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HOVOR S MESTOM

Nepriaznivá predpoveď 
počasia prinútila organi-
zátorov osláv Medzinárod-
ného dňa detí presťahovať 
hlavný sobotňajší program 
z  námestia do Arény Po-
prad. Detičky spočiatku 
vítalo slnko spoza oblakov, 
ale popoludní sa ukázalo 
toto rozhodnutie správne. 
Burácalo to vonku na oblo-
he, ale aj vo vnútri viacúče-
lovej haly.

Podujatie bolo plné zába-
vy, súťaží a  atrakcií, o  kul-
túrny zážitok sa postarali 
divadelné a  tanečné súbory, 
ako aj hlavný hosť programu 
Adam Ďurica s kapelou.

Program osláv Dňa detí 
je už tradične v  Poprade 
rozložený do viacerých dní. 
V nedeľu nechýbali pohybo-
vé aktivity pre štvornohých 
miláčikov na Ul. mládeže 
pod názvom Ja a  môj psík. 

V  pondelok skoro ráno 
odohralo predstavenie Prin-
cezná so zlatou hviezdou 
Divadlo Cliperton z  Ban-
skej Bystrice v  divadelnej 
sále domu kultúry. V utorok 
sa na pravé poludnie mohli 
deti vyšantiť pri tvorivých 
dielňach s  názvom Farebný 
svet detí rovnako v  priesto-
roch domu kultúry. Program 
Dňa detí zavŕši dopolud-
ňajšia Párty s  Ujom Ľubom 
dnes o  10. hod. v  OC Fo-
rum.   (ppv)

Mesto Poprad pripravilo na jún opäť sériu 
stretnutí vedenia mesta s obyvateľmi pod názvom 
HOVOR S MESTOM. Stretnutia sa uskutočnia: 
2. 6. o 18. hod. - Kvetnica, administratívna budova 
ústavu, 
7. 6. o 16. hod. - Stráže, radnica, 
8. 6. o 16. hod. - Veľká, Kino Máj, 
9. 6. o 16. hod. - MsÚ Poprad, malá zasadačka, 
14.6. o 16. hod. - Spišská Sobota, divadelná sála, 
15.6. o 16. hod. - ZŠ Letná, jedáleň, 
16.6. o 16. hod. - Matejovce, pracovisko MsÚ.

HOVOR S MESTOM sa po prvýkrát uskutoční aj v 
Kvetnici, kde bude vedenie mesta hovoriť predovšetkým 
o každodenných problémoch tamojších obyvateľov a 
ich možných riešeniach. Stretnutia v ďalších častiach 
mesta budú v znamení predstavenia zapracovaných 
návrhov zmien a doplnkov Územného plánu mesta Po-
prad. „Po roku sa opäť vydávame na cestu k občanom, 
aby sme ich informovali o dôležitých veciach z pohľadu 
ďalšieho rozvoja mesta. Chceme, aby dostali informácie 

Správa mestských komunikácií v Poprade ukončila opra-
vu poškodených  prístreškov autobusových zastávok v časti 
mesta Kvetnica. Už v minulom roku bol opravený poškode-
ný prístrešok v smere na Hranovnicu, ktorý v tomto roku 
absolvoval ešte úpravu betónového poteru a lavičky. Pracov-
níci SMK zároveň opravili a zrenovovali vandalmi poško-
dený prístrešok v smere do Popradu.   FOTO - archív SMK

priamo z prvej ruky a my sme na druhej stra-
ne mali možnosť získať bezprostrednú spätnú 
väzbu. Toto je jeden zo spôsobov participácie 
občanov na riadení mesta,“ informoval pri-
mátor Popradu Jozef Švagerko.  (mag)
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Stručne Popradom sa prehnala revolúcia v stravovaní
• SLÁVNOSTNÉ otvorenie Pod-
tatranskej knižnice v Spišskej Sobote 
po rekonštrukcii sa uskutoční dnes 1. 
júna o 10. hod. 

