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Buďte pevní, 
neklátiví, 
rozhojňujte sa 
stále v diele 
Pánovom...

Majú srdce 
na pravom 
mieste

Orli zabojujú 
o najvyššiu 
súťaž v baráži
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Ôsmy div sveta zakotvil v Tatranskej galérii

(Pokračovanie na str. 3)

Terakotová armáda obsadila Tat-
ranskú galériu v  Poprade na tri 
mesiace. Od soboty je výstava certi-
fikovaných kópií dovezených pria-
mo z Číny otvorená pre verejnosť. 
V  galérii veria, že touto výstavou 
dokážu naštartovať nový produkt 
kultúrneho turizmu v  podtatran-
skom regióne.

Terakotová armáda je považovaná 
za ôsmy div sveta a  dodnes ju spre-
vádza množstvo záhad. Verné kópie 
sôch putovali od roku 2016 po čes-
kých mestách a Poprad je ich prvou 
zastávkou na Slovensku. „V Čechách 
mala táto výstava sedem zastávok 
a chceli sme ju posunúť aj na Sloven-
sko. Spolupracujeme s  Prešovským 
samosprávnym krajom a  ten nám 
odporučil umiestniť ju do Tatranskej 
galérie, ktorá má vhodné priestory. 
Sochy sme sem previezli dvoma ka-
miónmi z Pardubíc a boli uskladnené 
priamo v  galérii. Samotná inštalácia 
výstavy trvala jeden týždeň. Vo for-
mácii je usporiadaných 35 vojakov 
a v kójach je ich rozdelených štrnásť. 
Zopár sôch sme inštalovali zvlášť. Vý-
stava tak obsahuje spolu zhruba 50 
vojakov a dva veľké kone, no tri sochy 

sme umiestnili aj v priestoroch našich 
partnerov. Jedna je v  AquaCity, dru-
há v meste Vysoké Tatry na mestskom 
úrade a tretia na Štrbskom Plese v in-
formačnom centre. Máme v pláne po-
sunúť túto výstavu aj na stredné a zá-
padné Slovensko,“ uviedla manažérka 
výstavy Dominika Vavrová a dodala: 
„Sochy nie sú originálne, ale ide o cer-
tifikované kópie dovezené priamo 
z Číny. Každá váži približne 150 – 180 
kilogramov a  kone dokonca 600 kíl. 

K nám putovali dva mesiace loďou. Sú 
vyrobené z terakoty (špeciálna pálená 
hlina, pozn. red.) tak, ako aj originálni 
vojaci.“

Výstava Terakotovej armády sa 
v  Poprade koná pod záštitou pred-
sedu PSK Milana Majerského a  pri-
mátora mesta Poprad Antona Danka. 
Vedenie galérie verí, že táto výstava 
dokáže naštartovať pod Tatrami kul-
túrny turizmus. „Ide o komerčný druh 
výstavy. Mala by spĺňať okrem estetic-

kého aj edukatívny rozmer. Snažíme sa 
prostredníctvom nej naštartovať úplne 
nový produkt kultúrneho turizmu pod 
Tatrami. Záujem je už teraz veľký 
a hlásia sa nám skupiny žiakov a štu-
dentov. Návštevnosť však bude riade-
ná a už prvé dni sú po hodinách úplne 
zarezervované,“ zdôraznila riaditeľka 
TG Anna Ondrušeková. „Veľká vďaka 
patrí Tatranskej galérii, ktorej srdcom 
je jej riaditeľka Anna Ondrušeková. 
Aj vďaka nej nám môžu takúto výsta-
vu závidieť na celom Slovensku,“ po-
dotkol 1. viceprimátor mesta Poprad 
Štefan Pčola. „Kultúru treba brať ako 
doplnkový produkt turizmu a my vie-
me, že každá takáto výstava dokáže 
turistom vhodne vyplniť čas strávený 
v našom regióne. Terakotová armáda 
je jedným z najväčších projektov v ga-
lérii,“ dodal riaditeľ úradu PSK Jozef 
Cvoliga.

Výstava s  názvom Terakotová ar-
máda – Odkaz prvého cisára potrvá 
v  Tatranskej galérii do 22. augus-
ta 2019. Ide o  unikátny pohľad do 
hrobky prvého čínskeho cisára, ktorý 
dokázal zjednotiť Čínu a ukončil tak 
obdobie chaosu medzi všetkými čín-
skymi štátmi.  (mav)

FOTO – Marek Vaščura

Volebná účasť vzrástla aj v Poprade MESTO POPRAD DEŤOM
V sobotu sa na Slovensku konali voľby do Európ-

skeho parlamentu. Účasť na eurovoľbách dosiahla 
22,74 percenta. Oproti voľbám, ktoré sa konali v roku 
2014, bola účasť o 9,69 percenta viac. Pred piatimi 
rokmi bola účasť len 13,05 percenta. Slovensko bude 
v Európskom parlamente zastupovať 14 poslancov.

Víťazom  volieb do Európskeho parlamentu  sa na 
Slovensku stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) 
a SPOLU so ziskom 20,11 percenta hlasov. Nasleduje 
Smer-SD s 15,72 percentami hlasov a ĽS Naše Sloven-
sko so ziskom 12,07 percenta hlasov. Do europarla-
mentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), 
SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Ofici-
álne výsledky potvrdila v nedeľu Štátna komisia pre 
voľby a kontrolu financovania politických strán.

Oslavy Medzinárodného dňa detí potrvajú v Po-
prade niekoľko dní. Už v piatok 31. mája sa  v kine 
Tatran o 17. hodine  bude premietať animovaný ro-
dinný príbeh -  Esá z Pralesa. 

(Pokračovanie na str. 2)

Hlavný program sa 
uskutoční v sobotu 1. 
júna   od  10. hodiny   na 
Námestí sv. Egídia. 
Otvorí ho pestrý festival 
Krojované bábiky, v kto-
rom vystúpia domáce 
a  zahraničné detské fol-
klórne súbory.  Obľú-
bené rozprávky zahrajú 
divadlá Portál z Prešova 

a  Babadlo Prešov, deti 
príde potešiť a rozosmiať  
v  známych rozprávkach 
Macko Uško a  Vlk a za-
jac.  Svoje kúzla a  čary 
predvedie deťom  kúzel-
ník Wolf. Vyvrcholením 
sobotňajšieho programu 
bude koncert Tomáša 
Bezdedu. 

Poslednýkrát vo funkcii prezidenta 
SR odvolil Andrej Kiska s manželkou, 
ktorý novinárom povedal, že voľby 
do EP považuje za veľmi dôležité.  
 FOTO - Silvia Šifrová
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Stručne

Hosťovským regiónom bude tohto roku Sardínia

Mestská polícia hľadá do svojich radov nového člena či členku

 NA PRÍRODOVEDNÉ letné hry, 
ktoré sa uskutočnia 3. júna v Kvetnici 
sa do konca minulého týždňa prihlá-
silo 120 detí z 8 škôl. Budú súťažiť vo 
vedomostiach o lese, teréne, hubách, 
rastlinách, lesných plodinách, baníc-
tve a pod.

 PIATOK 31. mája od 9. do 16. 
hod. sa v  Tatranskej galérii v  Popra-
de uskutoční podujatie ku Dňu detí. 
Deň bude plný zábavy, farieb a  po-
hybu. Pre detí pripravili pracovníci 
galérie rôzne disciplíny zamerané na 
ich tvorivosť, ale aj na pohybovú ak-
tivitu a  tiež súťaž Selfie v TG. Vstup 
je zdarma. 

 PRI PRÍLEŽITOSTI MDD sa 1. 
júna 2019 od 10. do 15. hod. usku-
toční v areáli ZŠ s MŠ Vagonárska 
v Spišskej Sobote program Športuje 
celá rodina. Podujatie, ktoré sa tohto 
roku uskutoční po druhýkrát, orga-
nizuje Klub Sobotčanov v spolupráci 
s touto školou.

 PODTATRANSKÝ skateboardo-
vý klub organizuje otvorenie sezóny 
v popradskom skateparku práve na 
Deň detí. Počas prvej tohtoročnej 
akcie v tomto novom areáli bude pre 
návštevníkov pripravená BMX exhi-
bícia, tanečné vystúpenia, workshopy 
a ďalší program. 

 DEŇ rodiny sa v Poprade uskutoč-
ní v  nedeľu 2. júna. Program začne 
o  11. hod. svätou omšou v  Kostole 
sv. Cyrila a  Metoda na sídlisku juh. 
Následne bude pokračovať rôznymi 
záujmovými aktivitami pre všetky ve-
kové kategórie v areáli kostola.

 MIESTNY odbor Matice sloven-
skej v Poprade v spolupráci s Art aca-
demy Poprad uvedú v stredu 5. júna 
o 17. hod. v divadelnej sále v Spišskej 
Sobote slávnostný program k  100. 
výročiu úmrtia generála M. R. Štefá-
nika pod názvom Prebijem sa. Účin-
kovať budú študenti popradských 
stredných škôl a žiaci ZUŠ v Spišskej 
Belej pod režisérskou taktovkou Ta-
tiany Husárovej. 

 FINANČNÁ správa eviduje kaž-
dým dňom narastajúci počet žiadostí 
o pridelenie kódu eKasa klient. K 23. 
máju bolo v systéme eKasa aktívnych 
121  826 pokladníc. Finančná správa 
však upozorňuje podnikateľov, aby 
si po pridelení eKasa kódu nezabudli 
stiahnuť identifikačné a autentifikač-
né údaje. Týka sa to podnikateľov, 
ktorí požiadali o  pridelenie kódu 
eKasa pre online registračnú poklad-
nicu (ORP). 

 NA webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk je uverejnený presný 
zoznam odberných miest, v  ktorých 
bude v týchto dňoch prerušená distri-
búcia elektriny z dôvodu plánovaných 
prác na zariadení nízkeho napätia. 
Práce súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy.   (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)

Volebná účasť vzrástla aj v Poprade

 Koalícia Progresívne Slovensko a 
SPOLU bude mať v europarlamente 
štyroch zástupcov - Michal Šimeč-
ka, Vladimír Bilčík, Martin Hoj-
sík, Michal Wiezik, Smer-SD troch 
- Monika Beňová, Miroslav Číž a 
Robert Hajšel, ĽS Naše Slovensko 
dvoch - Milan Uhrík a Miroslav 
Radačovský, KDH dvoch - Ivan 
Štefanec a Miriam Lexmann (je-
den mandát sa začne uplatňovať až 
po vystúpení Veľkej Británie z EÚ), 
SaS dvoch - Eugen Jurzyca a Lucia 
Ďuriš Nicholsonová, OĽaNO jed-
ného zástupcu - Peter Pollák.

   V okrese Poprad bolo 89 voleb-
ných okrskov s 82 453 osôb zapísa-
ných v zoznamoch voličov. Volebná 
účasť dosiahla 23,98 percenta. Naj-
vyššiu volebnú účasť z obcí Poprad-
ského okresu zaznamenali v  mes-
te Vysoké Tatry – 41,71 percenta, 
najnižšia účasť bola vo Vydrníku 
len 10,85 percenta. V  našom okre-
se odovzdali voliči najviac platných 

hlasov Koalícii PS a SPOLU -  21,25 
percenta, ĽS Naše Slovensko – 14,99 
percenta, Smer – SD – 13,57 per-
centa, KDH – 12,99 percenta, SaS 
– 10,12 percenta a  OĽaNO – 5,18 
percenta.

V  samotnom meste Poprad bolo 
40 volebných okrskov s 41 367 osôb 
zapísaných v  zoznamoch voličov. 
Volebná účasť dosiahla 24,71 per-

centa. Najviac platných hlasov zís-
kala koalícia PS a SPOLU -  23,06 
percenta, ĽS Naše Slovensko – 15,50 
percenta, KDH – 13,34 percenta, 
Smer – SD – 12,86 percenta, SaS – 
10,63 percenta a OĽaNO – 5,08 per-
centa.

Celkový priebeh volieb do EP bol 
pokojný a zaobišiel sa bez akýchkoľ-
vek vážnejších incidentov.  (ppš)

Mestská polícia prijme do svojich radov nových čle-
nov. Medzi kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky 
patrí ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s matu-
ritou, zdravotná, telesná, duševná a  odborná spôso-
bilosť na plnenie úloh mestskej polície, bezúhonnosť, 
vek nad 21 rokov, osobnostné a morálne predpoklady 
pre výkon práce vo verejnom záujme, vodičský preu-
kaz skupiny B.

