. 25 viedol jeho 
predseda Peter Brenišin. 

Na zasadnutie prišiel ob-
čan z bloku Topľa na Ul. L. 
Svobodu, ktorý poslancov 
oboznámil s problémami 
obyvateľov tejto bytovky. 
Život im znepríjemňujú 
občania, ktorí navštevujú 
neďalekú „Večierku“, kde 
sa okrem potravín predá-
va aj alkohol. Následne ho 
konzumujú na verejnom 
priestranstve a tiež vyko-
návajú potrebu v blízkosti 
bloku Topľa. Poslanci VO č. 
2 požiadajú náčelníka Mest-
skej polície v Poprade, aby 
sa v týchto miestach zvýšil 
pohyb peších hliadok mest-

ských policajtov. Týka sa to 
aj priestranstva „starej“ Sin-
try na Juhu III. 

V bloku Topľa žije aj ob-
čianka vysokého veku, ktorá 
krikom ruší nočný pokoj. Je 
zjavné, že potrebuje sociálnu 
pomoc vo forme opatrova-
teľskej služby. Poslanci pre-
to požiadajú odbor sociál-
nych vecí MsÚ, aby preveril 
možnosť pomoci tejto pani, 
prípadne poradil, ako túto 
situáciu riešiť.

Poslanec Bohumil Ko-
šický vyjadril nespokoj-
nosť s vybavením podnetu 
vlastníkov bytového domu 
Ondava na Ul. L. Svobodu 
ohľadne vybudovania chod-
níka k novovybudovanému 
kontajnerovému stojisku 
na  komunálny a separova-
ný odpad. Poslanci šli túto 
skutočnosť preveriť priamo 

na miesto. Skonštatovali, že 
obyvatelia bloku Ondava sa 
vzorne starajú o okolie svo-
jej bytovky a bolo by vhodné 
upraviť prístup ku kontajne-
rom. Keďže tento priestor 
nespĺňa parametre riadneho 
chodníka, mohli by sa oby-
vateľom poskytnúť betónové 
kocky, ktoré by si sami ulo-
žili.

Žiadosť o pomoc pri vy-
lepšení bývania v obytnom 
dome Cér poslanci presu-
nuli na najbližšie zasadanie 
a pozvú naň predsedníčku 
SVB. Prerokovali aj ďalšie 
podnety a interpelácie. Ve-
novali sa tiež firme Brantner. 
Žiadajú, aby vyriešila prob-
lém s parkovaním kamiónov 
odvážajúcich odpad z Brant-
nera, pretože parkujú v blíz-
kosti domov a znepríjemňu-
jú ľuďom život.  (jwd)

Témou bolo aj rušenie nočného pokoja

KINO TATRAN
16.  mája o 18. hod.
FILMOVÝ FESTIVAL
25. VÝROČIE SR - MEČIAR
89 min. Vstupné: 3€ 

17. a 18. mája o 19. hod.
DEADPOOL 2 
USA, akčná komédia, titulky, 
MP15
Deadpool sa vracia, aby s  po-
mocou svojich schopností opäť 
zachraňoval celý svet. Vstupné: 
5 €, Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

18. mája o 16.30 hod.
DVE A POL KAČKY 
USA/CN, animovaná komé-
dia/dobrodružný, 91 min., da-
bing, MP
Gunár sa musí postarať o dve 

malé kačičky a pomôcť im z 
bahna, ktoré tak trochu spôso-
bil. Vstupné: 5 € Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 € 

19. a 20. mája o 16.30 hod.
UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ 
UA, animovaný/fantasy/komé-
dia, 85 min., dabing, MP
V čase vznešených rytierov, 
krásnych princezien a ne-
bezpečných čarodejníkov sa 
Ruslan bez zaváhania vydá hľa-
dať princeznú aj napriek pre-
kážkam aby dokázal, že láska je 
silnejšia než kúzla. Vstupné: 5 
€ Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 € 

19. a 20. mája o 19. hod.
POLNOČNÁ LÁSKA 
USA, romantický, 91 min., ti-

tulky, MP12
Katie bojuje so zriedkavou 
chorobou a aj ten najmenší zá-
blesk slnečného svetla jej môže 
ublížiť. Spozná Charlieho, kto-
rému o svojom ochorení nepo-
vie, aby si mohli užiť nádhernú 
romancu... 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

21. mája o 19. hod.
WESTERN
DE/BG/AT, dráma, 119 min., 
titulky, MP15, FK
Meinhard je samotársky ro-
botník. Nikde sa necíti doma, 
nerobí mu teda problém prijať 
šichtu v zapadnutom kúte Bul-
harska, kde má nemecká partia 
vybudovať vodnú elektráreň.
Vstupné: 5 € Vstupné FK, 
ŤZP: 3 €

• LIDL les, ktorý sa rozprestiera  vo Vy-
sokých aj Nízkych Tatrách rastie vďaka 
zákazníkom a  zamestnancom reťazca. Je 
v  ňom už viac ako 870  000 stromčekov 
a  nachádza sa na ploche väčšej ako 360 
hektárov, čo je asi 450 futbalových ihrísk. 
Pri výsadbe tohtoročných 185  000 strom-
čekov pomohlo minulý týždeň aj viac ako 
60 zamestnancov spoločnosti. Na území 
Malužinej sa im tak podarilo prekonať slo-
venský rekord v  počte vysadených strom-
čekov za jeden deň. • PREMIETANIE starých filmov o Vy-
sokých Tatrách z obdobia 60-tych rokov 
minulého storočia si  môžu záujemcovia 
pozrieť v piatok 18. mája od 17. hod. v Mú-
zeu tatranskej kinematografie a  fotografie 

v Starom Smokovci.• V STAROM Smokovci v Čajovni U vlka 
sa v  sobotu 19. mája o  19. hod. uskutoční 
premietanie a rozprávanie o budovách pro-
jektovaných Gedeonom Majunkom v Tat-
rách v podaní Ivety Bohušovej.• NAJÚSPEŠNEJŠIA slovenská speváčka 
a  skladateľka Marika Gombitová sa po 20 
rokoch vrátila do Vysokých Tatier. Koncom 
apríla koncertovala na Štrbskom Plese. So 
svojou novou kapelou sa vydala na turné 
a prvý koncert odohrala práve v Grand Ho-
teli Kempinski, kde zaspievala svoje najzná-
mejšie hity a doslova si podmanila publikum 
tatranského hotela. Najbližšie uvidia záu-
jemcovia vystupovať v  Tatrách českú sku-
pinu Chinaski a to už túto sobotu 19. mája. 
Hity, ako Tabáček, či Klára predstavia svojim 
fanúšikom v novej zostave.   (ppš)

Správy z Tatier

Seniori nechcú byť
odstrčení do úzadia

Na okresnom sneme Jed-
noty dôchodcov na Sloven-
sku (JDS) v Poprade  minulý 
štvrtok hodnotili uplynulé 
tri roky od predchádza-
júceho snemu. Ako hostí 
privítali predsedu Krajskej 
organizácie JDS Pavla Gu-
mana a poslanca MsZ v Po-
prade Pavla Gašpera. Zvolili 
tiež nové predsedníctvo a 
okresnú radu. Delegáti dali 
dôveru pôvodným predsta-
viteľom - predsedovi Jánovi 
Surmíkovi, podpredsedom 
Fabiánovi Gordiakovi a 
Miroslavovi Jurčákovi, ta-
jomníčke Marte Bachratej 
a hospodárke Márii Tomaj-
kovej.