• MESTO Poprad vyhlásilo verej-
nú anonymnú architektonicko-kon-
štrukčnú súťaž návrhov na riešenie 
viacpodlažného parkoviska na Ul. 
Rastislavovej na sídlisku JUH III v 
Poprade, ktoré patrí medzi rezidenč-
né časti mesta s najvyššou koncentrá-
ciou obyvateľov. Termín na odovzda-
nie súťažných návrhov je 30. júna do 
14. hod. Bližšie informácie k súťaži sú 
uverejnené na www.poprad.sk
• SLOVENSKÁ pošta vydá poš-
tovú známku venovanú pamiatke 
obetí holokaustu pri príležitosti 75. 
výročia prvého transportu sloven-
ských Židov do vyhladzovacieho 
tábora v Osvienčime. Ten si v Popra-
de pripomenieme na budúci rok 25. 
marca, na ktorý pripadne aj dátum 
vydania známky.
• SLÁVNOSTNý koncert Poprad-
ského detského zboru pri príležitosti 
40. výročia jeho vzniku sa uskutoční v 
sobotu 4. júna o 17.30 hod. v evanje-
lickom kostole na Námestí sv. Egídia v 
Poprade.
• ZREKONŠTRuOVANÉ moder-
né priestory ČSOB v Poprade na Ul. 
1. mája otvorili v pondelok.
• SENIORI z  Jednoty dôchodcov 
organizujú v  sobotu 4. júna od 10. 
hod. súťaž vo varení guľášu medzi 
organizáciami Jednoty dôchodcov 
na Slovensku. Uskutoční sa v  areáli 
materskej školy v  Gánovciach. Svo-
ju účasť potvrdili aj dôchodcovia 
z Čiech a Poľska. 
• PRERuŠENÁ distribúcia elektri-
ny z dôvodu plánovaných prác na za-
riadení vysokého napätia bude 6. júna 
v Spišskej Sobote, vo Veľkej a na sídl. 
Západ. Presné názvy ulíc, ako aj čísla 
domov a časy odstávky sú uverejnené 
na webovej stránke mesta www.po-
prad.sk 
• MINIFESTIVAL európskych fil-
mov 7x7 sa v  Poprade začne v  pon-
delok 6. júna a  potrvá do stredy 8. 
júna. Filmy sa budú premietať v kine 
Cinemax v  OC Max. Diváci uvidia 
v  pondelok filmy Fénix a Stratení 
v  Mníchove, v  utorok Fúsi, Mladosť 
a  v  stredu Ovečka Shaun, Zbrusu 
nový zákon a Zabijaci. 
• CIEĽOM tohtoročných Dní zdra-
vých žíl je zvýšiť povedomie predovšet-
kým o ranných štádiách ochorenia, 
prevencii a dôležitosti včasnej diag-
nostiky. Pojazdná ambulancia navští-
vi viacero slovenských miest. Lekári 
vyšetria záujemcom nohy a poskytnú 
konzultácie. V Poprade budú zajtra 2. 
júna od 9. hod pri Aduse.  (ppš)

Podtatranská vodáren-
ská prevádzková spoločnosť 
(PVPS) začala vykonávať 
kontroly za účelom zistenia 
neoprávnených odberov a 
spresnenia fakturačných úda-
jov. Kontroly vykonávajú 
osoby poverené PVPS, ktoré 
sú podľa zákona oprávnené v 
nevyhnutnom rozsahu vstu-
povať na cudzie pozemky. 
Kontrolóri sa preukážu plat-
ným preukazom PVPS a ob-
čianskym preukazom. Nesmú 
prijímať hotovosť, vstupovať 
do domácností a v prípade 
potreby môžu len zdokumen-
tovať (odfotiť) a zaevidovať 
zistený stav.  V prípade po-
chybností o poverenej osobe 
vykonávajúcej kontrolu si 
obyvatelia mesta môžu overiť 
jej splnomocnenie na call cen-
tre PVPS, č. t. 0850 111 800 od 
7. do do 17. hod.  (ppp)

Leteckí záchranári z Popra-
du leteli v sobotu na pomoc k 
zranenému 46-ročnému cyk-
listovi, ktorý na ceste medzi 
Ždiarom a Osturňou vo vyso-
kej rýchlosti narazil do pevnej 
prekážky. Aj napriek tomu, že 
cyklista mal prilbu, šiel na-
toľko vysokou rýchlosťou, že 
utrpel vážne poranenie hlavy 
a ostal v bezvedomí. Vrtuľník 
ho v kritickom stave previezol 
do nemocnice v Poprade.  (ate)

Na mimoriadne zvola-
nom rokovaní Mestského 
zastupiteľstva v Poprade  
minulý týždeň schválili po-
slanci tisíc eur na dobudo-
vanie stanovišťa kontajne-
rov  na Pavlovovej ulici pre 
bytový dom Antimón. Pre 
občanov tak mesto zabez-
pečí komfortné zbavovanie 
sa komunálneho odpadu a 
jeho vytriedených zložiek 
na jednom mieste.

MsZ sa tiež zaoberalo in-
formáciou o súdnom spore 
žalobcu Gallery pub Poprad 
proti mestu Poprad trvajú-
com už viac ako 11 rokov o 

náhradu škody. Súd ju žalob-
covi priznal do výšky istiny 
v sume viac ako 31 tis. eur. 
MsZ schválilo preto zmenu 
rozpočtu  a presun rozpočto-
vých prostriedkov na úhradu 
zvyšnej časti 18 tis. eur na ten-
to účel, keďže mesto žalobcovi 
už začiatkom mája uhradilo 
časť zo sumy istiny. Mesto ešte 
pokračuje v právnych kro-
koch v súvislosti so zaplate-
ním úrokov z omeškania.