Výberové   konanie na funkciu mestského policajta 
v  Poprade prebieha v  3 kolách. Prvé kolo je zamerané 
na zistenie úrovne znalosti slovenského jazyka. Pre-
bieha  formou diktátu, kde sa preveruje úroveň ovláda-
nia pravopisu. Druhé kolo je  zamerané na preverenie 
telesných   zdatností a pozostáva zo šiestich disciplín: 
tlak činky v  ľahu na lavičke, zhyby na hrazde, ľah-sed 
v  časovom limite 1 minúta, skok z  miesta do diaľky, 

12- minútový beh a beh na 100 metrov. Úspešní absol-
venti   prvých dvoch kôl  sa podrobia psychologickému 
vyšetreniu. Na základe odporúčania psychológa sú vy-
braní vhodní kandidáti. „Títo kandidáti sú potom za úče-
lom získania  odbornej spôsobilosti vyslaní do školiaceho 
strediska Ministerstva vnútra a až po  zložení záverečných 
skúšok a získaní odbornej spôsobilosti,  sa z nich stávajú 
mestskí policajti,“ dopĺňa  náčelník Mestskej polície Po-
prad Marián Gardoš. Po nastúpení do útvaru títo  mest-
skí policajti 3 mesiace vykonávajú službu  pod dozorom 
starších skúsených policajtov a takto získavajú praktické 
skúsenosti pri ochrane verejného poriadku.

Uzávierka prihlášok je 31. mája  2019 do 14. hod. Bliž-
šie informácie nájdete na  webovom sídle mesta Poprad  
v sekcii mestská polícia alebo na: stefan.sipula@msupo-
prad.sk, tel.: 052/7167311.  (jhl)

Už onedlho sa v  Poprade usku-
toční  7. ročník festivalu Viva Ita-
lia. Od 12. do 15. júna 2019 bude 
mať Poprad chuť Talianska. Hos-
ťovským regiónom tohto  roční-
ka  bude tentokrát   Sardínia s de-
legáciou približne 60 ľudí vrátane 
umelcov či podnikateľov.

Pri tejto príležitosti bola v sardín-
skom meste Oristano, ktoré je hlav-
ným partnerom projektu a v meste 
Monti začiatkom minulého týždňa 
podpísaná dohoda o participácii 
Sardínie a  zosieťovaní  vystavova-
teľov na tomto festivale.  Dohodu 
podpísali miestna zástupkyňa CR a 
PR Stefania Zedda, zástupkyňa pro-
duktívnych činností Pupa Taran-

tinti a viceprimátor mesta Poprad 
Ondrej Kavka. „Mesto Poprad si 
veľmi váži kultúru a históriu Sardí-

nie, ako aj  jej špecifiká. Sme poctení 
tým, že prijali pozvanie na 7. ročník 
Viva Italia a veríme, že zo Slovenska 
a z nášho mesta si Sardínčania od-
nesú nádherné zážitky,“ dodal vice-
primátor  Ondrej Kavka. 

Jedinečnú pouličnú taliansku 
atmosféru  v  Poprade zabezpečí 
40 gastro stánkov z rôznych ta-
lianskych regiónov, vo večerných 
hodinách spríjemní atmosféru 
na námestí   Street-bands. Okrem 
tradičných stánkov  s jedlom a ta-
lianskeho trhu sa v tomto roku po 
prvýkrát uskutoční aj „Sardínske 
mestečko“ venované výlučne sar-
dínskym hosťom s kuchyňou, hud-
bou a dielňami.  (jhl)

FOTO – Silvia Šifrová

FOTO – archív mesta
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Krátke správy
 ZAHRANIČNÝ portál Lonely 

Planet zostavil rebríček desiatich des-
tinácií Európy, ktoré odporúča čitate-
ľom a cestovateľom ako „to najlepšie 
z  Európy pre rok 2019“. Na prvom 
mieste sa umiestnili Vysoké Tatry zo 
Slovenska, ktoré tak predbehli aj tu-
risticky vychytené krajiny ako Fran-
cúzsko či Švajčiarsko. 

 V sobotu 1. júna sa uskutoční Ví-
kend otvorených parkov a záhrad. 
Svoje brány otvorí aj Botanická zá-
hrada v Tatranskej Lomnici. Počas ce-
lého dňa budú pre návštevníkov pri-
pravené sprevádzané vstupy, ukážky 
pikírovania rastlín, spoznávanie tat-
ranských živočíchov a pre deti budú 
pripravené aj tvorivé dielne.

 PREŠOVSKÝ samosprávny kraj v 
spolupráci s Regionálnou organizá-
ciou Slovenského syndikátu novi-
nárov v Prešove a Knižnicou P. O. 
Hviezdoslava organizuje už po sied-
mykrát súťaž stredoškolských časo-
pisov. Každoročne sa do nej zapájajú 
tvorivé novinárske tímy z celého kraja. 
Uzávierka súťaže je 30. júna 2019.  Do 
súťaže treba časopis prihlásiť e-ma-
ilom na adresu kniznicapoh.crd@
gmail.com Vlani súťažilo 21 stredo-
školských časopisov z 11- tich miest 
a okresov.  Víťazstvo z krajskej súťaže 
si odniesol časopis Stretnutia z Gym-
názia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku.

 ŽELEZNICE SR realizujú výlukové 
práce do 31. mája 2019 do 17.50 hod. 
v úseku trate TEŽ Vyšné Hágy – Štrb-
ské Pleso. Cestujúci budú prepravova-
ní náhradnou autobusovou dopravou. 

 POPRADSKÁ umelecká agentúra 
Bell Canto uvedie v  utorok 11. júna 
o  19. od. v  Dome kultúry vo Svite 
komédiu o  partnerských vzťahoch 
s  názvom Horúca sprcha v  podaní 
bratislavského divadla Komédie, kto-
ré je zamerané hlavne na komédie sú-
časných svetových autorov. 

 TAKMER pol milióna stromče-
kov plánujú tento rok vysadiť Štátne 
lesy TANAP-u na území Tatranské-
ho a  Pieninského národného parku. 
Celkovo chcú zalesniť viac ako 210 
hektárov územia, ktoré majú vo svo-
jej správe. Najväčšie zastúpenie bude 
mať smrek, jedľa, buk, smrekovec 
a  borovica, chýbať však nebudú ani 
ďalšie druhy drevín ako javor, brest, 
jelša či borovica limba.

 ODDYCHOVÁ zóna, detské ihris-
ko, rekonštrukcia chodníkov a auto-
busových zastávok, prírodné fitnes 
centrum, vybudovanie grilovacích 
altánkov, revitalizácia školského dvo-
ra či nákup športových dresov. Do 
programu na podporu lokálnych ko-
munít, ktorý finančne zastrešuje Na-
dácia COOP Jednoty, prihlásili obce, 
mestá a združenia atraktívne projek-
ty. O tom, ktorý subjekt sa nakoniec 
bude tešiť z grantu 6 000 eur rozhodne 
verejnosť. Hlasovanie je rozbehnuté v 
predajniach najväčšej maloobchodnej 
siete a potrvá do konca mája.  (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)

Majú srdce na pravom mieste

V centre Popradu nebudú v tento 
deň chýbať stánky s občerstvením a 
stánky plné sladkostí, deti budú mať 
všetky atrakcie k dispozícii zadarmo  
a budú mať možnosť sa zapojiť do 
motivačných animačných súťaží.   

Mestská informačná kancelária   
počas celého 4 dňového festivalu 
v dobe otváracích hodín, bude bez-
platne požičiavať šliapacie retro au-
tíčka a odrážadlá pre najmenšie deti.

Súčasťou osláv MDD v Poprade 
bude v  nedeľu 2. júna program Ja 
a môj psík, v ktorom sa môžu deti 
predviesť so svojimi psíkmi a spo-
ločne súťažiť o pekné odmeny. Súťa-
žiť sa bude na školskom dvore Zák-
ladnej školy na Ulici mládeže.

V pondelok budú  pre deti  v Dome 
kultúry pripravené tradičné tvorivé 
dielne  s názvom – Farebný svet detí. 
A na tento deň je v poobedných ho-
dinách v  dome kultúry pripravené 
aj vystúpenie Detského folklórneho 
súboru Letnička. Viac na plagáte.

V prípade nepriaznivého počasia 
bude podujatie presunuté do Arény 
Poprad.  (jhl)

MESTO POPRAD 
DEŤOM

Info: POS Poprad, 052/7722466

31. máj / 17.00 / piatok / Kino Tatran Poprad

ESÁ Z PRALESA 
Animovaný rodinný príbeh.

Vstupné: 1€

1. jún / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia 

FESTIVAL KROJOVANÉ BÁBIKY 2019 

1. jún / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

MESTO POPRAD DEŤOM
10.00     KROJOVANÉ BÁBIKY 2019
12.45     NO POČKAJ ZAJAC a MACKO UŠKO
13.00     O  TROCH GROŠOCH / Divadlo PORTÁL Prešov
14.00     SEN JEDNÉHO DUBA / BABADLO Prešov
15.00    KÚZELNÍK WOLF – SRANDA BANDA
16.00    NO POČKAJ ZAJAC a MACKO UŠKO
17.00    TOMÁŠ BEZDEDA a BAND

2. jún / 14.00 / nedeľa / 
školský dvor ZŠ, Ul. mládeže, Poprad

JA A MÔJ PSÍK 

Pohybové aktivity v rámci agility prekážok.

3. jún / 12.00 / pondelok / Dom kultúry Poprad

Tvorivé dielneFAREBNÝ SVET DETÍ  /

3. jún / 17.00 / pondelok / divadelná sála 
Domu kultúry v  Poprade

DETI DEŤOM / DFS LETNIČKA
Vstup voľný

MESTO POPRAD DEŤOM

MESTO POPRAD 

DEŤOM
MESTO POPRAD DETOM

›

MESTO POPRAD DETOM

,

Mesto
POPRAD

V  prípade nepriaznivého pocasia 
sa podujatie uskutocní v ARÉNE Poprad

›

›

MESTO POPRAD ›

Slávnostné odovzdávanie vyzna-
menaní a poďakovaní za prácu ľu-
ďom s „červenokrížskym srdcom“ 
sa uskutočnilo minulú stredu v Po-
prade. Predseda Územného spolku 
SČK v Poprade Ladislav Moravčík 
poďakoval všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí rôznym spôsobom podporujú 
prácu SČK.  Riaditeľka ÚS Denisa 
Kučkovská predniesla i správu o 
činnosti za uplynulý rok. 

K najvýznamnejším aktivitám stále 
patrí osvetová práca na poli darcov-
stva krvi, kurzy prvej pomoci, opatro-
vateľstva, poskytovanie stravy pre dô-
chodcov, služby Domu SČK v Spišskej 
Sobote, zabezpečovanie potravinovej 
pomoci ľuďom v núdzi, súťaže ČK 
a ďalšie. V minulom roku sa okrem 
iného starali 5 týždňov aj o stravu a 
materiálnu pomoc pre 124 ľudí z vy-
horených obydlí v Matejovciach. 

Na slávnosti odovzdali ocenenia 24 
občanom z okresov Poprad a Kežma-
rok. Boli medzi nimi aj Popradčanky, 

ktoré dostali poďakovanie SČK za 
aktívnu prácu: Eva Hvilová zo Stráží, 
Magdaléna Ščurková a Viera Štelbas-
ká zo Sp. Soboty. M. Ščurková pôsobí 
v ČK už veľmi dlho a povedala: „Je 
to veľmi prospešná práca, lebo každý 
človek potrebuje mať aj nejakú oporu, 
opateru, hlavne, ak je v pokročilom 
veku. ČK robí veľa práce, čo sa týka 
zdravia, osvety, pre starších...“ Prezra-
dila, že už jej mama pracovala veľmi 
dlho v ČK a rodina jej v tom fandi-
la. E. Hvilová doložila: „Dobrovoľne 
a rada pomáham iným a vidím veľký 
osoh v dobrovoľníckej práci. “

Medailu Červeného kríža za dlho-
ročnú aktívnu prácu si odniesla Po-
pradčanka Božena Kubíková a tiež 
Ladislav Moravčík zo Svitu a Žofia Je-
žová z Veľkej Lomnice. Ostatní ocene-
ní pochádzali z rôznych obcí a miest 
Popradského a Kežmarského okresu. 