Záujem o činnosť JDS v 
Popradskom a Kežmarskom 
okrese potvrdzuje i fakt, že 
za posledné tri roky vzrástla 
členská základňa o vyše 300 
členov - na súčasných 749. 
Sú združení v 9 základných 
organizáciách, z ktorých 
najväčšie sú dve popradské 
organizácie spolu s takmer 
360 členmi. V Prešovskom 
kraji má JDS viac ako 10 ti-
síc členov, v rámci SR 93 500. 
V celoslovenskom meradle 
dôchodcov potešili niektoré 
pozitívne zmeny ako via-
nočný príspevok, valorizácia 
dôchodkov, cestovanie vo 
vlakoch zadarmo, prepočet 
dôchodkov pre starodô-
chodcov a ďalšie. Dúfajú, 
že sa vianočný príspevok 

pretransformuje na trinásty 
dôchodok. V rámci okresnej 
organizácie, do ktorej patria 
aj ZO vo Svite, Kežmarku, 
Novej Lesnej, Gánovciach, 
Ždiari a Toporci, využili 
možnosť kúpeľných poby-
tov, kurzov počítačovej gra-
motnosti, navštívili pamätné 
miesta bojov, boli na Devíne, 
Lomnickom štíte či pri Rai-
nerovej útulni a ďalšie. Ak-
tívne sa podieľali aj na dob-
rovoľníckej činnosti najmä 
pri skrášľovaní miest, radi sa 
stretli tiež pri kultúrnych a 
športových aktivitách. Pred-
seda OO JDS v Poprade Ján 
Surmík zdôraznil, že seniori 
nechcú byť odstrčení do úza-
dia a sedieť za pecou: „V tom-
to roku usporiadame niekoľko 
nosných podujatí. Koncom 
júna to budú v Poprade - Spiš-
skej Sobote krajské športové 
hry seniorov, v Kežmarku 4. 
ročník festivalu spevu, tanca 
a hudby, na ktorom sa vlani 
zúčastnilo 12 súborov so 150 
účinkujúcimi z troch okresov. 
Pripravujeme tiež okresnú sú-
ťaž vo varení gulášu 26. mája 
v Gánovciach, okresné športo-
vé hry 20. júna vo Svite a ďal-
šie. Už tretím rokom chodíme 
na Nordic Walking do Novej 
Lesnej, na ktorom sa zúčast-
ňuje 50-70 seniorov a pocho-
duje s trekingovými palicami. 
Okrem toho množstvo podu-
jatí organizujú aj základné 
organizácie JDS.“  (mar)

Redakcia novín Poprad v  spolupráci s vydavateľstvom Ikar 
pripravila v  minulom vydaní súťaž pre čitateľov o  dve knihy. 
Knihu Hra na smrť vyhrala Anastázia Janíková, Dostojevské-
ho ul., Poprad. Druhá kniha s názvom Čierny rok poteší Vieru 
Gontkovskú, L. Svobodu, Poprad. Knihy si môžu prevziať v re-
dakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod. 
Potrebné je preukázať sa dokladom totožnosti.  (ppš)

Knihy z Ikaru vyhrali

Na úvod snemu okresnej organizácie JDS v Poprade vystú-
pili členky a členovia DC z Veľkej v zbrusu nových krojoch.
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SpoločenSKá KroniKa

Všetko vám 
pôjde ako 

po masle v práci aj v rodine. Zís-
kate aj nových priateľov.

N a p r i e k 
tomu, že 

budete mať veľa práce, budete 
dobre naladení a optimistickí.

Nadriadení 
uznajú vaše 

prednosti a môžete sa dočkať nie-
len pochvaly, ale aj odmeny.

O k o l i e 
bude pre-

kvapené, lebo sa nečakane rozčú-
lite a niekomu vynadáte.

Poteší vás 
nejaký dar, 

ktorý ste nečakali. Naskytne sa 
vám aj možnosť privyrobiť si.

Budete mať 
z niečoho 

veľkú radosť. Vďaka vašej aktivite 
dostanete zaujímavú ponuku.

Veľmi prí-
jemný týž-

deň bude naplnený pohodou, 
spoločenskými udalosťami a 
stretnutiami.

Budete mať 
veľa práce, 

ale bude vidieť aj výsledky. Čaká 
vás úspech a pochvala.

Nedajte na 
rady iných, 

ale len na svoj názor. Bude správ-
ny a pre vás prospešný.

Stane sa 
nejaká uda-

losť, ktorá bude vo váš prospech. 
Budete sa cítiť plní energie.

Budete sa 
rozhodovať 

medzi dvoma vecami. Dajte pred-
nosť tej, ktorá súvisí s rodinou.

Mimoriad-
ne vás pote-

ší nejaká novinka. Smelo môžete 
tiež nakupovať, bude to výhodné.

HoroSKop od Stredy do Stredy

V stredu 16. mája - Limba, vo štvrtok 17. mája 
- Benu - Kaufland, v piatok 18. mája - Lekáreň 
na autobusovej stanici, v  sobotu 19. mája - 
Medovka, v nedeľu 20. mája - Styrax, v pon-
delok 21. mája - Diecézna lekáreň sv. Lukáša 
a v utorok  22. mája - Victoria. Limba: Podtat-
ranská ul., Benu - Kaufland: Moyzesova ul., Le-

káreň na autobusovej stanici: Wolkerova ul., 
Medovka: Tatranské nám., Styrax: L. Svobodu, 

Diecézna lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina ul., 
Victoria: Drevárska ul. Lekárne s  pohoto-
vostnou službou sú otvorené od pondelka 

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

poHotovoSť v leKárňacH

Vo štvrtok 10. mája 2018
vo Veľkej s

Vo štvrtok 10. mája 2018
vo Veľkej s

Jozefom Závadskym,
53-ročným

Štefanom Gaborčíkom,
70-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Mať jeden pre druhého čas je v manželstve dôležitejšie než mať pe-
niaze.“             Hans-Christian Oeser1

povedali Slávni

Energie, finančné služby, módna obuv či nekvalitná práca

Dnes 16. mája má meniny - Svetozár, vo štvrtok 17. mája - Gizela, 
Aneta, v piatok 18. mája - Viola, v sobotu 19. mája - Gertrúda, 
v nedeľu 20. mája - Bernard, Bernarda, v pondelok 21. mája - Zina 
a v utorok 22. mája - Júlia, Juliana.