Primátor dodal, že na 
zasadanie júnového zastu-
piteľstva sa pripravuje pre-
hľad súdnych sporov, ktoré 
vedie mesto.  (mar)

Popradský modelársky deň 2016 sa uskutoční budúcu 
sobotu 11. júna tohto roku v OC Max v Poprade. Predstaví 
sa viac ako 150 modelárov, ktorí predvedú stovky modelov 
rôznych druhov, hlavne diaľkovo ovládaných.  (ppp)

Pribudne stanovište kontajnerov

Popradský modelársky deň

PP-1

Zranený cyklista

Kontrolujú
vodomeryNa čele celosveto-

vej kampane Food 
revolution day je 
preslávený kuchár Ja-
mie Olivier. Cieľom 
je vrátiť vzdelávanie 
o  zdravom stravova-
ní späť do škôl. Táto 
revolúcia minulý týž-
deň zasiahla aj po-
pradské školy.

„V popradských ško-
lách varíme zdravo. 
Tentokrát sme však 
pripravili jednotný jedálny lístok pre 
všetky školy a  jeden deň sme venova-
li ovociu a  zelenine,“ uviedla vedúca 
oddelenia školstva, mládeže a  športu 
MsÚ v  Poprade Edita Pilárová. Ku-
chárky v  školských jedálňach potvr-
dili, že varenie zdravých jedál pre ne 
nebolo žiadnou novinkou, ale prizna-
li, že sa stretli aj s netradičnými suro-
vinami.

Deň venovaný ovociu a zelenine vy-
zeral v  každej škole trochu inak, ale 

podstata ostala tá istá. Minulý týždeň 
v stredu zažili zdravú revolúciu aj žia-
ci ZŠ s MŠ vo Veľkej. „Zásobili sme sa 
množstvom ovocia a zeleniny a pripra-
vili pestrý program. Začalo to diskusiou 
v triedach, kde sa hovorilo o raňajkách. 
Program pokračoval vo vestibule prak-
tickou ukážkou práce s  kuchynským 
nožom. V závere si vo všetkých triedach 
deti pripravovali zdravú desiatu úplne 
samy,“ povedala učiteľka Miroslava Bo-
žoňová Garčárová.  (mav)
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Učiteľky materských škôl sa vzdelávali

Krátke správyPoprad navštívil veľvyslanec Kórejskej republiky
• MEDZINÁRODNÉ cvičenie sa-
maritánskych jednotiek rýchleho 
nasadenia zo Slovenska, Rakúska, 
Nemecka, Maďarska a  Rumunska, 
pod názvom Field Training Exercixe 
Ľubica 2016 sa konalo minulý týž-
deň od štvrtka do nedeľa v bývalom 
vojenskom výcvikovom priestore Ja-
vorina. 
• V GALÉRII u anjela v Kežmarku 
je inštalovaná výstava tvorby Danie-
la Brunovského. Návštevníci si môžu 
pozrieť maľby, koláže, grafiky i kera-
mické objekty predstaviteľa sloven-
skej postmoderny, ktorý sa umeleckej 
tvorbe venuje už viac ako tridsať ro-
kov. Výstava potrvá do 14. júla.
• V SOBOTu 4. júna sa bude Deň 
detí oslavovať aj na Popradskom 
Plese. Pre najmenších organizátori 
pripravili súťaže, maľovanie, lezeckú 
stenu, divadielko, ukážky práce zá-
chranárov so psami a ďalšie atrakcie.
• VYSTÚPENIE zábavného dua 
Spievankovo sa bude konať v sobotu 
4. júna v Grand hotel Kempinski High 
Tatras na Štrbskom Plese.  
• HORSKÁ záchranná služba upo-
zorňuje návštevníkov Vysokých Ta-
tier, aby pri pohybe nad hornou hra-
nicou lesa dbali na zvýšenú opatrnosť, 
pretože hrozí riziko pošmyknutia.  
Odporúča používať paličky. Do 15. 
júna ešte platí sezónna uzávera turis-
tických chodníkov. 
• V SOBOTu 4. júna o 17. hod. 
bude detský folklórny súbor  Jánoší-
ček v Dome kultúry vo Svite oslavovať 
svoje 20. výročie. Pri tejto príležitosti 
pripravili jeho členovia celovečerný 
premiérový program. Vstup na podu-
jatie je voľný, ale kvôli miestenkám je 
potrebné rezervovať si vstupenky  na 
tel. č. 0903 897 660 alebo na  janosi-
ceksvit@gmail.com. 
• LIPTOVSKÁ Teplička získala 
z  Ministerstva životného prostredia 
SR nenávratný finančný príspevok 
na dobudovanie čističky odpadových 
vôd a na výstavbu kanalizácie. Pro-
jekt veľmi pomôže tejto podtatranskej 
obci, keďže vďaka nemu by sa malo 
odkanalizovať až 95 % obce. 
• VII. ROČNÍK regionálnej pre-
hliadky speváckych zborov východ-
ného obradu „Hospodi pomiluj“ sa 
bude konať v nedeľu 5. júna od 14.30 
hod. v Poráči.
• LETNÉ predajný trhy sa uskutoč-
nia na námestí v Kežmarku 13. až 15. 
júna 2016.
• RADOŠINSKÉ naivné divadlo 
bude vystupovať v  sobotu 18. júna 
o  19. hod. v  Dome kultúry vo Svi-
te. Predstavia sa s  hrou Zmiešaná 
štvorhra, ktorej autorom je Sta-
nislav Štepka.   (ppš)

Viac ako tri desiatky učiteliek materských škôl sa 
v stredu 25. mája zúčastnilo vzdelávacieho podujatia 
v Poprade, ktoré zorganizoval Školský úrad Poprad 
v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, re-
gionálnym pracoviskom v Prešove.