B. Kubíkovú (na foto dole) mnohí 
priaznivci ČK poznajú z dlhoroč-
nej práce v popradskom územnom 
spolku, kde pracovala v rokoch 1967 
až do roku 2002, posledných desať 
rokov ako riaditeľka, predtým ako 
zdravotná referentka a zdravotná ta-
jomníčka. Avšak už na strednej ško-
le bola členkou SČK. V činnosti pre 
túto organizáciu pokračuje takisto 
na dôchodku. Je členkou v miestnom 
spolku SČK v Poprade i vo výkonnej 
rade ÚS SČK. Povedala: „Ja mám také 

srdce, že potrebujem dakomu dať, čo 
vo mne je. Aj keď okolo mňa prejde 
bezdomovec, vždy mu niečo dám, lebo 
si myslím, že treba pomôcť.“ Osobne 
si myslí, že mimoriadnou zásluhou 
ČK je podpora bezpríspevkového 
darcovstva krvi. Aj L. Moravčík (na 
foto hore) považuje práve darovanie 
tejto vzácnej tekutiny za osobitne 
cenný prínos: „Darcami krvi boli aj 
môj otec a brat, a preto, keď som mal 
18 rokov, viedla moja cesta na trans-
fúznu stanicu. Ale vôbec prvý kontakt 
s Červeným krížom si pamätám ešte z 
detstva. Mama bola dobrovoľná ses-
tra ČK, mala doma lekárničku, lekár 
bol z našej malej dedinky pri Nitre 
vzdialený dva km. Keď sa niekto zra-
nil, chodili k nám klopať o pomoc. Už 
vtedy som vnímal, že existuje Červený 
kríž, a že sa mu raz chcem venovať.“ 
Dodnes nielenže chodí darovať krv 
a k darcovstvu priviedol aj mnohých 
ďalších, ale postupne sa stal i funkcio-
nárom SČK.  (mar)

FOTO – Marta Marová
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Popradské „bilinky“ majú ďalších absolventov

Poprad na gurmánskej mape zotrval

Deň so záchranármi

Policajné správy

Zaujalo nás

Legendy zavítali do Tatier

Minulý týždeň v piatok sa v priestoroch Gymnázia na Ku-
kučínovej ulici v Poprade konal jubilejný 60. ročník okresného 
kola fyzikálnej olympiády kategórie G pod názvom Archime-
diáda. 24 súťažiacich zo základných škôl okresu sa popasovalo 
s teoretickou časťou formou testu a tiež z fyzikálnymi pokus-
mi, ktoré si sami pripravili. Spolu plnili všetci účastníci štyri 
úlohy a až 22 z nich sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov. 
Tým najúspešnejším bol – Sebastián Šoltys z 8.roč gymnázia 
Kukučínova, ktorý zvíťazil so ziskom 37,5 bodu. Iba o bod za 
ním zaostal Daniel Ďurčo zo ZŠ s MŠ vo Veľkej a 36 bodov 
získal tretí v poradí Michal Rečičár zo ZŠ s MŠ Francisciho 
Poprad.  FOTO – Marek Vaščura

Minulý týždeň v utorok sa v 
priestoroch ZŠ s MŠ na Jarnej 
ulici v Poprade konala sláv-
nostná akadémia pri príleži-
tosti Dňa rodiny. Žiaci pozvali 
všetkých rodinných príslušní-
kov a spoločne im v kultúrnom 
programe predviedli, čo si pre 
nich pripravili. V závere odme-
nili tých najbližších kvietkom 
a za pekný kultúrny zážitok si 
vyslúžili neutíchajúci potlesk. 
FOTO – Marek Vaščura

Špeciálne pri príležitosti desiateho výročia otvorenia Grand 
Hotela Kempinski vo Vysokých Tatrách vystúpili v  polovici 
mája v mimoriadnej zostave slovenské hudobné legendy. Ob-
ľúbení muzikanti Beáta Dubasová, Pavol Hammel, Vašo Pa-
tejdl a Janko Lehotský koncertovali spolu na pódiu prvýkrát. 
Oslavy 10.výročia hotel ukončí tradičným víkendom pre deti 
na prelome mája a júna. V októbri čaká návštevníkov večer 
plný hudby a humoru s Petrom Lipom a Milanom Lasicom. 
Záverečnú bodku za koncertmi hudobnej sezóny dajú Robo 
Grigorov a Cigánski diabli. Tí sa postarajú o nefalšovanú zá-
bavu, pri ktorej si priaznivci hudby užijú čardáš, rock ale aj 
klasiku.         FOTO – Silvia Šifrová

Po priechode pre chodcov v Poprade kráčajú nielen ľudia, 
ale niekedy aj iné tvory. Naša čitateľka nedávno vo večerných 
hodinách zachytila, ako si po priechode pri kruhovom objaz-
de smerom na Brežný riadok vzorne cupitá bobor. Vodiči, 
majte sa preto na pozore a dávajte prednosť už nielen chod-
com, ale aj zvieratám!  FOTO – Miriam Hozzová 

Týždenník Trend už dl-
hodobo zostavuje rebríček 
Trend top reštaurácií a hote-
lov Slovenska. Pri nedávnej 
návšteve redakcie nám Pe-
ter Sisák z Vino & Tapas zo 
Spišskej Soboty, prezradil, 
že medzi prvou desiatkou 
Top reštaurácií 2019 si táto 
reštaurácia udržala svo-
ju pozíciu.  Už tretí rok po 
sebe získala 18 z 20 bodov a 
5 hviezdičiek. Delí sa tak o 

4 – 8 priečku, pričom prvá 
je jedna z bratislavských 
reštaurácií. Konkurencia 
bola skutočne silná a polovi-
cu z prvej desiatky obsadzu-
jú práve reštaurácie z nášho 
hlavného mesta. 

Navyše šéfkuchárka Zuza-
na Sisáková z Vina & Tapas 
po piatykrát figuruje v zo-

zname 20 top šéfkuchárov 
Slovenska, bez určenia po-
radia, ako jediná žena. Vlani 
vytvorila unikátny projekt 
Lady Chef, v rámci ktorého 
pozýva do Popradu medzi-
národnú kuchársku dám-
sku elitu. Zatiaľ naposledy 
v marci tohto roku navští-
vila naše mesto a predviedla 
svoje gastronomické umenie 
najlepšia šéfkuchárka sveta 
2017 Ana Roš.  (mar)

Takmer polstovka čerstvých abi-
turientov bilingválnej slovensko-
-nemeckej sekcie Gymnázia na 
Ulici Dominika Tatarku v  Popra-
de už má maturitné vysvedčenia. 
Nielen slovenské, ale aj nemecké. 
Miestom ich slávnostného odo-
vzdávania bola tradične veľká 
zasadačka popradského mestského úradu. Na 
slávnosť prišli rodičia maturantov, „bilinky“ za-
stupovali učitelia i žiaci, nechýbal ani zástupca 
nemeckého veľvyslanectva na Slovensku kul-
túrny atašé Marian Gordzielik. 

Vedúci bilingválnej sekcie Bernhard Sabol-

-Wimmer vo svojom príhovore 
uviedol zaujímavú informáciu tý-
kajúcu sa výsledkov maturitných 
skúšok. Kým celosvetový priemer 
bilingválnych gymnázií pod ges-
ciou SRN bol 2,40, v popradských 
„bilingválkach“ to bolo 2,01.  Ne-
rozdávali sa však len slovenské 

a nemecké maturitné vysvedčenia. Riaditeľ ško-
ly Dušan Nebus udelil za vynikajúci prospech 
(priemer 1,00 počas celého štúdia) a  vzornú 
reprezentáciu školy titul vzorný žiak školy Te-
reze Kulichovej z 5. E (na foto vľavo) a Natálii 
Puchalovej z 5. F (na foto vpravo).  (zsu)

Dali ste nám
vedieť

Minulý týždeň v pondelok 
sme v našej Materskej škole 
na Tajovského ulici zorgani-
zovali Deň so záchranármi, 
hoci počasie veľmi neprialo. 
Napokon sa umúdrilo a pr-
šať prestalo.

Mali sme možnosť pozrieť 
si naživo ako prebieha zá-
chrana a  ošetrenie dievčaťa, 
ktoré utrpelo zranenie želez-
nou tyčou. Bola to simulácia 
situácie, s akými sa záchraná-
ri pri svojej práci stretávajú 
a  riešia pravidelne. A  veru, 
naši škôlkari s  otvorenými 
ústami a  zatajeným dychom 
sledovali, ako zranenú ženu 
požiarnici najprv vyslobodili 
a  potom záchranári ošetrili 
a odviezli do nemocnice. Sa-
mozrejme, aby bola simulá-
cia dokonalá, nesmeli chýbať 

ani majáky a  siréna. A  na to 
všetko dozerala a o poriadok 
a  pokoj počas celej akcie sa 
starala hliadka mestskej po-
lície.

Po skončení záchrannej ak-
cie sa deti oboznámili s  tým, 
ako  hasiči, záchranári a  po-
licajti pracujú, aké pomôcky 
a nástroje im pri práci pomá-
hajú a mali možnosť nazrieť aj 
do útrob ich vozidiel. Dokon-

ca si vyskúšali všetci spoločne 
postriekať záhradu našej MŠ 
vodou z  hasičskej striekačky. 
Zvedavé otázky nemali kon-
ca kraja a na všetky trpezlivo 
odpovedali naši hostia v uni-
formách. Pre všetkých to bolo 
dopoludnie plné vzrušenia 
a nových zážitkov, za ktoré sa 
chceme všetkým záchraná-
rom veľmi pekne poďakovať. 
 Milena Krasová

FOTO – Mária Goláňová

FOTO – archív MŠ
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Námestie bude opäť žiť folklórom

Buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom...

O zaniknutom hlavnom oltári

Policajné správy

Začiatkom mája 2019 sa v evanjelickom Kostole Svätej 
Trojice na Námestí svätého Egídia uskutočnila slávnosť 
inštalácie zborového farára Michala Findru (na foto). Pri 
tejto príležitosti sme sa porozprávali s novým zborovým 
farárom Michalom, rodákom z  Kysúc. Počas štúdia na 
STU v Bratislave na stavebnej fakulte sa začal duchovne 
orientovať, čo vyústilo do neskoršieho štúdia na teologic-
kej fakulte. Stal sa kaplánom a neskôr farárom Evanjelic-
kej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Je ženatý 
a spolu s manželkou vychovávajú tri deti. 

 Priblížte nám vaše do-
terajšie pôsobenie.

„V  cirkevnej službe som 
pôsobil spočiatku ako stavby-
vedúci pri výstavbe Medziná-
rodného evanjelického mlá-
dežníckeho centra Ichthys vo 
Veľkom Slavkove, potom ako 
duchovný správca a  neskôr 
ako mládežnícky farár v Tat-
ranskom senioráte. Od roku 
2012 sme sa presťahovali do 
Popradu, kde som pôsobil 
ako farár pre deti a  mládež. 
Po odchode môjho kolegu 
zborového farára Libora Bed-
nára sa rozhodol cirkevný 
zbor v  Poprade zvoliť si ma 
za zborového farára.“

 Teda vaše pôsobenie 
v  Poprade je prianím va-
šich farníkov?

„V  našich zboroch je mož-
nosť voľby zborového farára 

na obdobie 10 rokov. Je to 
vyjadrenie vzájomnej ocho-
ty zboru aj farára byť spolu 
v  službe Kristovej na určité 
obdobie. Po právoplatnej 
voľbe nasleduje slávnosť in-
štalácie zborového farára 
v cirkevnom zbore. V našom 
zbore bola táto slávnosť spo-
jená aj s úvodom presbyterov 
a kurátora. Presbyteri sú spo-
lu s  dozorcom a  kurátorom 
zboru mojimi najbližšími 
spolupracovníkmi. Veľmi 
som sa potešil, že sme mohli 
mať takúto spoločnú slávnosť 
na začiatok ďalšej etapy živo-
ta Popradského evanjelického 
zboru.“

 Nastúpili ste do roz-
behnutého vlaku, v ktorom 
ste sa „viezli“ spolu s vaším 
predchodcom, pánom fará-
rom Liborom Bednárom. 

Aké sú vaše pastoračné 
predstavy?