BlaHoŽeláme K meninám

28. apríla 2018 - Ing. Jana Malatínová a Marin Maník, Ing. Anna 
Bartošová a Ing. Daniel Bartkovič, Simona Kostková a Ing. Tomáš 
Šoltés, Katarína Zgodavová a Štefan Malatin, Mgr. Lívia Hetešová 
a Bc. Martin Kožuško.

manŽelStvo uZavreli

Spoločnosť ochrany spot-
rebiteľov (S.O.S.) Poprad 
tohto roku poskytuje bez-
platné poradenstvo spot-
rebiteľom v štyroch pra-
coviskách na Slovensku. 
Kontaktné miesto je okrem 
Popradu aj v  Trnave, Bra-
tislave a  po prvýkrát už aj 
v  Košiciach. „Spotrebiteľské 
poradenské centrum ADR 
v  Poprade na Nábreží Jána 
Pavla II. 439/16 je urče-
né obyvateľom Prešovské-
ho kraja a  Košický kraj má 
kontaktné miesto priamo vo 
svojej metropole v sídle Edu-
kačného centra mimosúdne-
ho riešenia sporov v budove 
Magistrátu mesta Košice,“ 
uviedol  Michal Fáber, pred-
seda združenia.  

Poradenské centrá spotre-
biteľom pomôžu pri problé-
moch s  reklamáciou chyb-
ného produktu alebo služby 
v  kamennom či interneto-
vom obchode, pri odstúpení 
od zmluvy, problémoch s fi-
nančnými   službami, zmlu-
vami na dodávku energií, 
zmluvách o dielo a  rôznych 
iných sporoch medzi predá-
vajúcim a kupujúcim.  

Projekty Spotrebiteľské 
poradenské centrum ADR 
pre Prešovský a Košický kraj 
2018 a Spotrebiteľské pora-
denské centrum ADR pre 

Bratislavský a Trnavský kraj 
2018, financované v  rámci 
dotácie Ministerstva hos-
podárstva SR, potrvajú do 
31. decembra 2018. Vo všet-
kých štyroch poradenských 
centrách pôsobia kontaktné 
osoby, ktoré spotrebiteľom 
pomôžu spor vyriešiť prio-
ritne mimosúdnou cestou.   
Už dva roky rieši  S.O.S., ako 
jediný subjekt na Slovensku, 
všetky druhy spotrebiteľ-
ských sporov aj prostred-
níctvom inštitútu alterna-
tívneho riešenia sporov a 
poverených osôb. Ak prípad 
nie je možné riešiť pora-
denstvom, kontaktná osoba 
podnet  presmeruje na inšti-
túcie, ktoré by v danom prí-
pade mohli pomôcť. 

Spoločnosť ochrany spot-
rebiteľov v roku 2017 riešila 
najviac podnetov z  oblasti 
predaja mimo prevádzko-
vých priestorov, vrátane po-
domového predaja energií, 
podnety týkajúce sa finanč-
ných služieb, reklamácie 
obuvi, stavebných a reme-
selných prác a pod. Služby 
mimosúdneho zastupovania 
v troch poradenských cen-
trách v Poprade, Bratislave 
a Trnave vlani využilo 648 
spotrebiteľov, v ich prospech 
sa podarilo vymôcť pros-
triedky v  celkovej hodnote 

64  200 eur. Združenie tiež 
poskytlo 1 695 telefonických 
a online konzultácií. 

„Často sa stáva, že spotre-
bitelia počas prieskumu na 
ulici alebo v telefonickom 
rozhovore súhlasia, aby im 
predajca na skúšku poslal 
tovar, a o pár mesiacov už 
vymáha vraj neuhradené 
poplatky. Zmluvy o posky-
tovaní elektriny alebo plynu 
nikdy neslobodno uzatvárať 
medzi dverami. Ak vám nie-
kto zaklope a snaží sa vás 
na prahu presvedčiť, že má 
výhodnú ponuku, už to by 
mal byť varovný signál. Stá-
le pretrvávajú aj problémy s 
reklamáciami obuvi, najmä 
tzv. módnej obuvi, ktorá je 
prakticky nereklamovateľná, 
hoci v  obchodoch už takmer 
inú ako módnu obuv nenáj-
dete. Ľudia tiež príliš dô-
verčivo platia vysoké zálohy 
zhotoviteľom a remeselní-
kom, ktorí u nich zazvonili a 
sľúbili, že výhodne vymenia 
strechu alebo zateplia pivni-
cu. Po tom, čo dostanú pe-
niaze však často objednané 
dielo v  požadovanej kvalite 
neodovzdajú. Spotrebitelia 
často reklamovali aj nábytok, 
šperky, oblečenie, kozmetic-
ké služby, spodnú bielizeň či 
napríklad účes,“ sumarizu-
je M. Fáber.  (pvč)

Spomienka
... očiam si odišla, v srdci si zostala ...

V piatok 18. mája uplynie rok, 
čo nás navždy opustila naša drahá a milovaná

IRENKA JEDINÁKOVÁ,
ktorá zostala v našich srdciach.

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
                                    Smútiaca rodina

V stredu 16. mája 2018
o 11.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 16. mája 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 16. mája 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

V stredu 16. mája 2018
o 14. hod. v Novom Smokovci s

Vo štvrtok 17. mája 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

V piatok 18. mája 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Petrom Zadražilom,
35-ročným

Jánom Baranom,
81-ročným

Máriou Lištiakovou,
96-ročnou

Katarínou Ivanovou,
90-ročnou

Jozefom Balážom,
73-ročným

Martou Labisovou,
68-ročnou

navŽdy Sa roZlÚčime

program kina cinemaX poprad
Od 17. mája do 23. mája

Dve a  pol kačky: o  13.50 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Deadpool: o 15. hod. (hrá sa 
len 23.5.), o 15.50 hod. (ne-
hrá sa 23.5.), o  17.30 hod. 
(hrá sa len 23.5.), o  18.20 
hod. (nehrá sa 23.5.) a  o 
20.50 hod. (nehrá sa 23.5.), 
Predpremiéra: Solo: A Star 
wars Story 3D: o  20. hod. 
(hrá sa len 23.5.), Ukradnutá 
princezná: o 14.30 hod. (hrá 
sa len cez víkend) a o 16.40 

hod., Pomsta: o 18.40 hod., 
Tiché miesto: o  21. hod., 
Detské kino: Sherlock 
Gnomes 2D: o  14.10 hod. 
(hrá sa len cez víkend), 
Blokoti: o  16.20 hod., Pol-
nočná láska: o  18.30 hod. 
(nehrá sa 22.5.), Artmax 
filmy: Flákači: o 18.30 hod. 
(hrá sa len 22.5.), Aven-
gers: Nekonečná vojna 2D: 
o  20.30 hod. Viac na www.
cine-max.sk.  (ppp)
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Biografický slovník osobností mesta Poprad (1)
V máji si pripomíname:

150 rokov od narodenia 
lesníka Jána HEIMA (*1868 
Budapešť - † 1913 Veľká). 

Lesný inžinier v Liptovskom 
Hrádku, od roku 1902 pôso-
bil ako hlavný inžinier Správy 
štátnych lesov Vysoké Tatry so 
sídlom vo Veľkej, kde aj býval. 
Pričinil sa o skupovanie neštát-
nych, najmä zle obhospoda-
rovaných urbárskych lesných 
majetkov do vlastníctva štátu 
a o ich obnovu.