Lektorka podujatia, Jana Paleschová z  MPC Prešov,  
prítomným prezentovala inovovaný Štátny vzdelávací 
program a implementáciu zmien do školského vzdelávacie-
ho programu materskej školy. Pozornosť venovala aj učeb-

ným osnovám, klasifikácii taxonómii cieľov a výchovných 
úrovní v materskej škole, adaptácii výkonových štandardov 
pre jednotlivé oblasti a plánovaniu výchovno-vzdelávacej 
činnosti. Uviedla: „Každý plán je dobrý, pokiaľ vyhovuje 
materskej škole. Je to ale interný dokument MŠ a nemali by 
ho mať rovnaké viaceré materské školy, lebo každá je iná.“

Počas prezentácie lektorka upozornila na to, čoho sa pri 
plánovaní vyvarovať a v závere stretnutia poskytla záu-
jemkyniam individuálne konzultácie.   (etu)

Mesto Poprad sa v minulých 
dňoch zúčastnilo prezentácie Slo-
venska v Krakove. Návštevníkom 
tohto poľského mesta prezentovali 
Poprad a jeho benefity pracovníci 
Mestskej informačnej kancelárie 
mesta Poprad a Mestského úradu v 
Poprade v stánku oblastnej organi-
zácie cestovného ruchu Región Tat-
ry. Ďalšiu časť prezentácie tvorila 
tlačová konferencia určená noviná-
rom a zástupcom poľských cestov-
ných kancelárií. Tlačovú konferen-
ciu zastrešoval Generálny konzulát 
Slovenskej republiky v Krakove v 
spolupráci s Jánom Bošnovičom z 
varšavského zastúpenia Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch.

„Námestie, kde sa prezentačné 
podujatie konalo, navštívilo počas 4 
dní veľké množstvo poľských a zahra-
ničných turistov, ktorí sa mali možnosť 
oboznámiť s pestrou ponukou letných 
turistických atrakcií slovenských regió-
nov. Počas tlačovej konferencie pre zá-
stupcov poľských CK a masmédií sme 
informovali odbornú verejnosť nielen 
o kultúrnych a gastronomických pod-
ujatiach, ale aj o nových autobusových 
spojeniach z Krakova do Bratislavy, 

Košíc, Bardejova a 
Popradu,“ informo-
val Ján Bošnovič.

Keďže 40 milióno-
vý poľský trh je pre 
cestovných ruch na 
Slovensku mimoriad-
ne dôležitý, zámerom 
Popradu je vyťažiť čo 
najviac z faktu, že pre 
Poliakov predstavu-
je vstupnú bránu a 
„hlavné mesto“ slo-
venských Tatier.  „Krakov navštevujú 
turisti z celého sveta, vďaka očaká-
vanému príchodu pápeža na Svetové 
stretnutie mládeže ich tento rok bude 
možno ešte viac ako po iné roky. Preto 
je prezentácia nášho mesta v Krakove 
veľmi dôležitá. Urobíme všetko preto, 
aby sme turistov prichádzajúcich do 
Krakova prilákali aj na návštevu nášho 
mesta,” informoval primátor Popradu 
Jozef Švagerko.

Prezentácia Popradu v Krakove 
bola konkrétnym výsledkom mar-
covej návštevy primátora Popradu 
Jozefa Švagerka, ktorý na pôde Ge-
nerálneho konzulátu SR v Krako-
ve absolvoval viacero pracovných 

stretnutí zastrešených slovenským 
diplomatom Adriánom Kromkom. 
„Prezentáciu podľa údajov SACR na-
vštívilo okolo 50 tisíc návštevníkov. Už 
teraz môžeme ubezpečiť, že v nastúpe-
nom trende budeme pokračovať. Na 
leto pripravujeme ďalšie aktivity a pre-
zentáciu Popradu na námestí v  Kra-
kove počas letného festivalu, ktorého 
sa zúčastnia slovenské,  poľské   a  ma-
ďarské mestá a regióny a na jeseň by 
sme chceli, v  spolupráci s  maršalkom 
Malopoľského vojvodstva, v Popra-
de usporiadať konferenciu venovanú 
práve slovensko - poľskej spolupráci so 
zameraním na cestovný ruch,“ uviedol 
konzul Adrián Kromka.  (mag)

Mesto Poprad sa prezentovalo v Krakove

Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko 
prijal minulú stredu  veľvyslanca Kórej-
skej republiky Lee Tae-ro spolu so zá-
stupcami agentúry KOTRA (Kórejská ob-
chodná agentúra). Predmetom rokovaní 
boli možnosti spolupráce v oblasti tech-
nológií „smart city“ a cestovného ruchu.