„V  našom cirkevnom zbore 
fungujú mnohé služby a akti-
vity. Zasahujú všetky generá-
cie od detí, cez mládež, stred-
nú generáciu až po seniorov. 
Bez mnohých spolupracovní-
kov by nebolo možné konať 
také mnohoraké dielo. Doba 
sekularizmu a obdobie vytlá-
čania kresťanstva zo života 
jednotlivcov aj rodín v  čase 
socializmu prinieslo pretrh-
nutie kontinuity odovzdáva-
nia viery v  našich rodinách. 
Výzvou je viesť členov rodín, 
aby sa rozprávali o viere, aby 
hľadali spôsob kresťanského 
každodenného života, aby 
Písmo Sväté, modlitba a ná-
božná pieseň opäť boli súčas-
ťou rodinného života. Ako 
učiteľ náboženstva si uvedo-

mujem aj dôležitosť kresťan-
ského vzdelávania. Nejde len 
o  vierouku, ale aj o  otázky 
svetonázorové a veľmi dôleži-
tú oblasť etiky. Dobré vyučo-
vanie a príklad života môžu 
dať v  dnešnom relativizova-
nom a  individualistickom 
svete oporu vo Večnom Pánu 
Bohu a ochotu nezištne slúžiť 
skrze Božiu lásku.“

 Istý čas ste slúžili v de-
dinskom prostredí. Ako 
vnímate rozdiely v  pasto-
rácii v meste a na dedine?

„Keďže pochádzam z  inej 
oblasti, príchodom do Po-
pradu vnímam aj určité 
rozdiely a  niekedy aj ob-
medzenia v  službe. Čo sa 
týka regiónu pod Tatrami, 
má jedno pre mňa zvláštne 
špecifikum, a  to je hrdosť. 
Hrdosť je dobrá, lebo viem, 
kam patrím a kto som. Tat-
ry sú úžasné, je na čo byť 
hrdý. Hrdosť však môže byť 
prekážkou pokoriť sa pred 
Pánom Ježišom a  ísť cestou 
pokánia a potom živej viery 
konajúcej v láske. Čo sa týka 
mesta je oproti obci veľkou 
prekážkou uzavretosť a skry-
tosť. Pri sčítaní ľudí sa iden-

tifikujem s  cirkvou, ale do 
zboru nepatrím. Na dedine 
sme sa všetci poznali, a  nik 
sa nestratil „z  dohľadu“. Žiť 
kresťansky bez spoločenstva 
zboru sa nedá, a  je smutné, 
že toľko veľa ľudí cirkevný 
zbor nepotrebuje.“

 Čo by ste odkázali Po-
pradčanom i čitateľom no-
vín Poprad?

„Pri inštalácii a úvode pres-
byterov a  kurátora v  našom 
Popradskom evanjelickom 
zbore bolo mottom Božie slo-
vo od apoštola Pavla: „A tak, 
bratia moji milovaní, buďte 
pevní, neklátiví, rozhojňujte 
sa stále v diele Pánovom, ve-
diac, že vaša námaha nie je 
márna v  Pánu.“ Chcem po-
priať to, čo odznelo v kostole 
pri inštalácii, nielen účastní-
kom slávnosti, ale aj všetkým 
Popradčanom, aby našli ži-
votnú stabilitu. Prial by som 
si nech je v Spasiteľovi  - Pá-
novi Ježišovi a z  tejto istoty, 
aby potom pramenila vždy 
rozmáhajúca sa prospešná 
pomoc blížnym. Prial by som 
si, aby bola kresťansky ne-
zištná a obetujúca sa.“

 Gabriela Budzáková

Kostol sv. Egídia je cennou historickou pamiatkou v centre mesta Pop-
rad. Vznikol v 2. polovici 13. storočia. Interiér kostola je zdobený výni-
močným súborom stredovekých malieb. V Tatranskej galérii bola v máji 
ďalšia z prednášok „Z dejín umenia a kultúry Spiša“ pod názvom Requ-
iem za oltár o zaniknutom hlavnom oltári v tomto kostole. 

Na konci 18. storočia sa začala 
rozsiahlejšia úprava Kostola sv. Egí-
dia, na ktorú prispel cisár Jozef II. 
Starý oltár, ktorý odstránili v  roku 
1783,  mal mimoriadne umelecko-
-historické kvality, napr. veľmi kva-
litnú rezbu. Prednášajúci Jaroslav 

Grochola uviedol: „Je rozdiel, či dielo 
vyreže školený sochár alebo ľudový 
rezbár, či dokonca učeň alebo tovariš. 
Tu evidentne ide o školeného umelca. 
Ťažko povedať, či bol aj akademic-
ky vzdelaný. Jedinou bola v  tej dobe 
Viedenská akadémia a  tú asi nena-
vštevoval. Pravdepodobne prešiel ško-
lením u  sochárov poľsko-litovského 
okruhu.“

Tvorcom oltára bol kežmarský so-
chár a rezbár Ján Feeg. Vytvoril roz-
siahly súbor diel na Spiši. Typické 
pre jeho tvorbu boli expresívne lo-
mené drapérie, veľmi výrazné ruky, 
nohy, nos, nadočnicové oblúky, hl-
boko vsadené oči. Oltár pochádza 
z  obdobia neskorého baroka, ktoré 
už preniklo do rokoka. Typická je 
preň uvoľnenosť tvarov, tzv. rokajová 
ornamentika.  

Hlavný oltár, ktorý predstavoval 
posledné dielo spišskej tvorby Jána 
Feega, bol v 90. rokoch 20. storočia 
predaný súkromnému zberateľovi za 
milión slovenských korún.   (kpa)

Medzinárodný festival detských 
folklórnych súborov Krojované 
bábiky sa uskutoční od 30. mája do 
4. júna v podtatranskom regióne. 
Podujatie sa koná už po 23-tí krát 
a každý rok sa na ňom zúčastňujú 
domáce súbory spod Tatier a pre-
šovského regiónu a ich hostia zo 
Slovenska a zahraničia.

Počas šiestich 
festivalových dní 
budú vystúpenia 
v rámci tvorivých 
dielní pre žiakov 
škôl v Kežmarku, 
Poprade, Veľkej 
Lomnici, Hranov-
nici, Stropkove a 
vo Svite. Otvárací 
program MF DFS 
Krojované bábiky 
sa uskutoční v so-
botu 1. júna o 10. 
hod. na Námestí sv. 
Egídia v Poprade. Slávnostný gala-
program s výmenou krojovaných 
bábik, ktoré symbolicky znázor-
ňujú zúčastnené kolektívy, bude v 
nedeľu 2. júna o 15. hod. na hrad-
nom nádvorí v Kežmarku. Suveníry 
bábik od hostí festivalu poputujú 

do múzea v Stropkove a bábiky od 
domácich kolektívov zostávajú na 
pamiatku hosťom. Okrem toho 
súbory vystúpia aj na Guhrfeste v 
Tatranskej Polianke 1. júna o 14. 
hod., kde je pripravený aj sprievod-
ný program oddychovo-kultúrneho 
charakteru so spoznávaním krás 
Slovenska. 

Na festivalových 
vystúpeniach ur-
čených pre verej-
nosť môžu diváci 
uvidieť vystúpenia 
hostí z Bulharska, 
Poľska, Maďarska, 
Bratislavy, Lotyš-
ska a Ruska. Spolu 
vystúpi 17 kolektí-
vov s viac ako 400 
účinkujúcimi. Ich 
zástupcov prijme 
aj primátor Popra-
du Anton Danko v 

sobotu predpoludním a v nedeľu i 
primátor Kežmarku Ján Ferenčák. 

Bohatý program zabezpečuje pes-
trosť a kultúrne vyžitie nielen pre 
divákov, ale aj účastníkov, zvlášť 
tým, že festival je venovaný deťom 
v rámci MDD.  (vsf)FOTO – Katarína Plavčanová
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Občania vyjadrili názory k poschodovému parkovaniu

Týždeň s mestskou políciou
  MINULÝ týždeň v  pon-

delok krátko popoludní spo-
lupracovala  hliadka MsP s 
hasičmi pri dopravnej nehode 
v križovatke ulíc Levočská a 
Okružná. Pri tejto dopravnej 
nehode došlo aj k zraneniu 
jednej osoby, čo si vyžiadalo jej 
prevoz do nemocnice.

  V TEN istý deň popoludní 
preverila hliadka MsP oznam 
ohľadom neznámeho muža 
ležiaceho pred jednou z prevá-
dzok na Námestí svätého Egí-
dia. Muža alkohol zmohol do 
takej miery, že sa snažil ustlať 
si v betónovom kvetináči, mys-
liac si, že je doma v posteli.

  VO ŠTVRTOK 23. mája na 
poludnie zasahovala hliadka 
mestskej polície pred nákup-
ným centrom na Námestí svä-
tého Egídia, kde muž obťažoval 
okoloidúcich. Bol vyriešený v 
zmysle zákona o priestupkoch 
a následne z miesta vykázaný.

  V TEN istý deň hliadka na 
základe podnetu od občana 
prichytila v  pešej zóne na ná-
mestí ženu z Rumunska, ktorá 
bez príslušného oprávnenia 
vykonávala nelegálnu finanč-
nú zbierku. Bola jej uložená 
bloková pokuta a z miesta 
bola vykázaná. Mestská polí-

cia aj na základe tejto udalosti 
upozorňuje občanov, aby boli 
obozretní a nenechali sa okla-
mať takýmito podvodnými 
praktikami. Každá osoba vy-
konávajúca finančnú zbierku 
sa musí na mieste preukázať 
príslušným povolením. Ak 
ním nedisponuje, je tu podo-
zrenie na vykonávanie nelegál-
nej finančnej zbierky, a preto je 
potrebné oznámiť to na linku 
159.

  TAKISTO vo štvrtok 23. 
mája večer preverili mest-
skí policajti oznam ohľadom 
ženy ležiacej na chodníku na 
Hviezdoslavovej ulici. Bola 
silno pod vplyvom alkoholu a 
nekomunikovala. Hliadkou jej 
bola poskytnutá predlekárska 
starostlivosť a jej zdravotný 
stav si vyžadoval prevoz do ne-
mocnice.

  V SOBOTU 25. mája v noci 
zasahovali hliadky MsP spolu s 
hliadkou PZ na Levočskej ulici 
v zariadení sociálnych služieb, 
kde dochádzalo k rušeniu noč-
ného pokoja osobou pod vply-
vom alkoholu. Situácia bola 
upokojená a vec bola riešená 
v zmysle zákona. Podozrivá 
osoba následne opustila zaria-
denie.  (msp)

Kino tatran
Štvrtok 30. mája v 2D a 31. mája 

v 3D o 19. hod. - GODZILLA II.: 
KRÁĽ MONŠTIER USA, akč-
ný/dobrodružný/triler/sci-fi, 132 
min., titulky, MP15 -  Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP) 3D: 5 €

MDD V KINE TATRAN 
Piatok 31. mája o 17. hod. - ESÁ Z 
PRALESA Vstupné: 1 €

Sobota 1.júna o 16.30 hod. - PIA-
DINôŽKAVstupné: 2 €

Sobota a nedeľa 1. a 2. júna o 19. 
hod. - ROCKETMAN - USA/GB, 
hudobný/muzikál, 120 min., titul-
ky, MP15 - Životný príbeh jedného 
z najúspešnejších hudobníkov - El-
tona Johna. Vstupné: 5 €/vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

Nedeľa 2.júna o  16.30 hod. - 
BLESKOVÝ MANU - DE, animo-
vaný, 88 min., dabing, MP- Manu 
je výborný letec a teší sa na skúšku 
z lietania, ktorú musí podstúpiť 
každá čajka. Vstupné: 5 € / vstup-
né zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

Pondelok 3. júna o 19. hod. - BO-
LESŤ A SLÁVA ES, dráma, 113 
min., titulky, MP15, FK Nový film 
P. Almodóvara s  A. Banderasom 
a P. Cruz. Filmový režisér Salva-
tor cíti prázdnotu a nie je schopný 
ďalej  tvoriť. Vstupné: 5 € / vstupné 
FK, ŤZP: 3 €

Utorok 4. júna o 19. hod. - SIL-
NÉ REČI - Vystúpia M. Szatmary, 
J. Lužina, M. „Docent“ Sedliak a S. 
Staško. - Vstupné: 13 €, predaj líst-
kov len cez www.ticketportal.sk

Poslanci volebného obvodu č. 2 – sídliská 
Juh a Kvetnica sa  stretli v polovici mája v 
kancelárii na Dostojevského ul. 25 na Juhu. 

Diskutovali k doposiaľ známym názorom 
občanov z jednotlivých bytových domov k 
výstavbe poschodového parkovania na sta-
rom sídlisku Juh. Na stretnutiach s občanmi 
sa zúčastnili aj niektorí poslanci VO č. 2. Kon-
štatovali, že výstavbu poschodového parkova-
nia prijali obyvatelia vcelku pozitívne, o čom 
svedčia aj zápisnice z jednotlivých domových 
samospráv. Väčšina pripomienok smerovala k 
zabezpečeniu objektu kamerami, aby nedochá-
dzalo k úmyselnému poškodzovaniu majetku 
a tiež sústreďovaniu sa  neprispôsobivých ele-
mentov. Niektorí občania vyslovili obavu z lik-
vidácie detských ihrísk. Tiež považujú za dô-
ležité, aby sa pozornosť venovala bezpečnému 
nájazdu áut a zimnej údržbe. Poslanec Milan 
Baran povedal, že v podstate takéto riešenie 
parkovania by malo byť v poriadku až na pri-
pomienky občanov z vchodu č. 6 bloku Argón.