160 rokov od narodenia 
právnika, horolezca, básnika 
a  maliara Aurela HENSCHA 
(*1858 Spišská Sobota -†1921 
Budapešť) 

V  rokoch 1891 - 1895 bol 
okresným sudcom v  Spišskej 
Sobote, vo vtedajšom sídle 
Tatranského okresu, ďalších 
6 rokov v  rovnakej hodnosti 
v  Balážskych Ďarmotách a  na-
pokon sudca budapeštianskej 
kráľovskej tabule. Už ako štu-
dent podnikal náročnejšie túry 
po Tatrách a do roku 1917 bol 
každoročným návštevníkom 
bývalých Studenopotockých kú-
peľov na Hrebienku. Jeho častou 
spoločníčkou bola priekopníčka 
ženského horolezectva Terézia 
Egenhofferová. Neraz sa potu-
loval aj s  chýrnym tatranským 
maliarom Ferdinandom Kato-
nom a sám tiež maľoval a kres-
lil tatranské krajinky. Rôzne 
námety z  horského prostredia 
spracoval aj literárne, v  žar-
tovných básničkách písaných 
v  spišskom nemeckom nárečí. 
Tieto svoje práce podpisoval 
pseudonymom Schmaläune. 

400 rokov od narodenia 
a 330 rokov od úmrtia rezbá-
ra a  sochára Pavla GROSSA 
st. (*okolo roku 1618 - † pred 
17. 12. 1688 Spišská Sobota)

Manželka Mária (Marína), 
rod. Horaitzová (†1722 Spišská 
Sobota). Deti Mária (*1655), 
Katarína (*1657), Pavol ml. 
(*1660 -†1734), Ján (*1662 - 
†1663), Anna a Dorota, dvo-
jičky, (*1664 -†Dorota1665), 
Zuzana (*1672 - †1673).

Pôsobil v Spišskej Sobote od 
40. do 80. rokov 17. storočia.

Jeho rezbárska dielňa do-
siahla najväčší rozkvet v  šesť-
desiatych rokoch 17. storočia. 
Školenie, či vyučenie zatiaľ nie 
sú známe, ani jeho pôvod a 
tým i dátum narodenia a pres-
ný dátum úmrtia. 

Na rozdiel od predchádza-
júcich diel spišskej oblasti bola 

v  jeho prejave slohovo domi-
nantná ranobaroková zložka, 
zreteľná v  zväčšenom objeme 
figúr i ornamentu, v  zmene 
škály dekoratívnych prvkov 
(podoba okrídlenej hlavičky 
anjela), ako aj v  polychrómii 
využívajúcej kontrast tmavého 
podkladu so zlátením. Typic-
kým znakom jeho diel je jemná 
a ostrá rezba.  Spôsob realizá-
cie presahuje bežnú remeselnú 
úroveň. Neznáme zostávajú 
stolárske dielne s ktorými spo-
lupracoval a neznámi ostávajú 
aj prípadní ďalší členovia jeho 
dielne. Je pravdepodobné, že sa 
u neho ako dieťa istý čas učil aj 
Ján Brokoff, ktorý sa v Spišskej 
Sobote narodil 1652. 

Grossovi st. a jeho dielni 
sú pripisované viaceré diela 
na Spiši, napríklad figurálna 
výzdoba pôvodnej organo-
vej skrine, chórové zábradlie 
v  kostole sv. Juraja v  Spišskej 
Sobote; organ v kostole v Spiš-
skej Belej; figurálna výzdoba 
organu v r. k.  kostole v Hun-
covciach; organová skriňa 
v kostole v Spišskej Starej Vsi; 
zachované zvyšky organu 
z kostola vo Vrbove a i. K jeho 
tvorbe sú zaraďované najmenej 
dva epitafy v kostole sv. Jakuba 
v Levoči; drevený reliéf Posled-
nej večere, pôvodne z  kostola 
sv. Jána Evanjelistu vo Veľkej 
(v súčasnosti zbierka SNG v 
Bratislave); podobný reliéf 
z kostola sv. Trojice v Spišskej 
Teplici, či dve figurálne diela, 
pôvodne zo Spišského Hrhova 
(zbierky SNM - Spišského mú-
zea v Levoči).

20 rokov od úmrtia lekára, 
gynekológa MUDr. Františka 
ZVARÍKA (*5. 10. 1935 Bá-
nová, okr. Žilina -†1. 5. 1998 
Poprad)

V rokoch 1946 - 1953 absol-
voval gymnázium, v roku 1959 
promoval na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v Bra-
tislave a  v  roku 1963 urobil 
atestáciu I. stupňa v odbore gy-
nekológie a pôrodníctva. 

Dňa 1. septembra 1959 na-
stúpil ako sekundárny lekár do 
Okresného ústavu národné-
ho zdravia v  Poprade. V  roku 
1960 pracoval ako okresný 
školský lekár a  sekundárny 
lekár na gynekológii, v  roku 
1967 sa stal ambulantným gy-
nekológom a  od 1. júla 1971 
odborným ženským lekárom. 
V  roku 1981 pôsobil ako sa-
mostatne pracujúci lekár na 

gynekologickej ambulancii a aj 
ako posudkový lekár.

100 rokov od úmrtia podni-
kateľa v konzervárstve Jozefa 
BÁRTU (†12. 5. 1918)

Pred prvou svetovou vojnou 
založil vo Veľkej konzerváreň. 
Spracovával lesné plody, vyrá-
bal zeleninové a mäsové kon-
zervy, borovičku, liečivé víno, 
sirupy a esencie. Zamestnával 
30 až 40 pracovníkov.

110 rokov od úmrtia kňaza 
a  historika Samuela WEBE-
RA (*26. 3. 1835 Poprad - †18. 
5. 1908 Spišská Belá).

Otec Ján Samuel Weber, 
remenár, matka Jana, rod. 
Hirthová, bratia Rudolf, Pavol. 
Manželka Mária, rod. Steinová, 
syn Samuel, dve sestry Marta, 
Alica. 

Základnú školu navštevoval 
v  Poprade, od 1844 študoval 
na evanjelickom lýceu v  Kež-
marku, 1854 maturoval na 
katolíckom kráľovskom gym-
náziu v  Levoči, 1854 - 1856 
študoval teológiu v  Prešove, 
1859 - 1860 teológiu a filozofiu 
v  Jene. V  1856 - 1858 vycho-
vávateľ v  rodine grófa Albína 
Czákyho v Spišskej Novej Vsi, 
1861 farár nemeckého cirkev-
ného zboru v Banskej Štiavnici, 
od 1861 v Spišskej Belej, 1873 
zakladajúci člen Uhorského 
karpatského spolku, od 1883 
vedúci botanického oddelenia 
Karpatského múzea v Poprade. 
Od 1896 konsenior, 1901 se-
nior spišského seniorátu.