„Chcel som spoznať Poprad a región Tatier, 
cestovný ruch v tejto oblasti a bol som infor-
movaný od kolegov z agentúry KOTRA, že 
Poprad má veľký záujem aj o smart city. Veľa 
kórejských firiem má v tejto oblasti veľké 
skúsenosti, preto sme rokovali o možnostiach 
spolupráce,“ informoval Taero -Lee.

   „Bavili sme sa o rôznych témach, o 
rozvíjaní cestovného ruchu a o tom, že aj 
kórejskí turisti majú záujem prísť do nášho regiónu. 
Hovorili sme o oblasti priemyslu, smart city a energe-
tike. Teším sa, že o Poprad je záujem a jestvujú oblasti, 
ktoré chceme spoločne rozvíjať,“ informoval primátor 
Popradu Jozef Švagerko. „Veľvyslanec už mal infor-
mácie o tom, že v oblasti smart city máme zaujímavý 
projekt.  Ponúkol nám spoluprácu kórejských technolo-

gických firiem, ktoré sú v tejto oblasti svetovou špičkou 
a ponúkajú také „smart“ riešenia pre energetiku a inte-
ligentné mestá, ktoré v tomto čase potrebujeme,“ doplnil 
1.viceprimátor Popradu Igor Wzoš. Ďalšie kroky Po-
pradčanov povedú už na veľvyslanectvo. „Bol som po-
zvaný do Bratislavy už s konkrétnymi projektmi a ideme 
ich riešiť,“ uzavrel primátor J. Švagerko.  (mag)
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Bábiky v kroji z okolitých obcí
sa na istý čas usadili v knižnici

Pódium na námestí bude väčšie

V sobotu 28. mája sa v obradnej sieni 
mesta konalo prijatie jubilantov, ktorí 
oslavovali svoje narodeniny v máji. K 
ich životnému výročiu im zablahoželal 
a poďakoval primátor mesta Jozef Šva-
gerko. K 80 rokom prijala gratuláciu 
Marta Kleinová, Eva Budická, Anna 
Chromá, František Fundja, Ján Hriž, 
Ernest Husár, Ján Pešta, Sebastián 
Modla, Stanislav Šebest, ku 75 rokom 

Magdaléna Peštová, Judita Kmecová, 
Milan Mikluš, Jozef Pritz, Ján Skonc, 
Alojz Soľava, Vasil Šiculiak, ku 70 ro-
kom Elena Bačkorová, Anna Baltová, 
Zita Budayová, Lýdia Gajanová, Fran-
tišek Bolek, Anna Miklušová, Lýdia 
Šoteková, Anna Vašková, František 
Jakubec, Václav Kukura, Vladimír La-
bay, Michal Markovič, Ján Mizera, An-
drej Roman, Oskár Starinský, Eduard 

Vnenčák, Milan Vojtko. Sobotňajšieho 
prijatia sa zúčastnili aj 75 ročný Ján 
Košár a  70 roční Monika Bardyová, 
Jozef Gajdoš a Andrej Jabrocký, ktorí 
oslavovali ešte apríli t.r. (na foto vpra-
vo spolu s primátorom a E. Vnenčá-
kom - prvým sprava). V sobotu dopo-
ludnia prijal primátor nášho mesta aj 
Máriu Lenkovú (na foto vľavo), rodáč-
ku z Východnej, ktorá však v Poprade 

žije od roku 1963. V  nedeľu oslávila 
70 rokov. Mária Lenková je známa 
hlavne výrobou krojovaných bábik. 
Od roku 1990 usporiadala desiatky 
samostatných výstav bábik. Momen-
tálne môžu záujemcovia vidieť jej vý-
stavu v Podtatranskej knižnici. Mnohí 
Máriu Lenkovú poznajú aj z  účinko-
vania v  speváckej skupine Slovenka 
pri MO Matice slovenskej v Poprade. 