Poslankyňa Alena Madzinová vyjadrila 
spokojnosť s riešením interpelácie ohľadom 
odstránenia panelov z trávnatého porastu 
na Rastislavovej ul. na Juhu III. Poďakovanie 
patrí zamestnancom Správy mestských komu-
nikácií v Poprade, ktorí rýchlo zareagovali a 
panely odstránili. Ďalej informovala poslan-
cov o riešení parkovacej plochy v severnej 
časti areálu Spojenej školy Letná. Dopravný 
inšpektorát vydal stanovisko k umiestneniu 
zvislého a vodorovného dopravného značenia 
a umiestnenia kontajnerov tak, aby neprekáža-

li bezpečnému výhľadu na chodník, cez ktorý 
sa musí prejsť pri vjazde na parkovisko. Tiež 
sa zaujímala, či je už sprístupnená zadná brá-
nička do areálu nemocnice od SPŠ. M. Baran 
odpovedal, že otvorenie bráničky, aby pacien-
ti a návštevníci nemuseli chodiť dookola, je v 
štádiu riešenia s generálnym riaditeľom po-
pradskej nemocnice.

Poslankyňa Mária Radačovská vyslovila ne-
spokojnosť s krátkym intervalom pre chod-
cov na priechodoch – zvlášť na križovatke pri 
antikvariáte na Štefánikovej ul. Zdravý má čo 
robiť, a nie ešte ten, kto ide s barlami. Už v 
minulosti bola na túto námietku odpoveď, že 
signalizačné zariadenie na križovatke je na-
programované a aj keď chodec vstúpi na prie-
chod a zakrátko začne svietiť červená, chodec 
bezpečne ukončí prechod. Starší a nevládni ľu-
dia však majú obavy, či stihnú prejsť na druhú 
stranu. Platí, že vodiči môžu pokračovať v pre-
jazde, ak chodci bezpečne prešli cez priechod. 

Poslankyňa Helena Mezenská sa zaujímala, 
či taxikárom, ktorí dovezú ľudí na vyšetrenie 
do nemocnice a čakajú na nich, dávajú policaj-
ti pokutu. M. Baran podotkol, že o tom nevie, 
ale taxikári niekedy stoja tak, že brzdia pre-
mávku ostatných vodičov áut. 

Poslanci diskutovali aj k iným aktuálnym 
témam a materiálom na mestské zastupiteľ-
stvo, ktoré sa konalo deň potom. Ako infor-
moval predseda VO č. 2 Peter Brenišin, naj-
bližšie zasadnutie obvodu bude v pondelok 
10. júna o 17. hod. v kancelárii na Dostojev-
ského ul. 25.  (jwd)

PRijME DO PRAcOvnéHO POMERu ZAMESTnAncA nA 
OBSADEniE PRAcOvnEj POZíciE:

PRijME DO PRAcOvnéHO POMERu ZAMESTnAncA nA 
OBSADEniE PRAcOvnEj POZíciE:

MESTO  POPRAD

MESTO  POPRAD

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti dopravy 
• prax v príslušnom odbore výhodou,
• znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti,
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
• práca s počítačom – pokročilý,
• vodičský preukaz sk. B. 
Požadované doklady k prihláške:
• žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu, 
• kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
• súhlas  uchádzača  so  spracovaním   osobných   údajov  pre potreby 
výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov. 
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat : od 790,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Uzávierka prihlášok je 7. júna 2019 do 14.00 hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7167291
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením 
neotvárať „výberové konanie – doprava“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, 
alebo ich poslať poštou na adresu: 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti stavebníctva,   
• minimálne 3 ročná prax v oblasti investičnej výstavby výhodou,
• oprávnenie pre výkon činnosti stavebný dozor, stavbyvedúci výhodou,
• znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti,
• znalosť postupov pri verejnom obstarávaní,
• znalosť postupov pri vybavovaní povolení podľa stavebného zákona,
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
• práca s počítačom – pokročilý,
• vodičský preukaz sk. B. 
Požadované doklady k prihláške:
• žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu, 
• kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
• súhlas  uchádzača  so  spracovaním   osobných   údajov  pre potreby 
výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov. 
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat : od 800,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Uzávierka prihlášok je 7. júna 2019 do 14.00 hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7167291
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením 
neotvárať „výberové konanie – investície“ do podateľne Mestského úradu v Popra-
de, alebo ich poslať poštou na adresu: 

Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

ODBORný REfEREnT/kA 
ODDELEniA DOPRAvy

ODBORný REfEREnT/kA 
ODDELEniA invESTícií MESTA

Vyhlasovateľ výberového konania 
si vyhradzuje právo nezaradiť do 
výberového konania tých uchá-
dzačov, ktorí nespĺňajú požadova-
né podmienky.   PP-70

Vyhlasovateľ výberového konania 
si vyhradzuje právo nezaradiť do 
výberového konania tých uchá-
dzačov, ktorí nespĺňajú požadova-
né podmienky.   PP-68
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Biografický slovník osobností mesta Poprad
V máji si pripomíname:

„Prírodu nechránime z lásky k prírode - chránime ju z 
obavy o seba.“   STANISLAV KOMENDA 

POVeDaLI SLÁVnI

Vo štvrtok 23. mája 2019 
vo Veľkej s 

Máriou Hybenovou,
92-ročnou

Vo štvrtok 23. mája 2019 
v Novej Lesnej s

Teréziou Krišandovou,
62-ročnou

V pondelok 27. mája 2019 
v Hozelci s

Mikulášom Zagorom,
82-ročným

V utorok 28. mája 2019 
vo Veľkej s

Veronikou Grofčíkovou,
95-ročnou

V utorok 28. mája 2019 
v Gánovciach s 

Máriou Kokyovou,
66-ročnou

V stredu 29. mája 2019 
o 14. hod. vo Veľkej s

Františkom Majerským,
55-ročným

naVŽDY Sme Sa rOZLÚčILI

naVŽDY Sa rOZLÚčIme

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
Čaká vás 
š ť a s t n é 

leto, ktoré sa pre vás začne 
už v júni. Užijete si veľa zá-
bavy.

Ste z tých, 
ktorí sa 

nevzdávajú. Ak vás v nejakej 
veci vyhodia dverami, vráti-
te sa oknom.

V nejakej 
veci sa 

rozhodnete bez rozmýšľania 
a bude to najlepšie rozhod-
nutie.

B u d e t e 
mať veľa 

práce, ktorá vás nebude ba-
viť. Zbavte sa tohto pocitu a 
bude to lepšie.

V práci 
b u d e t e 

ako ryba vo vode. Čoho sa 
dotknete, premení sa na 
úspech.

B u d e t e 
rozmýšľať 

nad každým eurom, ale ide 
iba o dočasný stav. Už v júni 
sa vám výrazne polepší.

Potrebuje-
te nejakú 

zmenu, lebo nie ste vo svo-
jej koži. Zmeňte aspoň na 
chvíľu prostredie.

N e j a k á 
maličkosť spôsobí, že sa bu-
dete cítiť opäť optimisticky a 
radostne.

N e j a k o 
vám pribú-

da povinností. Takéto obdo-
bie bude trvať až do polovice 
leta, potom bude väčší pokoj.

Zanedbali 
ste svoje 

zdravie a ono sa vám „od-
vďačí“ problémami a kom-
plikáciami.

Potrebu-
jete od 

každého pokoj, ale naopak 
dočkáte sa len ďalších sta-
rostí.

Pre svoj 
„jazyk“ sa 

dostanete do nepríjemností. 
Vy si z toho však ťažkú hlavu 
robiť nebudete.

V  stredu 29. mája – Tília, vo štvrtok  30. 
mája – Benu - Juh,  v piatok 31. mája 
– Dr. Max – OC Max, v sobotu 1. júna 
– Avena, v nedeľu 2. júna – Dr. Max – 
OC Max, v pondelok 3. júna – Ekoleká-
reň – OC Forum a v utorok 4. júna – Avena. 

Tília: Banícka ul., Benu: Juh, Kaufland, 

Moyzesova ul., Dr. Max – OC Max: Dlhé 
hony, Avena: Karpatská ul., Ekoleká-
reň – OC Forum: Nám. sv. Egídia.

Lekárne s  pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piatka od 

16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, nedieľ 
a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.   

POHOtOVOSť V LekÁrňacH

Dnes 29. mája má meniny – Vilma, vo štvrtok 30. mája – 
Ferdinand, v piatok 31. mája – Petrana, Petronela, Nela, v 
sobotu 1. júna – Žaneta, v nedeľu 2. júna – Oxana, Xénia, 
v pondelok 3. júna – Karolína, Kevin a v utorok 4. júna – 
Lenka. 

BLaHOŽeLÁme k menInÁm

11. mája 2019 – Michaela Comisso a Ján Vdovjak, 
18. mája 2019 – Ladislava Kulčárová a Matúš Pramuka. 

manŽeLStVO uZaVreLI

Program kina cInemaX Poprad
Od 30. mája do 5. júna

SPOLOčenSkÁ krOnIka

Aladin 2D: o  13. hod. (hrá 
sa len cez víkend) a  o  15.20 
hod. (nehrá sa  2.6.), Blesko-
vý Manu: o  13.10 hod. (hrá 
sa len cez víkend) a o  15.40 
hod., Godzilla II: Kráľ mon-
štier 3D: o  17.50 hod., Roc-
ketman: o  20.40 hod., Poké-
mon Detektív Pikachu 2D: 
o 15.30 hod. (hrá sa len 2.6.), 
o  15.50 hod. (nehrá sa 1. 6. 
a  2. 6.), Šprtky to chcú tiež: 
o  18. hod., Godzilla II: Kráľ 
monštier 2D: o  20.20 hod. 
(nehrá sa 5.6.), Predpremiéra 

– X-Men: Dark Phoenix 2D: 
o 20.20 hod. (hrá sa len 5.6.),  
Deň detí – Lego príbeh 2 2D: 
o 15.30 hod. (hrá sa len 1.6.),   
UglyDolls: o 13. hod. (hrá sa 
len 2.6.), 13.20 hod. (hrá sa 
len 1.6.), John Wick 3: Para-
bellum: o  17.20 hod. (hrá sa 
len 2.6.) a o 18.10 hod. (nehrá 
sa 2.6. a 5.6.), Mama: o 20.10 
hod. (hrá sa len 2.6.), o 20.50 
hod. (nehrá sa 2.6. a 5.6.), Art-
max balet - Popoluška: o 19. 
hod. (hrá sa len 5.6.). Viac na 
www.cine-max.sk.   (ppp)

110 rokov od narodenia železničiara 
a  športovca Jána SOBANSKÉHO (*14. 5. 
1909 Veľká – †2000 Veľká) 

Po skončení základnej školy nastúpil v Po-
prade ako robotník na železnici, kde pracoval 
až do odchodu do dôchodku. Bol aktívnym 
členom v  Sokole, dobrovoľníkom v  hasič-
skom združení a chovateľom poštových ho-
lubov. Ako cvičiteľ v Sokole vychoval niekoľ-
ko ďalších cvičiteľov. Bol milovníkom Tatier, 
sám pestoval vysokohorskú turistiku a viedol 
k tomu i svoje deti. V zime rád lyžoval. Ako 
71-ročný sa zúčastnil Bielej stopy v Poprade. 
Cvičenie bolo v jeho každodennom progra-
me a k tomu viedol tiež svoje deti i vnúčatá 
(vnučka 2. miesto v  celoštátnom biatlone 
a  pravnučka 3. miesto v  behu – Memoriál 
Stilla v Novej Lesnej).

120 rokov od narodenia učiteľa Jána 
HÖNSCHA

(*1899 – † 11. 12. 1941 Spišská Sobota)
Bol učiteľom v nemeckej škole v  Spišskej 

Sobote, kde pôsobil 18 rokov. Zomrel ako 42 
– ročný v miestnej nemocnici.