Popri pastoračnej činnosti 
a náboženskej spisbe sa za-
oberal históriou spišských 
miest, kultúrou a spôsobom 
života miestnych obyvateľov, 
výskumom života a diela vý-
znamných osobností Spiša. 
Sústreďoval pramene k  deji-
nám Tatier, venoval sa štúdiu 
názvoslovia tatranských štítov 
a osád. Zaujímal sa o botaniku, 
najmä liečivé rastliny  a tatran-
skú prírodu. Autor približne 
20 samostatných historických 
prác, štúdií, množstva článkov 
v nemeckých a maďarských ča-
sopisoch (Zipser Bote, Szepesi 
Lapok, Karpathen Post). Člen 
rôznych spolkov a miestnych 
združení, Spišského historic-
kého spolku, Spolku spišských 
učiteľov, 1875 spoluzakladateľ 
Hospodárskeho kasína v Spiš-
skej Belej. Vyznamenaný Ra-
dom Františka Jozefa 3. triedy.

Zuzana Kollárová

inZercia
• 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. nepre-
robený 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 stavebný elektric-
ký vrátok, kamene „burkov-
ce“ cca 25 m3, žiarsky kameň 
3 m3 a miešačku 125. Jánov-
ce, cena dohodou. Inf.: č. t. 

0949 495 554.  7/18-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 kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  32/18-R

Prešovský samosprávny 
kraj, Regionálna organizá-
cia Slovenského syndikátu 
novinárov a Knižnica P. O. 
Hviezdoslava v Prešove vy-
hlasujú VI. ročník súťaže stre-
doškolských časopisov v kraji. 
Viac informácií je na knizni-
capoh.crd@gmail.com. Uzá-
vierka súťaže je do konca júna 
2018, doplňujúce otázky môžu 
záujemcovia adresovať i na 
mail hovorca@vucpo.sk alebo 
presov@ssn.sk.  (ppp)

Súťaž časopisov Máš technické myslenie, 
si zodpovedný a hľadáš 

dobrú prácu?

P o n ú k a m e  
pracovnú pozíciu

VÝROBNÝ
PRACOVNÍK 

plastových a hliníkových 
okien a dverí 

v Kežmarku (vyučený sto-
lár/strojár s praxou). 

Základná mzda od 576,00 €. 

Kontakt: 0905 788 760.

PP
-4

6

Výberové konanie
Predseda Prešovského samosprávneho kraja vyhlasuje vý-
berové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov stredných 
škôl: 
Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov
Spojenej školy, Čaklov 249
Strednej odbornej školy, Okružná 761/25, Poprad
Strednej zdravotníckej školy, Levočská 5, Poprad
Strednej odbornej školy, Košická 20, Prešov
Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov
Strednej priemyselnej školy, Partizánska 1059, Snina
Strednej priemyselnej školy, Mnoheľova 828/23, Poprad
Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, Snina

Podrobné podmienky sú uvedené na webovej stránke PSK 
www.po-kraj.sk
Prihlášky a príslušné prílohy je potrebné doručiť na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

v termíne do 23. mája 2018 v obálke s označením „Výbero-
vé konanie + názov a sídlo školy“.
Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlač-
ku poštovej pečiatky. 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
       predseda PSKPP-47
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Maťko a Kubko sú späťNapísali
ste nám

Kultúrny program
mesta Poprad

19:00

PP
-3
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Po roku k nám opäť zavítali známe  
postavičky Maťko a  Kubko z  rov-
nomennej detskej knihy Marianny 
Grznárovej. Stvárnili ich herci z po-
pradského divadielka PUNC, ktoré 
pracuje pri Miestnom odbore  Matice 
slovenskej Poprad. Ako sa tak starali 
o svoje ovečky, objavil sa pred kolibou 
kufor od ich kolegu baču Jana, ktorý 
sa vybral do sveta a v kufri si prinie-
sol suveníry zo svojich potuliek. Pre 
valachov v  ňom nechal list. Maťko 
a Kubko spolu s deťmi „precestovali“ 
prostredníctvom listu skoro celý svet - 
Afriku, Indiu, Austráliu a Čínu. A na-
koniec spoločne s  malými divákmi 

zistili, že „Všade dobre, doma najlep-
šie!“ Aj Kubko sa veľmi chcel vybrať 
na potulky, dokonca absolvoval aj po-
vinné očkovania, ale nakoniec pred-
sa len usúdil, že by mu bolo smutno 
za Maťkom, Dunčom, ovečkami...
ale najviac za jeho Zuzkou. Pri tom 
všetkom asistovali šikovní pomocníci 
z radov divákov, za čo ich valasi od-
menili krásnymi červenými jabĺčka-
mi. Všetko sa dobre skončilo a nad-
šení diváci odmenili Maťka a  Kubka 
búrlivým potleskom.

Už teraz sa všetci tešíme, čo si pre 
nás pripravia na budúci rok. 

Foto a text: Beáta Kalinová

Streda 16. máj o 18. hod./divadelná 
sála Domu kultúry v Poprade
KONCERT PRE RADOSŤ
Interpretmi koncertu sú pedagógovia 
a talentovaní žiaci zo ZUŠ na Štefá-
nikovej ul. v Poprade. Predstavia sa 
v rôznych hudobných zoskupeniach 
a ponúknu pestrý výber skladieb na-
študovaných v tomto školskom roku 
(nielen) pre túto príležitosť. Vstupné: 
1 €

Sobota 19. máj o 10. hod./ Námestie 
sv. Egídia v Poprade
STAVANIE MÁJA
Folklórny sprievod mestom a pred-
stavenie ľudovej tradície Stavania 
mája na Turíce v podaní popradských 
detských folklórnych súborov a FS 
Batizovčan. 

Sobota 19. máj o 18. hod./ divadel-
ná sála DK v Poprade
LENKA FILIPOVÁ A HOSTIA
Vstupné: 18 € a 16 €
Predpredaj: MIK 052/4361192

Nedeľa 20. máj o 10. hod./ divadel-
ná sála DK v Poprade
FUNNY BALLS SHOW
Nezvyčajné farebné dekorácie a kos-
týmy. Balónový hrad a vodopád, gi-
gantické, magické gule, princezná 
Balonetta, kráľ Balónius a lietajúci 
drak. 
Vstupné: 7 €, www.predpredaj.sk.

Bolo to tlieskania, kýva-
nia, úsmevov... na progra-
me ku Dňu matiek, ktorý 
pripravila Základná škola s 
materskou školou v Spišskej 
Sobote v spolupráci s Klu-
bom Sobotčanov minulý 
štvrtok. 