Predovšetkým pčas leta vyu-
žíva mesto Poprad predovšet-
kým na rôzne kultúrne podu-
jatia pódium so zastrešením, 
ktoré je umiestnené v priesto-
re medzikostolia na Námestí 
sv. Egídia. Má rozmery 6 x 5 
m, ale už pre mnohé väčšie vy-
stúpenia nepostačuje. Angela 
Františková, vedúca odboru 
servisných činností MsÚ v 
Poprade na zasadaní mest-
ského zastupiteľstva uviedla, 
že umiestnenie veľkého pódia 

s rozmermi 12 x 10 m nie je 
možné z priestorových dôvo-
dov, preto je vhodnejšie dokú-
penie konštrukčných dielov a 
tým zabezpečenie strednej veľ-
kosti pódia so zastrešením. Tak 
sa dosiahne vnútorný rozmer 
pódia 8 x 8 metrov. Poslanci 
schválili 16 tisíc eur na ob-
staranie týchto dielov. Umož-
nili tak vystúpenia rôznych 
väčších telies, ako aj vhodné 
umiestnenie rôznych kulís a 
hudobnej aparatúry.  (pmm)

Zahrajte mi tichúčko.. je 
názov výstavy krojovaných 
bábik z  podtatranského re-
giónu. Vernisáž výstavy bola 
v  piatok v  Podtatranskej 
knižnici. Vystavujú: Mária 
Lenková, Zuzana Šeffero-
vá, Mária Mezovská, Anna 
Švorcová, Oľga Pastrnáková 
a Mária Bartošová.  

Jedna z  bábikových odbor-
níčok Z. Šefferová (na foto 
prvá sprava) povedala: „Pred 
pár rokmi som stála na cinto-
ríne nad hrobom starej mamy 
a prišla som na to, že sa vydá-
vala pred sto rokmi a mohla by 
som vyrobiť takú bábiku, aby 
vyzerala ako starká na svojej 
svadbe. Do mesiaca som ju 
mala hotovú. O nejaký čas mi 
mama hovorila, či by som ne-
urobila ju ako nevestu z  roku 
1947. Vtedy už mladuchy nosili 
iné veci, ľudia posielali peniaze 
z  Ameriky, založili fabriku vo 
Svite, bolo viac tovaru, nosil sa 
už brokát. Až do roku 1965 sa 
u nás dievčatá vydávali v kro-

ji. Potom mi dcéra dala svoje 
40-ročné bábiky a tak som ob-
liekala ďalšie a  ďalšie. Medzi-
tým ma navštívili spolužiačky 
zo Svitu, jedna mi doniesla 8 
bábik, že ich nemá kam dať 
a tak som ďalej vyrábala. Je mi 
však smutno z toho, že od nás 
odchádza kultúra obliekania 
nášho kroja a tradícia vymiera. 
Je málo starších žien, ktoré kroj 
nosia každý deň a babičky, kto-
ré sú už len doma, tie už nevi-
dieť. Chcela som našu minulosť 
sprítomniť pre budúce generá-
cie. Niekoľko bábik som poslala 
do USA pre našich krajanov. 

Teraz už je aj nedostatok kla-
sických bábik, doma mám aj 
Barbie oblečenú v kroji“. 

Spolu 87 bábik z Východnej, 
z Važca, z Batizoviec, z Vernára, 
zo Šuňavy, zo Štrby, z Kojšova, 
z Osturne a z Liptovskej Tep-
ličky sa v Podtatranskej knižni-
ci zdrží do 30. júna.  (kpa)

Mesto Poprad sa aj v roku 2016 rozhodlo zapojiť do dobrovoľníckeho projektu NAŠE 
MESTO. V rámci tohto projektu pripravila samospráva dve aktivity:

1. Zveľadenie a skrášlenie základnej školy prostredníctvom vysádzania nových kvetov v 
areáli, ktoré nebudú spôsobovať alergické reakcie detí a zároveň budú zachytávať prach a 
nečistoty vo vzduchu.

2. Vyčistenie mestského lesoparku od odpadu a vysádzanie stromčekov v tejto lokalite.
Prihlasovanie dobrovoľníckych aktivít sa uzavrelo 31. mája. Bližšie informácie o projekte 

ako aj o ďalších možnostiach, ako využiť túto príležitosť a prispieť k čistejšiemu a zdravšiemu 
životu v meste Poprad, nájdu záujemcovia na stránke www.nasemesto.sk.  (mag)

Dobrovoľníci pomôžu čistiť lesopark a sadiť stromčeky

Už tradične koncom mája organizuje 
Centrum sociálnych služieb v spoluprá-
ci s Denným centrom pri Zariadení pre 
seniorov na Komenského ulici spoločen-
ské podujatie Senior párty. Tohto roku 
sa konalo minulú stredu už po deviaty-
krát a zúčastnili sa na ňom zástupcovia 
všetkých ôsmich denných centier mesta 
Poprad. Privítal ich riaditeľ CSS Jozef 
Košický a v príjemnej atmosfére strávili 
pekné popoludnie. Pri hudbe a tanci do-
kázali, že sa ešte vedia zabaviť a hýbať 
tak ako zamlada. Medzi tancujúcimi 
nechýbali ani manželia Gizela a Jozef 
Lukáčovci, ktorí si koncom apríla pripo-
menuli 60. výročie svojho sobáša – dia-
mantovú svadbu.   FOTO - Marta Marová
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Piaty ročník Viva Italia
s novinkami

Podnety našich čitateľov

Júnový kalendár je v Popra-
de husto zapísaný kultúrny-
mi, športovými a spoločen-
skými podujatiami. Jedným 
z nich bude od 15. do 18. 
júna už 5. ročník festivalu 
Viva Italia, ktorý usporiada 
OZ Pre mesto s podporou 
mesta Poprad a ďalšími or-
ganizátormi.