270 rokov od narodenia lekára a botani-
ka Jána Daniela MAUKSCHA (*15. 5. 1749 
Kežmarok – †1832)

V roku 1776 ukončil štúdium na lekárskej 
fakulte univerzity vo Viedni, v rokoch 1773 – 
1776 v Trnave, v roku 1776 získal titul Med. 
D. R. Jeho dizertácia obsahuje prvé floris-
tické správy z  Kotliny siedmych prameňov 
v Belianskych Tatrách. V rokoch 1776 – 1780 
pôsobil ako lekár v Spišskej Sobote, potom v 
Kežmarku a napokon v Gemerskej stolici.

60 rokov od úmrtia učiteľa a  horolezca 
Antonína VEVERKU

(*30. 1. 1908 Viedeň, Rakúsko – †24. 5. 
1959 Holešov) 

Po skončení štúdia učiteľ na menšinovej 
škole v  Opave, potom v  Hlučine, v rokoch 
1931 – 1939 na Meštianskej škole v Poprade, 
1939 – 1959 v Holešove. Vo svojom pôsobení 
v Poprade ako horolezec absolvoval výstupy 
vo Vysokých Tatrách, Bernských a  francúz-
skych Alpách. Od roku 1930 uskutočnil vo 
Vysokých Tatrách 41 výstupov, 66 zimných, 
z  toho 8 prvovýstupov. V  medzivojnovom 
období patril medzi našich najaktívnejších 
horolezcov. Autor odborných a popularizač-
ných prác z  oblasti horolezectva, vyše 700 
článkov s horolezeckou a lyžiarskou temati-
kou, ktoré od roku 1931 publikoval v  časo-
pisoch Krásy Slovenska, Horolezec, Šport, 
Ruch a  iných. Bol dopisovateľom poľských 
a nemeckých horolezeckých časopisov, auto-
rom relácií pre rozhlas a vyše 500 prednášok 
a prejavov s horolezeckou tematikou.

400 rokov od úmrtia rektora a  kňaza 
Abr háma CHRISTIANIHO (+1619)

V  roku 1580 bol rektorom v  Spišskej So-
bote. V roku 1593 bol ordinovaný za farára, 
odišiel za kazateľa do Krentzu. Získal hod-
nosť seniora dolného Bratstva rieky Poprad. 
V roku 1610 ho povolali za farára do Barde-
jova a bol prvým, ktorý začal učiť katechiz-
mus. Od roku 1615 začal prednášať biblické 
prednášky. Jeho aktivita bola ocenená účas-
ťou na 4 synodách. Napísal 2 teologické diela. 
Zomrel na mor. Zuzana Kollárová

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

Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o. 
prijme do pracovného pomeru pracovníka 

na pozíciu senior grafik 
s 5-ročnou praxou a znalosťou Adobe programov. Zaujímavé finančné 
ohodnotenie. S nástupom ihneď. Inf.: č. t. 052/772 24 23.  25/19 - R
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Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie.

 Predám kvalitný leštený 
Tatranský smrekový obklad 
- 3 €, pero drážku, zrubový 
profil - pologuľatý, hrano-
ly a  dlážkovicu na podlahy. 
Inf.: č. t. 0908 234  866, www.
drevozrubyobklady.sk 2/19-P

 Kúpim garáž v  Poprade. 
Platba v  hotovosti. Inf. č. t. 
0948 007 776.   2/19-K

InZercIa

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. 
Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: 

Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 052/788 64 71. E-mail: noviny-poprad@
pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Novi-
ny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma kaž-
dá 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.

POPraD

PRijME DO PRAcOvnéHO POMERu ZAMESTnAncA nA 
OBSADEniE PRAcOvnEj POZíciE:

MESTO  POPRAD
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Náplň práce: 
Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy – pô-
sobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona na území 
mesta Poprad. 
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti stavebníctva 
• prax v príslušnom odbore výhodou,
• odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavebného úradu výhodou, 
• znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti,
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
• práca s počítačom – pokročilý,
• vodičský preukaz sk. B. 
Požadované doklady k prihláške:
• žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu, 
• kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
• súhlas  uchádzača  so  spracovaním   osobných   údajov  pre potreby 
výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov. 
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu.
Ponúkaný plat : od 790,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Uzávierka prihlášok je 7. júna 2019 do 14.00 hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7167291
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obál-
ke s označením neotvárať „výberové konanie – stavebný poriadok“ 
do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou  
na adresu: 
Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

P r i j m e m e 
ČAŠNÍČKU 

s praxou 
na skrátený 

pracovný úväzok 
do Reštaurácie 

SABATO 
v Poprade, 

mzda od 3,- €/hod. 
Inf.: č. t. 

0905 634 727, 
e-mail: 

sabato@sabato.sk     
PP-64

P r i j m e m e 
CHYŽNÚ 

na dohodu 
do Penziónu 

SABATO 
v Poprade, 

mzda 3,- €/hod.

Inf.: č. t. 
0905 634 727.  

PP-65

Tatranská galéria v Poprade

Podtatranské múzeum v Poprade

Podtatranské osvetové stredisko

GALéRiA iGORA PAnČukA

Podtatranská 
knižnica v Poprade

GALéRiA 
ScHERfELOv 

DOM

ODBORný REfEREnT/kA 
ODDELEniA STAvEBnéHO PORiADku

 Výkup parožia. Inf. č. t. 0904 
834 937.    3/19-R

 Náter striech za 3€/1 m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: č. 
t. 0915 423 705.   19/19-R

 Prenajmeme kancelárske 
priestory v  Poprade, Teplická 
34, bývalá AB Stavomontá-
že. Inf.: č. t. 0905 563  836, e-
-mail: pabamke@gmail.com                
 21/19-R

 Prenajmem záhradku 
na Okružnej ulici. Inf. č. 
t.: 0907 282 097. 23/19-R 

Vyhlasovateľ výberového konania 
si vyhradzuje právo nezaradiť do 
výberového konania tých uchá-
dzačov, ktorí nespĺňajú požadova-
né podmienky.   PP-69

kultúrny kalendár na jún 2019

Tatranská galéria - Elektráreň
Výstavy
Celý jún
Terakotová armáda
Pohľad do hrobky prvého cisára Čchin Š 

chuang-ti, ktorý ako prvý dokázal zjednotiť 
Čínu a ukončil tak obdobie chaosu medzi všet-
kými čínskymi štátmi. V jeho hrobke sa viac 
ako 2 000 rokov ukrývalo 8 000 vojakov, ktorí 
teraz patria medzi ôsmy div sveta. 

Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
vynovená stála expozícia 130 diel zo zbier-

kového fondu Tatranskej galérie predstavuje to 
najlepšie z tvorby takmer 80-tich autorov.

ARTKLUB
Mariano Chelo Linea di mare (Morská 

čiara) - výstava v rámci VII. ročníka Festivalu 

Viva Italia  / Štvrtok 13. júna o 16.30 hod. – 
vernisáž výstavy.

INÉ PODUJATIA
Štvrtok 13. júna o 17. hod. – EDO KLENA 

- koncert
NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE
Nedeľa 23. júna od 14. do 16. hod. – Tvorivé 

dielne
Vila Flóra Starý Smokovec
Do 15. júna Peter Svoboda -  Pod tieňom obrov 
Pôsobivá výstava ČB horských fotografií v 

duchu minimalizmu významného slovenského 
fotografa.

Expedícia NANG PARBAT 1969
výstava unikátnych fotografií
Piatok 21. júna o 17. hod. – vernisáž výstavy
Stála expozícia
Tatry v umení

Zmena programu vyhradená

Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
www.tatragaleria.sk     

 Vajanského 72/4, Poprad    w w w. m u z e u m p p. e u

S o b o t s k é  n á m e s t i e  č .  1 7 3 8 / 2 2 ,  S p i š s k á  S o b o t a

 U l .  1 .  m á j a  2 3 4 / 6 ,  Po p r a d

Poprad – Veľká, Scherfelova ul. 36

Výstavy
Celý jún
Čaro detstva...
výstava hračiek zberateľky 

Alice Tokarčíkovej.
Celý jún
Historické remeslo od 

praveku po súčasnosť
Súkromná stredná ume-

lecká škola Hodruša-Hámre 
realizovala viacero projektov 
v úzkej spolupráci s Archeo-
logickým múzeom v Bratisla-
ve, čím dokázali oživiť stopy 
dávnej histórie, a to naprí-
klad výrobou repliky keltské-
ho meča starého 2200 rokov. 
Tento meč, ale aj ďalšie pre-
cízne spracované napodobe-
niny historických artefaktov, 
sú sprístupnené na výstave, 

ktorá dokazuje, že aj vďaka 
talentovaným žiakom ume-
lecké remeslá pomáhajú cítiť 
históriu. 

Expozície múzea
Poprad a okolie v zrkadle 

vekov 
Otvorené utorok až nedeľa 

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

Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
Cechy a  remeslá na hor-

nom Spiši, Meštianske bý-
vanie, Vznešenosť a pokora, 
Osobnosti Spišskej Soboty.

Otvorené utorok až piatok 
od 10. do 17. hod., v sobotu 
a v nedeľu od 12. do 17. hod., 
v pondelok a počas štátnych 
sviatkov zatvorené. 

Výstavy
Podtatranská ul.
- Do 16. júna 
Poprad, môj domov
výstava detských ilustrácií 
žiakov základných škôl.
- Od 3. do 28. júna 
Jarmila Zacher Pajpachová
výstava obrazov.
Oddelenie umenia Spišská 
Sobota
Do 28. júna 
Ján Kollár – Dotyky
výstava prác – kresby, maľby
Zmena programu vyhradená

Do 4. júna – Poprad, Kež-
marok, Veľká Lomnica a 
Hranovnica

KROJOVANÉ BÁBIKY 
2019 – medzinárodný fes-
tival detských folklórnych 

súborov.
Piatok – nedeľa 14. až 16. 

júna – Červený Kláštor
43. ročník Zamagurských 

folklórnych slávnosti – fes-
tival folklórnych súborov.

Do 27. júna 2019
SUZANE
Zuzana Benková
Výstava výtvarných diel 

rodáčky z Veľkej.
 
Stála expozícia 
Zo starej Veľkej
- výber z diel akademické-

ho maliara Ondreja Ivana z 
Veľkej. 

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

PODTATRANSKÁ PALETA - výstava malieb kytíc, anje-
lov, krajinných zátiší, starých pamiatok architektúry Popra-
du a jeho okolia od akademického maliara Igora Pančuka.
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Guláš chutil každému, 
páčilo sa aj Repete
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MŠk Poprad – Tatry

Orli zabojujú o najvyššiu súťaž v baráži

   Z V R P S  B

1. Pohronie 30 18 7 5 48:25 61
2. FK Poprad 30 18 4 8 52:36 58
3. Skalica 30 16 5 9 47:32 53
4. L. Mikuláš 30 15 5 10 56:41 50
5. B. Bystrica 30 12 10 8 49:35 46
6. Komárno 30 13 7 10 48:38 46
7. Dubnica n. V.  30 13 6 11 55:42 45
8. Petržalka 30 12 9 9 41:38 45
9. Žilina B 30 12 5 13 54:59 41
10. Bardejov 30 10 9 11 41:46 39
11. Lokomotíva KE 30 10 8 12 38:44 38
12. Šamorín 30 10 7 13 46:48 37
13. Trebišov 30 8 6 16 24:44 30
14. Inter BA 30 8 5 17 37:56 29
15. Prešov 30 7 6 17 30:41 27
16.Lipany 30 7 3 20 23:64 24

Tabuľka II. ligy

Z kuchyne FK Poprad

krátko zo športu

Uplynulý tenisový týždeň 
sa pre MŠK Poprad - Tatry 
niesol na víťaznej vlne.

Jedine družstvo doras-
tencov podľahlo Tenisovej 
akadémii  Prešov 1:6. Muži 
B vyhrali v derby nad Veľ-
kou 5:2 a upevnili si prie-

bežné 2. miesto v I. triede. 
Muži C vyhrali v Snine a sú 
momentálne na 3. mieste. 
Ženy v 2. lige zvíťazili nad 
Žilinou B 4:0 a ešte v súťaži 
neprehrali. Dorastenky A aj 
B zhodne vyhrali svoje zá-
pasy v Prešove a vo svojich 
súťažiach tiež ešte nepo-
cítili trpkosť prehry.  (jog)

Futbalisti FK 
Poprad odohrali 
v  sobotu posled-
ný druholigový 
zápas v  tejto se-

zóne na domácom trávniku 
proti Petržalke. Pred takmer 
dva a  pol tisíc divákmi bo-
jovali o  priamy postup do 
Fortuna ligy na diaľku s Po-
hroním.