Pre mamy a staré mamy to-
tiž nie je rozhodujúci mate-
rialny darček, ale skôr pote-
šenie z úspešného vystúpenia 
ich detí. Tie pod bedlivým 
vedením učiteliek i riaditeľky 
Adriany Oravcovej predvied-
li pesničky, básničky, hudob-
né výkony, ktorými chceli 
vysloviť ďakujem za všetku 
lásku a starostlivosť. Symbo-
lickú kyticu pre všetky mamy 

a babky odovzdal primátor 
Popradu Jozef Švagerko v 
preplnenej divadelnej sále v 
Spišskej Sobote. Prišlo toľko 
rodičov, súrodencov, starých 
rodičov a ďalších divákov, 
až praskala vo švíkoch. Pri-
mátor mamkám adresoval: 
„Patrí vám poďakovanie za 
život, keby nebolo vás, nebola 
by budúcnosť. Tento sviatok 
prežívam o to viac, že mám 
mamu, manželku, dcéry. Pra-
jem všetkým mamám, aby 
mali radosť zo svojich detí, 
aby boli zdravé a šťastné. 
Všetci hľadáme zmysel živo-
ta, nesmrteľnosť, večnosť. Až 
zistíme, že je v ďalších poko-
leniach, je pokračovaním nás 

Vďaka všetkým mamám

Deti zo Základnej a materskej školy v Spišskej Sobote 
vyvolali programom ku Dňu matiek úsmevy i dojatie 
na tvárach divákov.  FOTO - Marta Marová

v životoch našich potom-
kov, ktorých privádzajú 
na svet mamy.“ Aj keď sú 
už deti dospelé a neraz 
ďaleko, matky stále na ne 
myslia. Tak ako povedala 
Sophia Lorenová: Keď 
ste mamou, nikdy nie ste 
vo svojich myšlienkach 

sama. Mama vždy myslí 
dvojnásobne - raz za seba 
a raz za svoje dieťa... 

Mamkám poďakovali 
na slávnostnej akadémii 
miestnej ZŠ s MŠ v spolu-
práci s Klubom Veličanov 
aj v nedeľu v kine Máj vo 
Veľkej.  (mar)
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Domácim fanúšikom venovali na záver vysokú výhru

   Z V R P S  B

1. Sereď 29 19 6 4 69:24 63

2. Skalica 29 18 5 6 44:27 59

3. FK Poprad 29 15 7 7 45:20 52

4. Lokomotíva KE 29 14 6 9 45:35 48

5. Žilina B 29 14 4 11 66:41 46

6. Šamorín 29 12 5 12 37:33 41

7. Inter BA 29 12 4 13 44:45 40

8. Komárno 29 11 7 11 48:58 40

9. Pohronie 29 9 11 9 41:34 38

10. Trebišov 29 10 7 12 27:42 37

11. L. Mikuláš 29 9 8 12 38:39 35

12. Bardejov 29 9 5 15 38:47 32

13. N. Mesto n. V. 29 9 5 15 33:56 32

14. Sp. N. Ves 29 8 6 15 32:55 30

15. Zvolen 29 7 7 15 25:49 28

16. Podbrezová B 29 6 7 16 24:51 25

Tabuľka II. ligy

Z kuchyne FK Poprad
Ženy: v sobotu 12. mája L. Mikuláš - Poprad 1:11. Juniori: v nedeľu 
13. mája Ľubotice - Poprad 0:2. St. dorast U19: v sobotu 12. mája 
Barca - Poprad 3:2. Ml. dorast U17: v sobotu 12. mája Barca - Po-
prad 0:3. St. dorast U19 B: v sobotu 12. mája Stráže - Poprad 0:1. St. 
žiaci U15: v sobotu 12. mája Poprad - B. Bystrica 0:1. St. žiaci U14: v 
sobotu 12. mája Poprad - B. Bystrica 0:2. Ml. žiaci U13: v nedeľu 13. 
mája Sp. N. Ves - Poprad 0:6. Ml. žiaci U12: v nedeľu 13. mája Sp. N. 
Ves - Poprad 17:4. Juniorky: v sobotu 12. mája Štiavnik - Poprad 9:0.

Popradčania vybehali darček pre Nádej
„Hovorí sa, že Tatry sú studené 

a sú tam veľké kamene, ale ľudia pod 
nimi dokázali, že majú veľké srdcia. 
Chcem im za to poďakovať. Samotní 
naši klienti sa aktívne do behov zapo-
jili, či už na bežeckom páse, pri sym-
bolickej prechádzke, ale aj v hlavných 
pretekoch. Ťažko sa rozhodnúť, kam 
skôr tieto peniaze investovať. Ne-
máme dokončenú odstavnú plochu, 
potrebujeme zdvíhacie zariadenie, 
schodolez, či polohovateľné kreslá,“ 
uviedla A. Zelená z OZ Nádej, kto-
ré sa venuje ľuďom s  mentálnym 
postihnutím. „Odbehol som symbo-
lických pár metrov kvôli zdravotným 
problémom s kolenom, ale rád podpo-

rujem takéto podujatia. Stretli sa ľu-
dia, ktorí radi športujú a pritom po-
máhali tým, ktorí to potrebujú. Beh 
je dobrou možnosťou ako sa udržať 
v kondícii a možno ním eliminovať aj 
stres, ktorý každý deň prežívame. Teší 
ma, že sa Popradčania vedia spájať,“ 
povedal popradský primátor Jozef 
Švagerko.

Podľa počtov organizátorov sa na 
námestí počas celého dňa vystriedalo 
809 Popradčanov, ktorí na bežeckom 
páse odbehli spoločne 109 kilomet-
rov a 800 metrov. Východoslovenská 
energetika odmenila každý ubehnu-
tý kilometer sumou 33 eur. Najviac 
kilometrov na páse odbehli študenti 
z Gymnázia Kukučínova a Súkr. SOŠ 

vo Veľkej. Dopoludnia si zašportova-
li deti počas Mini VSE City Run-u. 
Hlavnému behu popoludní predchá-
dzala symbolická prechádzka pre se-
niorov, mamičky s kočiarmi, či ľudí, 
ktorí z  rôznych dôvodov bežať ne-
mohli, ale chceli pomôcť. V hlavných 
pretekoch sa na trati dlhej 4 kilomet-
re medzi mužmi najviac darilo Joze-
fovi Dubašákovi, medzi ženami bola 
najrýchlejšia Kristína Špitková. „Be-
žalo sa mi dobre, ale o víťazstvo vôbec 
nešlo. Chcel som podporiť dobrú myš-
lienku tak ako každý rok, spoločne aj 
s mojimi zverencami z atletického klu-
bu. Trochu som si zabehal na bežec-
kom páse dopoludnia, pred pretekmi 
a vyklusanie som mal aj po pretekoch. 

Táto trať bola na mňa príliš rýchla, ale 
viac ma zaujímalo tempo ako samot-
ný čas,“ prezradil J. Dubašák.

V  Poprade sa podujatie VSE City 
Run konalo už po štvrtýkrát. Orga-
nizátori sú s  dosiahnutým výsled-
kom spokojní. „Každé štartovné číslo 
sa počítalo a vo výbornej atmosfére sa 
podarila dobrá vec. Za celú históriu 
podujatia prekročila vyzbieraná suma 
hranicu 120 tisíc eur a do projektu sa 
zapojilo celkovo už viac ako 30 tisíc 
bežcov. Chceme takto spájať ľudí, aby 
pochopili, že aj keď majú prázdne 
vrecká, oplatí sa spotiť tričko a  na-
tiahnuť krok. Aj takto sa dá pomáhať 
a  myslieť na iných,“ uzavrel organi-
zátor Branislav Koniar.  (mav)

Futbalisti FK 
Poprad odohrali 
v  nedeľu posled-
ný domáci zápas 

v  tomto ročníku II. ligy 
v  rámci predposledného 
kola proti Šamorínu. Bola 
to víťazná rozlúčka, súpe-
rovi nasúkali štyri góly.

Viac ako 250 divákov tlies-
kalo gólovým akciám dvoj-
násobného strelca Stanislava 
Šestáka, ale aj Viktora Ma-
ťaša, či Štefana Zošáka. Po-
pradčania si víťazstvom 4:0 
nad Šamorínom definitívne 
poistili jedno kolo pred kon-

com tretiu priečku v  tejto 
sezóne II. ligy. „Chceli sme sa 
na domácom ihrisku rozlúčiť 
výhrou, no čaká nás ešte je-
den zápas v Žiline. Chceli sme 
potešiť domácich fanúšikov 
a  to sa nám podarilo. Gólov 
padlo dosť a preto si myslím, 
že diváci mohli byť spokojní. 
Chcem sa im touto cestou po-
ďakovať za celoročné fandenie 
a je len škoda, že sme to nedo-
tiahli ďalej,“ skonštatoval po 
zápase asistent trénera FK 
Poprad Mikuláš Dvorožňák. 
„Chceli sme predviesť útočnú 
hru a dať veľa gólov. Udržali 

sme si tretiu priečku, čo je pre 
Poprad pekné umiestnenie, 
ale zároveň smútime, že sme 
to nedotiahli vyššie. Budeme 
sa snažiť, aby sme v budúcej 
sezóne predvádzali pekný fut-
bal a na zápasy prilákali svo-
jim výkonom čo najviac fa-
núšikov,“ dodal autor dvoch 
gólov, najlepší strelec orlov 
v tejto sezóne a zároveň hra-
júci asistent trénera FK Po-
prad Stanislav Šesták.

Popradčania odohrajú v ne-
deľu 20. mája o 17. hodine po-
sledný zápas sezóny v  Žiline 
proti miestnej rezerve.

Výsledok: 29. kolo II. ligy 
v nedeľu 13. mája FK Poprad 
- FC ŠTK 1914 Šamorín 
4:0 (2:0), góly Popradu: 35. 

(Dokončenie zo str. 1)

Viktor Maťaš, 38. Stanislav 
Šesták, 48. Štefan Zošák a 61. 
Stanislav Šesták  (pk).

Program: 30. kolo II. 
ligy v nedeľu 20. mája o 17. 
hod. MŠK Žilina B - FK Po-
prad.   (mav)
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poprad

Z kuchyne BAM Poprad

Rekordne rýchlo spracované preplatky

Krátko zo športu

Tenisový challenger bude opäť v Poprade

• HOKEJOVÝ klub Poprad po-
kračuje v  budovaní kádra na nad-
chádzajúcu sezónu Tipsport ligy. Po 
Lukášovi Paukovčekovi, Radosla-
vovi Macíkovi, či Jánovi Ťavodovi 
predstavilo vedenie ďalšie posily, či 
hráčov, ktorí budú pod Tatrami po-
kračovať. Dres s kamzíkom na hrudi 
si opäť oblečú bratia Paločkovci, Sa-
muel Mlynarovič, Radomír Heizer 
i  Marcel Petran, staronovými tvára-
mi sú Samuel Takáč, či Marek Zagra-
pan a zámorskú školu bude predsta-
vovať kanadský obranca Max Ross.• KADETKÁM VK Junior 2012 
Poprad sa cez víkend nepodarilo 
postúpiť na záverečný turnaj MSR. 
Prehrali jednoznačne s  Bratislavou 
a vo vyrovnaných dueloch aj s No-
vým Mestom nad Váhom, či Brus-
nom. Do záverečných bojov postú-
pila Bratislava a  Nové Mesto nad 
Váhom.• V  RÁMCI prestížnej volejbalo-
vej súťaže s názvom Zlatá Európska 
liga sa aj v Poprade predstaví muž-
ská i ženská slovenská reprezentácia. 
V Aréne Poprad sa v sobotu 19. mája 
najskôr o 15. hod. predstaví ženský 
tím v zápase proti Bielorusku a ná-
sledne o 18. hod. vyzvú muži Estón-
sko. O  týždeň neskôr v  stredu 23. 
mája budú hrať muži o  18. hodine 
proti Švédsku.• KONCOM apríla sa v  Košiciach 
uskutočnilo 4. kolo žiackej ligy v ka-
rate. Súťaže sa zúčastnilo vyše 230 
karatistov z  21 slovenských klubov. 

Central karate klub Poprad si vy-
bojoval spolu 22 medailí (8 zlatých, 
7 strieborných a  7 bronzových) 
a  umiestnil sa ako štvrtý najúspeš-
nejší klub turnaja.• MINULÝ týždeň v stredu sa odo-
hralo 16. kolo Bowling Tour mesta 
Poprad. V skupine A sa najviac dari-
lo Antonovi Zoričákovi, ktorý zvíťa-
zil finálovým výkonom 238 s celko-
vým priemerom 218,29. V skupine B 
triumfoval Michal Tajboš výkonom 
195 s celkovým priemerom 179,13.• V  NEDEĽU 13. mája sa v  Spiš-
skom Bystrom konala previerka pri-
pravenosti dobrovoľných hasičských 
jednotiek okresu Poprad za účasti 22 
deväťčlenných družstiev, ktoré plni-
li tri disciplíny. Všetky zúčastnené 
družstvá v celkovom hodnotení spl-
nili stanovené limity a boli im odo-
vzdané osvedčenia o účasti.• V SOBOTU 12. mája sa v Gerla-
chove konala súťaž mladých hasičov. 
S  troma súťažnými disciplínami sa 
medzi chlapcami najlepšie popa-
sovala Šuňava II, medzi dievčatami 
boli najlepšie Gánovce.• V  STREDE minulého týždňa sa 
v  Hannoveri konali Medzinárodné 
strelecké preteky v  olympijských, 
paralympijských a  deaflympijských 
disciplínach. Spolok nevidiacich 
a  slabozrakých športovcov Svišť re-
prezentoval v  utorok v  disciplíne 
mix Štefan Kopčík, ktorý v závereč-
nom finále obsadil konečné piate 
miesto. O  deň neskôr si vybojoval 
v  disciplíne mix v  ľahu vz. p. 10 m 
druhé miesto.   (ppv)

Minulý týždeň vo štvrtok sa v Aréne Poprad uskutočnilo okresné kolo vo vy-
bíjanej žiačok ZŠ. Z  viac ako 20 prihlásených škôl sa do finále prebojovalo 
osem družstiev. Z  víťazstva a  postupu do krajského kola, ktoré sa uskutoč-
ní v  Humennom 28. mája, sa tešili dievčatá ZŠ s  MŠ Komenského Poprad.