Pri rovnosti bodov a vyrov-
nanej vzájomnej bilancii zá-
pasov s Pohroním potrebovali 
zverenci Mareka Petruša zví-
ťaziť a spoliehať sa na zakop-
nutie konkurenta, ktorý hral 
v rovnakom čase v Šamoríne. 
Alternatív na priamy postup 
bolo niekoľko, ale vývoj na 
obidvoch štadiónoch zakrát-
ko šance Popradu zmrazil. Po 
polčase prehrávali orli s Petr-
žalkou 0:1, naopak Žiar nad 
Hronom rovnakým rozdie-
lom vyhrával na juhu Sloven-
ska. Tam bolo vymaľované už 
po 63. minútach, kedy pridali 
hostia ďalšie dva góly a mohli 
sa tešiť z postupu medzi elitu. 

Popradčanom už o  nič nešlo 
a  tak dohrali zápas s  rovna-
kým výsledkom, aký svietil 
aj po 45. minútach. V koneč-
nej tabuľke si polepšili opro-
ti predchádzajúcej sezóne 
o  jednu priečku a  z  druhého 
miesta zamierili do baráže. 
Tam zabojujú v  dvojzápase 
o Fortuna ligu proti AS Tren-
čín, ktorý skončil v najvyššej 
súťaži predposledný. „Chceli 
sme vojsť do zápasu tlakom 
a v úvode sme zopár šancí za-
hodili. Musíme sa priznať, že 
sme výsledok zo Šamorína jed-
ným okom sledovali a keď sme 
dostali gól, išli sme motiváciou 
trochu dole. Jedno finále sme 

nezvládli, ale nemali sme to 
vo svojich rukách. Musím však 
chlapcov pochváliť za to, čo po-
čas celej sezóny dokázali. Dlhé 
týždne sme doťahovali našich 
rivalov a  dotiahli sme to až 
do baráže. Musíme dať hlavy 
hore, aby sme zvládli historic-
ky prvú baráž v Poprade. Sme 
blízko k  peknému úspechu 
a  potrebujeme sa na to dob-
re pripraviť. Chceme potrápiť 
favorita, ktorému sa teraz ne-
darí, ale je to skvelé mužstvo, 
ktorému len nedávno celé Slo-
vensko fandilo v  európskych 

súťažiach. Po príchode trénera 
Ivana Galáda našli Trenčania 
svoju tvár a išli výkonmi hore. 
Favorit je jasný, my môžeme 
len prekvapiť,“ uviedol tréner 
FK Poprad Marek Petruš.

Na rozlúčku s  bohatou ka-
riérou bol v  sobotu pripra-
vený najlepší strelec Popra-
du v  tejto sezóne Stanislav 
Šesták, ktorý však bude mu-
sieť za orlov zabojovať ešte 
v baráži. „Sme smutní z  toho, 
že sme prehrali, ale v  koneč-
nom dôsledku by nám to asi 
aj tak nepomohlo. Pohronie 
si svoj zápas uhralo a  zaslú-
žene postupuje. My musíme 
bojovať ďalej. Avizoval som, 
že v  druhej lige už nenastú-
pim a uvidíme, či sa to podarí 
ešte aspoň na symbolický štart 
v  najvyššej súťaži,“ povedal 
bývalý slovenský reprezen-
tant, účastník majstrovstiev 
sveta i  Európy. „Chceli sme, 
aby si Stano vyskúšal na sklon-

ku kariéry ešte raz prvú ligu, 
ale budeme sa o to snažiť v ba-
ráži, aby sme mu to dopriali. 
Teraz sme sklamaní, ale tešíme 
sa na konfrontáciu s prvoligo-
vým mužstvom,“ dodal kapi-
tán Popradu Štefan Zošák.

Baráž o Fortuna ligu sa hrá 
na dva zápasy a ten prvý už Po-
pradčania odohrali na domá-
cej pôde v utorok 28. mája po 
uzávierke vydania novín Po-
prad. Odveta je na programe 
v sobotu 1. júna v Žiline, kde 
hrá domáce zápasy Trenčín. 

Výsledok: 30. kolo II. ligy 
v sobotu 25. mája FK Poprad 
– FC Petržalka 0:1 (0:1).

Program: 2. zápas baráže 
o FL v  sobotu 1. júna o  17. 
hod. AS Trenčín - FK Po-
prad.  (mav)

Juniori: v nedeľu 26. mája Finti-
ce – Poprad B 0:4.
Ml. dorast U17: v  sobotu 25. 
mája Trnava - Poprad 1:1.
Ml. dorast U16: v  sobotu 25. 
mája Trnava - Poprad 4:0.
St. žiaci U15: v sobotu 25. mája 
FC Košice – Poprad 1:1.
St. žiaci U14: v sobotu 25. mája 
FC Košice – Poprad 0:5.

Ml. žiaci U13: v sobotu 25. mája 
Poprad – Snina 4:0.
Ml. žiaci U12: v sobotu 25. mája 
Poprad – Snina 16:7.
Ženy: v  sobotu 25. mája Orav-
ský Podzámok - Poprad 1:8.
Dorastenky: v nedeľu 26. mája 
Lokomotíva KE - Poprad 3:2.
Žiačky: v nedeľu 26. mája Loko-
motíva KE - Poprad 2:7.

 HOKEJOVÝ klub Poprad nedávno pred-
stavil ďalšiu posilu do útoku a bude ňou úplne 
prvý Nór s kamzíkom na hrudi v histórii klu-
bu - 25-ročný rodák z Osla a urastený nórsky 
reprezentant Jørgen Karterud, ktorý pôsobil 
naposledy vo švédskej súťaži Allsvenskan.

 KADETKY VK Junior 2012 Poprad ab-
solvovali cez víkend záverečný turnaj MSR 
v Spišskej Novej Vsi. Postupne prehrali s  tí-
mom Bilíkova Bratislava 0:3, zvíťazili nad 
Žilinou 3:1 a  o  semifinále ich obral Prešov, 
ktorý zvíťazil 3:2. Popradčanky prehrali aj 
v  prelínačke s  Liptovským Hrádkom 0:3 
a v zápase o 7. miesto porazili domácu Spiš-
skú Novú Ves 3:2. Na majstrovstvách Slo-
venska si zahrajú aj najmladší žiaci, ktorí do 
Prešova 8. – 9. júna postúpili z prvého miesta 
na Východe.

 FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad – Strá-
že v  nedeľu na domácej pôde porazili suve-
rénneho lídra 6. OMV ligy z Vikartoviec 1:0 
v rámci 23. kola. V nedeľu 2. júna pocestujú 
Strážania do Toporca.

 V PONDELOK 27. mája sa vo Veľkej odo-
hralo finále okresného kola a zároveň Športo-
vej olympiády mesta Poprad v malom futbale 
starších žiakov. Z  víťazstva sa tešila domáca 
ZŠ s MŠ A. V. Scherfela.

 V PIATOK 24. mája sa v priestoroch are-
álu ZŠ Jarná uskutočnilo finále okresného 

kola v  malom futbale starších žiačok. Štyri 
tímy bojovali o postup na krajské kolo, ktoré 
bude 31. mája v Bardejove. Z víťazstva sa teši-
la ZŠ Dostojevského pred ZŠ Tajovského, ZŠ 
v Ždiari a domácou ZŠ Jarná Poprad.

 MINULÝ týždeň v  pondelok a  v  utorok 
sa družstvo žiakov zo ZŠ Vagonárska v Spiš-
skej Sobote zúčastnilo finále školských Maj-
strovstiev Slovenska vo florbale. V základnej 
skupine B vyhralo postupne nad rovesníkmi 
z Nových Zámkov 4:0, nad L. Mikulášom 5:1 
a Galantou 7:0 a postúpilo do semifinále, kde 
porazilo aj školu zo Zvolena 5:2. Po finálovej 
výhre nad Bratislavskou ZŠ s MŠ Kalinčiako-
va v pomere 3:1 sa Popradčania právom tešili 
z titulu školského Majstra Slovenska.

 V  AUGUSTE budú Vysoké Tatry po 
druhýkrát dejiskom krátkeho, ale extrémne-
ho výbehu na skokanský mostík na Štrbskom 
Plese zo série Red Bull 400. Registrácia na 
najnáročnejšiu bežeckú výzvu je už spuste-
ná online, pričom kapacita podujatia je 1000 
účastníkov. Na štarte je miesto pre 600 muž-
ských a 200 ženských pretekárov, priestor do-
stane aj 25 mužských a 25 zmiešaných štafiet.

 ŠTUDENTI Gymnázia na Kukučínovej 
ulici dominovali v  rámci domáceho nultého 
ročníka okresného kola stredoškolských špor-
tových hier v  streetballe a  minivolejbale za 
účasti štyroch zmiešaných družstiev. Poprad-
ské gymnázium bude náš okres reprezentovať 
začiatkom júna na krajskom kole.  (ppv)

FOTO – Marek Vaščura
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BAM Poprad

Posledný koncert školského roka

Okres vyslal na kraj najlepších atlétov

KEDY? 7. Júna 2019, 16:30 

KDE? Námestie sv. Egídia 

MODERUJE: Zuzana Igazová

(v priestore medzikostolia)

Tanečná škola ONE

Spolu Slovensko

Lucia Barilová

ZUŠ Komenského

Mirizmá Kirkov

Alimah Fusion

World Charity Road

ÚČINKUJÚCI:

TOMBOLOVÉ CENY a BEZPLATNÉ LÍČENIE s kozmetikou ORIFLAME

SPOLOČENSKO 
CHARITATÍVNE 

PODUJATIE
so záštitou mesta Poprad

PROGRESFEM vás pozýva na:

Minulý týždeň v  utorok 
a  v  stredu sa v  priestoroch 
areálu ZŠ Jarná uskutočni-
lo okresné kolo v  atletike 
žiačok a žiakov základných 
škôl. V  oboch kategóriách 
bojovali o  postup na kraj-
ské kolo družstvá i najlepší 
jednotlivci.

V utorok absolvovali diev-
čatá sedem disciplín (beh na 
60, 300 a 800 metrov + šta-
feta na 60m, skok do diaľky 
a  do výšky a  vrh guľou). 
V  konkurencii 19 druž-
stiev si postup na krajské 
kolo, ktoré bude v stredu 5. 

júna v  Prešove, vybojovali 
žiačky zo ZŠ Komenského 
Poprad so ziskom 646 bo-
dov, iba o  4 body pred ZŠ 
Spišské Bystré. Beh na 60 
metrov ovládla Nela Luptá-
ková zo ZŠ Dostojevského 

Poprad, na 300 metrov bola 
najrýchlejšia Ľuboslava 
Papcúnová zo ZŠ Komen-
ského Poprad, jej spolu-
žiaka Natália Michlíková 
vyhrala v  behu na 800 m, 
v skoku do diaľky domino-

vala Sára Kicová zo ZŠ Mie-
rová Svit, ktorá bola prvá 
aj vo vrhu guľou, v  skoku 
do výšky zvíťazila Tamara 
Ilošvajová zo ZŠ Sp. Bys-
tré a  štafetovú šesťdesiatku 
zvládli najlepšie dievčatá zo 
ZŠ Dostojevského A.

Aj chlapci súťažili o  deň 
neskôr v  siedmych disciplí-
nach, namiesto 800 met-
rového behu však bežali 
tisícku. V  konkurencii 20 
družstiev si postup na kraj-
ské kolo do Prešova vybojo-
vali žiaci ZŠ Sp. Sobota so 
ziskom 639 bodov. V  behu 

na 60 metrov bol najrýchlej-
ší Matej Brugoš zo ZŠ Fran-
cisciho Poprad (na foto finá-
le), v behu na 300 m zvíťazil 
Milan Klein zo ZŠ Švábov-
ce, 1000 metrov zdolal naj-
rýchlejšie Matúš Horák zo 
ZŠ Jarná Poprad, do diaľky 
skočil najďalej Pavel Baláž 
z 8. roč. Gymnázia Kukučí-
nova Poprad, do výšky zasa 
Dárius Rojko zo ZŠ Miero-
vá Svit, guľou vrhol najďalej 
Damián Kačmarčík zo ZŠ 
vo Veľkej a  jeho spolužiaci 
boli najlepší v štafete na 60 
metrov.  (mav)

FOTO – Marek Vaščura

Mládežnícke kategórie BAM 
Poprad v  závere týždňa bojovali v   
turnajoch majstrovstiev Slovenska 
o čo najlepšie umiestnenia. Staršie 
minižiačky sa na finálový turnaj 
ešte len chystajú.