Finančná správa spracovala všet-
ky žiadosti o vrátenie preplatkov na 
dani z príjmov, ktoré boli doručené 
v  lehote na podanie daňového pri-
znania k dani z príjmov do 3. apríla 
2018 a  boli úplné, v  rekordne krát-
kom čase.

Vďaka tomu sa na účty približne 
430  000 klientov finančnej správy 
dostane suma viac ako 318 mil. eur. 
Všetky preplatky museli byť v zmysle 
legislatívy vrátené najneskôr do 11. 
mája (do 40 dní od termínu na po-
danie daňového priznania), finančná 
správa však dokázala spracovať všetky 
podklady na vrátenie preplatkov už 
o týždeň skôr.

Finančná správa začala preplatky 
rozposielať hneď ako začala spracová-
vať daňové priznania doručené do 3. 
apríla 2018. Približne 430 000 daňo-
vých subjektov - firiem aj fyzických 

osôb - sa tak k svojim peniazom do-
stalo už o  niekoľko dní skôr. Minulý 
rok sa všetky podklady správcom 
dane podarilo spracovať k termínu 10. 
máj 2017. 

Rýchle pracovné nasadenie na fi-
nančnej správe sa však vôbec nekončí. 
Finančná správa totiž postupne spraco-
váva doručené vyhlásenia o poukázaní 
podielu zaplatenej dane. Darovať 2% zo 
zaplatenej dane mohli daňové subjek-
ty buď priamo v daňovom priznaní (v 
termíne na podanie DP), alebo zamest-
nanci prostredníctvom doručených vy-
hlásení (do 30. apríla 2018). Finančná 
správa v  zmysle platnej legislatívy po 
splnení podmienok prevedie podiely 
zaplatenej dane na účet prijímateľa do 
troch mesiacov po lehote na podanie 
vyhlásenia (do konca júla 2018). Všet-
ky vyhlásenia chce finančná správa 
spracovať čo najrýchlejšie.  (fsp)

Výsledky mládežníckych družstiev BAM Poprad za minulý týždeň: Ka-
detky: v sobotu 12. mája Trnava - Poprad 64:71 a v nedeľu 13. mája Sereď - 
Poprad 74:67. Žiačky: v utorok 8. mája Krompachy - Poprad 21:67 a 23:73. St. 
Mini žiačky: v sobotu 12. mája CBK KE - Poprad 15:61 a 20:66.  (ppv)

Najväčší mužský antukový teni-
sový turnaj na Slovensku Poprad 
- Tatry Challenger sa bude konať v 
roku 2018 od 16. do 23. júna znovu 
v Poprade. Už šestnásty ročník sa 
odohrá na Mestských kurtoch na 
Športovej ulici a bude mať dotáciu 
64 000 eur.

Poprad - Tatry Challenger 2018 
odštartuje v sobotu 16. júna zá-
pasmi kvalifikácie dvojhry. Hlavná 
singlová súťaž sa začne v pondelok 
18. júna, finále je na programe v 
sobotu 23. júna. Tenisti, ktorí budú 
hrať na aktuálnom ročníku, si roz-
delia opäť dotáciu 64 000 eur. „Di-

váci sa opäť môžu tešiť na kvalitný 
mužský antukový tenis. Potvrdzuje 
to aj fakt, že mnohí tenisti, ktorí 
hrali na našom challengeri v minu-
lom roku alebo predtým, vstúpili do 
prvej svetovej stovky rebríčka ATP 
- či už náš minuloročný víťaz Ne-
mec Stebe, finalista dvojhry zo Srb-
ska Laslo Djere alebo semifinalista 
Španiel Roberto Carballes Baena. 
Štvrťfinalista zo Srbska Filip Kraji-
novič sa stal dokonca len nedávno 
v marci 27. hráčom sveta,“ pove-
dal pre www.tenista.sk manažér 
Poprad - Tatry Challenger 2018 
Branislav Stankovič.  (ppp)

Na Štrbskom Plese sa v piatok 25. a v sobotu 26. mája uskutoční Tatran-
ský deň detí a Rajec High Tatras Night Run. 

Celodenný športový program pre dospelých, rodiny a deti spestrí v piatok 
(pre deti) i v sobotu (pre dospelých) večerný beh v okolí Štrbského Plesa pod 
názvom Rajec High Tatras Night Run.

Obľúbené bežecké podujatie bude spojené s dennými kultúrnymi a hudob-
nými programami pri príležitosti osláv Dňa detí.   (ppp)

Umelecká agentúra Bell Canto z Popradu uvedie v piatok 25. mája o 19. 
hod. v Drevenom artikulárnom kostole Kežmarok koncert Márie Čírovej, 
ktorá vystúpi so svojou kapelou a sláčikovým kvartetom. Mária Čírová je 
talentovanou slovenskou interpretkou, skladateľkou a klavíristkou.

Dvakrát získala ocenenie zlatý slávik. Je držiteľkou ceny OTO 2017. Na konte 
má štyri úspešné CD platne. Vstupenky na koncert sú v predaji priamo v UA 
Bell Canto alebo aj prostredníctvom predajnej siete ticketportal.sk.  (ppš)

Vystúpi Mária Čírová

Tatranský deň detí
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Podrobnejšie informácie a prihlášky na www.aquacity.sk/tabor alebo e-mailom na info@aquacity.sk. Platbu za letný tábor 
môžete uhradiť na aqua pokladniach alebo prostredníctvom internetového obchodu shop.aquacity.sk najneskôr do 15. júna 2018.

199€  MESAČNÝ  TÁBOR
1 dieťa / 20 dní

89€  TÝŽDŇOVÝ  TÁBOR
1 dieťa / 5 dní

DENNÉ TÁBORY PRE DETI OD 6 - 14 ROKOV

MAXIMÁLNY POČET V JEDNOM TURNUSE JE 40 DETÍ

08.00 - 08.30 hod. príchod detí

08.30 - 10.00 hod. tvorivá dielňa, animačný program

10.00 - 10.30 hod. desiata

11.00 - 13.00 hod. kÚPANIE V AQUAPARKU 

13.30 - 14.30 hod. obed 

14.30 - 16.00 hod.  Tematický program

16.00 - 16.30 hod. Ukončenie dňa - odchod detí domov

DENNÝ PROGRAMTERMÍNY TÁBOROV CENA TÁBORA ZAHŔŇA 
1. týŽdeň 2.7 - 6.7.2018 
2. týŽdeň 9.7 - 13.7.2018
3. týŽdeň 16.7 - 20.7.2018
4. týŽdeň 23.7 - 27.7.2018
5. týŽdeň 30.7 - 3.8.2018
6. týŽdeň 6.8 - 10.8.2018
7. týŽdeň 13.8 - 17.8.2018
8. týŽdeň 20.8 - 24.8.2018
9. týŽdeň 27.8 - 31.8.2018

vstup do celého Aquaparku  
s 13 vonkajšími a vnútornými 
bazénmi 
tématické programy
animačný program
desiata  • obed • olovrant
pitný režim
súťaže • športové hry
detské diskotéky
tvorivá dielňa

2018

Letný tábor    
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