Popradské juniorky cestovali do 
Košíc na turnaj Final 8, kde sa v pia-
tok 24. mája postavili proti domáce-
mu tímu Young Angels. Prehrali 32:70 
a  do finálovej štvorky nepostúpili.

Cez víkend bojovali o titul aj mlad-
šie žiačky BAM Poprad vo finálovej 
šestke takisto v Košiciach. V  pia-
tok prehrali s  Ružomberkom 44:47 
a porazili Piešťanské Čajočky 51:21. 
Na druhý deň v sobotu najskôr pre-
hrali Popradčanky s  Trnavou 38:43 
a potom aj so Šamorínom 56:61. Na 
záver turnaja potrápili suverénneho 
víťaza súťaže Young Angels Yellow 
Košice, keď prehrali po tuhom boji 
45:49, pritom vyhrali prvý polčas 
26:21. Zverenkyne Ľubice Fáberovej 

obsadili konečné 5. miesto.
Staršie minižiačky si taktiež vy-

bojovali účasť na finálovom turnaji, 
ktorý je na programe od piatka 31. 
mája do nedele 2. júna v  Šamo-
ríne. V  piatok bude ich súperom 
o 12.40 hod. Stará Turá a o 16. hod. 

Ružomberok. V  sobotu sa posta-
via zverenkyne Vitalije Bolozovej 
o  9. hodine proti Banskej Bystrici 
a o 17.50 hod. proti domácemu Ša-
morínu. Turnaj zakončia v nedeľu 
o 10.40 hod. zápasom proti Young 
Angels Blue Košice.  (mav)

V  Základnej umeleckej škole na 
Štefánikovej ulici sa v  piatok 24. 
mája uskutočnil výročný koncert 
spojený s oceňovaním žiakov.

Diplomy dostali tí, ktorí sa počas 
roka zúčastňovali rôznych hudobných 
súťaží a  majú predpoklady pokračo-
vať v  štúdiu na umeleckých školách. 
Koncert vyplnili skladby školských 
hudobných súborov 
a orchestrov. „Žiaci, 
ktorí sa zúčastnia 
súťaže, ale neumiest-
nia sa, vždy trávia 
prípravou veľa času 
doma, v  škole, na 
sústredeniach cez 
týždeň, a  to aj cez 
víkendy. V  ZUŠ ta-
kúto snahu oceňu-
jeme, pretože si vyžaduje viac práce a 
vôle. Celé to slúži k motivovaniu a po-
ďakovaniu tým, ktorí počas školského 
roka robili niečo navyše a hudobnému 
štúdiu venovali viac úsilia,“ uviedla 
riaditeľka školy Katarína Kočišová.

V  hudobných súboroch a  orches-

troch, kde deti hrajú spolu, majú voči 
sebe väčšiu zodpovednosť a  takto sa 
navzájom posúvajú dopredu. Sú hu-
dobne aj priateľsky zomknutí. Jeden 
z ocenených talentov Róbert Hruška 
(na foto), bol ako jediný Slovák na 
medzinárodnej súťaži laureátov na 
pražskom konzervatóriu. Nabral tam 
veľa skúseností a  dostal tiež cenné 

rady od členov po-
roty. Boli tam inter-
preti - žiaci z Ruska, 
z Nemecka, z Poľska 
(ako klavírnej veľ-
moci) a pod. „Za 
každou nacvičenou 
skladbou je veľa prá-
ce. Ak má byť inter-
pretovaná dokonale, 
je potrebné prečítať, 

vylúštiť noty, pomaly nacvičiť, dať do 
hlavy a potom do toho vniesť brilant-
nosť, pompéznosť, aby to znelo, ako to 
chcel autor. Niekedy som cvičil osem 
hodín každý druhý deň, ale ani som 
pritom nevedel ako rýchlo to prešlo,“ 
povedal.  (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová
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V minulom vydaní novín Poprad sme čitateľov 
nesprávne informovali o účinkovaní Judo klubu 
Poprad na oblastných majstrovstvách východu v 
jude, ktoré sa konali v sobotu 18. mája v Mate-
jovciach. V článku sme na základe dostupných 
podkladov uviedli, že zverenci tohto klubu ne-
získali žiadnu medailu. Po overení informácií a 
upozornení zo strany JK Poprad vysvitlo, že ten-
to klub vybojoval v Matejovciach tri cenné kovy. 
Zlato patrí Natálii Štefánikovej v kategórii ml. 
žiačok do 48 kg, rovnako aj Nikole Štefánikovej 
v kat. ženy do 70 kg (na foto v strede). Tretie 
miesto obsadil Adam Jacák v kat. ml. žiakov 
do 50 kg.  FOTO – archív JK Poprad
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Mesto Poprad poteší všetkých cyklistovPopradčania budú môcť využívať 
nový cyklochodník v  dĺžke približ-
ne 1,3 km. Ide o výstavbu úseku "B" 
plánovanej obojsmernej cyklistickej 
komunikácie prepájajúcej mesto zo 
západu na východ prevažne po ľa-
vom a pravom brehu rieky Poprad 
v intraviláne mesta. Uvedená trasa 
cyklochodníka sa následne pros-
tredníctvom úseku "A" Poprad - Zá-
pad - Mestský úrad prepája s jestvu-
júcim cyklochodníkom začínajúcim 
na Brežnom riadku pri záhradkách. 
V smere na východ pokračuje cyk-
lochodník úsekom "C" - most na 
ulici Športovej - štátna cesta I/66 pri 
Aquacity a úsekom "D" štátna cesta 
I/66 - most D1 Matejovce. Mesto 
Poprad ešte koncom roka 2017 po-
dalo Žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok pre projekt s názvom „Vý-

stavba cyklistických komunikácií 
Most D1 Matejovce - Poprad Západ 
- ÚSEK "B"; MsÚ Poprad - Most Ul. 
Športová“ a to v rámci Operačného 
programu Integrovaný regionál-
ny  operačný  program (kód výzvy: 
IROP-PO1-SC122-2016-15). 

Na základe schválenia uvedenej 
žiadosti Mesto Poprad uzavrelo 
v  marci 2019 Zmluvu o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, 
pričom výška schváleného príspevku 
z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a štátneho rozpočtu predsta-
vuje celkovú sumu 783  019,36 eur. 
Mesto Poprad sa podpísaním tejto 
zmluvy zaviazalo spolufinancovať 
projekt  vo výške 5 %, čo predstavu-

je sumu 41 211,55 eur z celkových 
oprávnených výdavkov projektu.  

Cieľom projektu je zvýšenie atrak-
tivity a prepravnej kapacity nemoto-
rovej dopravy – cyklistickej dopravy 
na celkovom počte prepravených 
osôb.  Prioritou je oddelenie cyklis-
tickej dopravy od ostatnej dopravy 
(pešej a motoristickej). Z toho dôvo-
du je v celom úseku v rámci možnos-
tí navrhnutá samostatná cyklistická 
cestička. V stiesnených podmien-
kach a na komunikáciách určených 
pre peších  je navrhnuté vyznačenie 
cyklokoridoru.  Cyklochodník je vy-
bavený  dvomi prvkami doplnkovej 
cyklistickej infraštruktúry –  dvomi 
odpočívadlami.  

Naše mesto  pravidelne organizuje 
podujatia venované podpore alter-
natívnej dopravy.    

Aj tento rok sa Poprad zapojilo 
do celonárodnej cyklistickej súťaže  
"Do práce na bicykli", a  to v  časo-
vom období od  1. do 31. mája 2019. 
Hlavným cieľom súťaže je podpora 
rozvoja nemotorovej, predovšet-
kým cyklistickej dopravy v mestách, 
ktorá  chce inšpirovať k vytváraniu 
kvalitných podmienok pre ekolo-
gické druhy dopravy. Ide zároveň 
o výzvu pre zamestnávateľov, aby 
budovali vo svojich sídlach vhodné 
podmienky pre zamestnancov, kto-
rí dochádzajú do práce na bicykli 
a motivácia pre zamestnancov, aby 
viac používali túto formu alternatív-
nej dopravy pri každodennom ces-
tovaní do práce.

Matejovčania opäť čistili potok
Klub Matejovčanov spo-

lu so ZŠ v  Matejovciach 
zorganizovali brigádu na 
vyčistenie potoka. Tento-
krát to bolo pri poľnej ces-
te do Veľkého Slavkova.

Veľa miestnych tam chodí 
na prechádzky, bicyklovať 
sa alebo behať. Cesta neďa-
leko starého mlyna bola ke-
dysi asfaltkou, ktorá viedla 
až k bývalému družstvu do 
Veľkého Slavkova. Brigád-
nici (15 dospelých ľudí) boli 

zhrození, čo sú ľudia schop-
ní vyniesť z domu a nechať 
na okraji cesty alebo v poto-
ku a stále si tak znečisťovať 
životné prostredie. Mate-
jovčania sa s  neporiadkom 
boria pravidelne. „Bol by to 
hotový cyklistický chodník 
do Veľkého Slavkova, keby 
na ňom neboli dva metre 
vrstvy blata z poľa. Nánosy 
sa za niekoľko rokov nahro-
madili,“ ozrejmil minulosť 
cesty popri potoku jeden 

z  brigádnikov Jaroslav Ga-
ran.

Z  miestnej ZŠ prišlo čis-
tiť potok popri ceste asi 30 
žiakov a  niekoľko učiteľov. 
„Chceme pomôcť životnému 
prostrediu a našej mestskej 
časti, preto sme sa zapojili. 
Motivujeme takto aj žiakov, 
aby vedeli, že pre prírodu 
je potrebné aj niečo uro-
biť,“ uviedla riaditeľka ZŠ 
Barbora Cehulová. „Ľudia 
škodia prírode, nepáči sa 

mi to. Príroda nám hovorí 
– mali by ste sa konečne ľu-
dia spamätať,“ dodal jeden 

z najmenších brigádnikov – 
iba 5-ročný Jakub Oravec. 
 (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto Poprad poteší všetkých cyklistov 
 
Popradčania budú môcť využívať nový cyklochodník v dĺžke približne 1.3 km 
Ide o výstavbu úseku "B" plánovanej obojsmernej cyklistickej komunikácie prepájajúcej 
mesto zo západu na východ prevažne po ľavom a pravom brehu rieky Poprad v intraviláne 
mesta. 
 
Uvedená trasa cyklochodníka sa následne prostredníctvom úseku "A" Poprad - Západ - 
Mestský úrad prepája s jestvujúcim cyklochodníkom začínajúcim na Brežnom riadku pri 
záhradkách. V smere na východ pokračuje cyklochodník úsekom "C" - most na ulici 
Športovej - štátna cesta I/66pri Aquacity, a úsekom "D" štátna cesta I/66 - most D1 
Matejovce. Mesto Poprad ešte koncom roka 2017 podalo Žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok pre projekt s názvom „Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - 
Poprad Západ - ÚSEK "B"; MsÚ Poprad - Most Ul. Športová“ a to v rámci Operačného 
programu Integrovaný regionálny  operačný  program (kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-
15).  
Na základe schválenia uvedenej žiadosti Mesto Poprad uzavrelo v marci 2019 Zmluvu o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pričom výška schváleného príspevku z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu predstavuje celkovú sumu 
783 019,36 eur. Mesto Poprad sa podpísaním tejto zmluvy zaviazalo spolufinancovať projekt  
vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 41 211,55 eur z celkových oprávnených výdavkov 
projektu.   
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy – 
cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb.  Prioritou je oddelenie 
cyklistickej dopravy od ostatnej dopravy (pešej a motoristickej). Z toho dôvodu je v celom 
úseku v rámci možností navrhnutá samostatná cyklistická cestička. V stiesnených 
podmienkach a na komunikáciách určených pre peších  je navrhnuté vyznačenie 
cyklokoridoru.  Cyklochodník je vybavený  dvomi prvkami doplnkovej cyklistickej 
infraštruktúry –  dvomi odpočívadlami.   
Naše mesto  pravidelne organizuje podujatia venované podpore alternatívnej dopravy.     
Aj tento rok sa Poprad zapojilo do celonárodnej cyklistickej súťaže  "Do práce na bicykli", 
a to v časovom období od  1. do 31. mája 2019. Hlavným cieľom súťaže je podpora rozvoja 
nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, ktorá chce inšpirovať k 
vytváraniu kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy. Ide zároveň o výzvu pre 
zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí 
dochádzajú do práce na bicykli a motivácia pre zamestnancov, aby viac používali túto formu 
alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. 
 
 
 

PP
-7

1