Fabio Bortolini, hlavný or-
ganizátor a scenárista Viva 
Italia minulý štvrtok  infor-
moval, že síce festival skrátia 
o nedeľu, ale na atraktivite mu 
to nijako neuberie. Práve nao-
pak - pripravili veľa zaujíma-
vých noviniek. Priblížil ich: 
„Absolútnou novinkou bude 
Italian Open House Párty na 
námestí trvajúca do neskoršej 
hodiny. Rozhodli sme sa tiež, 
že každý rok sa bude v Poprade 
prezentovať niektorá talianska 
okresná organizácia cestov-
ného ruchu. Tentoraz to bude 
región Marche, okres Fermo 
zo stredného Talianska, odkiaľ 
prídu odborníci na kvalitnú 
gastronómiu a agroturistiku. 
Uskutoční sa tiež prvý ročník 

Majstrovstiev Slovenska vo 
výrobe pizze a chceme mať v 
piatok počas festivalu tzv. bie-
lu noc, kedy budú obchody a 
prevádzky na Námestí sv. Egí-
dia otvorené do 22. hod. Ďalej 
sme rozšírili spoluprácu nielen 
s mestom Poprad, ale aj Spiš-
ská Nová Ves a agentúrou Štýl, 
ktorá tohto roku organizuje už 
20. ročník Miss Spiša, preto 
bude časť programu i v Spišskej 
Novej Vsi.“ Na festivale Viva 
Italia očakávajú približne 150 
účinkujúcich a návštevníci sa 
budú môcť  zoznámiť s talian-
skou gastronómiou a kultúrou 
v 25-30 stánkoch na námestí. 
Podujatie bude aj tohto roku 
súčasťou celoslovenského 
programu Dolce Vitaj. Viac 
na www.vivaitalia.sk.

F. Bortolino ocenil, že mesto 
Poprad veľmi aktívne vstúpi-
lo do spolupráce. Primátor 
Popradu Jozef Švagerko pod-
čiarkol, že takéto aktivity víta: 
„Mesto bude pomáhať organi-
začne a som presvedčený, že aj 
takýmto podujatím spájame 
celý región.“  (mar)

Fabio Bortolini (na foto uprostred) predstavil program V. roč-
níka Viva Italia pred novinármi.   FOTO - Marta Marová

Piaty ročník festivalu talian-
skej kultúry a  gastronómie sa 
v Poprade bude konať od stre-
dy 15. júna do soboty 18. júna. 
Pre návštevníkov je pripravený 
bohatý program. Novinkou 
tohtoročného festivalu je prvý 
ročník majstrovstiev Sloven-
ska vo výrobe pizze. Nebude 
chýbať ani kultúra. V  stredu 
vystúpia na námestí súroden-
ci Babjakovci a  vo štvrtok sa 
v  AquaCity Poprad uskutoční 
koncert Ricchi & Poveri. Ak 
máte záujem vyhrať vstupenky 
na koncert týchto talianskych 
umelcov, zapojte sa do súťa-

že. Podmienkou je vystrihnúť 
kupón, zaslať ho do redakcie 
(Podtatranská 149/7, 058 01 
Poprad) do pondelka 6. júna 
2016. Mená troch vyžrebova-
ných čitateľov budú uverejnené 
v  novinách Poprad v  stredu 
8. júna 2016.  (ppš)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
O vstupenky na koncert Ricchi & Poveri

Psy na cyklistickom chodníku
Čitateľ P. R. z Popradu nám zaslal svoj 

kritický postreh ohľadom voľného pohy-
bu psov v meste, hlavne na sídlisku Juh. 
Okrem iného napísal: „Naproti obývanej 
zóny máme lúku, pred ktorou je vybudova-
ný cyklistický chodník. Mestskí policajti tu 
každé ráno hliadkujú a pokutujú každého 
psičkára, ktorý prejde cez ten chodník. Do-
stal som pokutu už viackrát, ale začo?! Za 
to, že prejdem z jednej strany chodníka na 
druhú, aby som sa so svojím psíkom dostal 
na lúku? Nikoho som neohrozil, ani niko-
mu ničím neublížil. Ako mám prejsť na tú 
lúku - mám sa vznášať vo vzduchu alebo 
prejsť popod zem? Myslím si, že psičkárov je 
v Poprade veľa, platia daň za svojich psov, 
plus ešte dostanú pokuty od mestskej polície. 
Dokopy to nie je malá suma. Máme tu veľa 
nevyužitých lúk, ktoré by sa dali využiť pre 
psičkárov. Isteže nie v obytnej zóne, ale urči-
te na vhodnom mieste.“ 

Náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan 
Šipula odpovedal: „Mestská polícia Poprad 
pri riešení protiprávneho konania vychádza z 
náležitého zistenia skutkového stavu veci, ako 
základného predpokladu pre správne rozhod-
nutie. V prípade ukladania sankcie postupujú 
príslušníci MsP v súlade s platnou a účinnou 
legislatívou. Príslušníci mestskej polície ne-
riešia v blokovom konaní prípady, ak majiteľ 
psa prejde so svojím psom kolmo - najkratšou 

cestou cez cestičku pre cyklistov na druhú 
stranu komunikácie. K sankcii pristúpia len v 
prípade, ak sa majiteľ psa so svojím psom po-
hybuje (prechádza) po tejto cestičke, a pes nie 
je na vôdzke. K riešeniu majiteľov psov MsP 
pristúpila na základe množiacich sa sťažností 
zo strany cyklistov pohybujúcich sa po tejto 
komunikácii, kde nezodpovední majitelia voľ-
ným pohybom svojich psov ohrozujú bezpeč-
nosť cyklistov.“ 

Kosba na cintorínoch
Čitateľka T. P. z Martina má na cintorí-

ne v Poprade-Veľkej pochovaných svojich 
blízkych zosnulých. Napísala nám podnet, 
v ktorom sa sťažuje na nepokosenú a ne-
pohrabanú trávu. Konateľ Pohrebno-cinto-
rínskych služieb František Švirloch minulý 
štvrtok uviedol: „Kosba trávy na popradských 
cintorínoch sa začala pred dvoma týždňami 
v Matejovciach, kde už bola aj ukončená. S 
kosbou sa následne začalo na cintorínoch v 
Spišskej Sobote a vo Veľkej. Pokosený je cinto-
rín v Strážach. Kosbe sa venujú zamestnanci 
PCS popri svojej prioritnej činnosti - prípra-
ve smútočných obradov. V utorok 24. mája 
boli následne zabezpečení ďalší kosci z ex-
terného prostredia, ktorí sa do práce pustili 
v stredu 25. mája o 7. hod. ráno. V prípade 
priaznivého počasia by preto mala byť prvá 
kosba na popradských cintorínoch ukončená 
ešte v tomto týždni.“  (ppm)

Obvodné oddelenie PZ Poprad vy-
konáva šetrenie vo veci nálezu ban-
kovky, ktorý bol oznámený 29. apríla 
2016.

Dňa 27. apríla 2016 vo večerných ho-
dinách v  jednom z  nákupných centier 
v  Poprade došlo k  strate bankovky. Na 
foto je osoba, ktorá bankovku stratila. 
Bližšiu špecifikáciu času, miesta a nomi-
nálnej hodnoty bankovky uvedie prípad-
ný majiteľ na OO PZ v Poprade.     (luf)

Výzva polície

Vstupenky na koncert
Chrisa Normana vyhrali
Hviezda anglickej hudobnej scény 70. ro-

kov Chris Norman vystúpi v nedeľu 12. júna 
v Aréne Poprad. Koncert prináša spoločnosť 
Tatramat - ohrievače vody pri príležitosti 55. 
výročia začatia výroby v spolupráci s mestom 
Poprad, ktoré si tohto roku pripomína 760. 
výročie prvej písomnej zmienky o meste a 70. 
výročie spojenia Popradu, Veľkej a  Spišskej 
Soboty do veľkého Popradu. 

   Redakcia novín Poprad v spolupráci s organi-
zátormi pripravila pre čitateľov súťaž, ktorá bola 
uverejnená v novinách číslo 19. Spomedzi tých, 
ktorí sa do nej zapojili boli vyžrebovaní: Mária 
Máliková, Svätoplukova ul., Poprad, Katarína 
Chlopiková, Ul. mládeže, Poprad a Anna Hrom-
jaková, Tomášikova ul., Poprad. Vstupenky na 
koncert si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 
149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.  (ppp)

COOPER je cca 3 mesačný psík, ktorý 
bude v dospelosti stredného vzrastu. Je veľ-
mi aktívny, hravý, zdravo drzý, priateľský a 
prítulný. Miluje spoločnosť iných psíkov, 
detí a ľudí. Plnými dúškami si užíva pohla-
denie, dlhé prechádzky a čas strávený hrou. 
Hodil by sa do rodinného domu s celoroč-
ným prístupom dovnútra, ale aj do bytu. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontak-
tujte správou na našu fb stránku alebo email 
mestskyutulokpoprad@gmail.com. Ak viete 
tomuto krásavcovi poskytnúť domov volajte na 
čísla: 0910 890 208 alebo 0910 890 228.  (ppp)

Hľadá domov

Kupón
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Chcú robiť svet ešte „lepšejším“

V priemysle najviac zarábajú v Popradskom okrese

Cigarety budú v jednotných obaloch
Svetový deň bez tabaku, ktorý každoročne 

vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia 
a jej partneri, bol 31. máj.

Fajčenie je jedným z rizikových faktorov, kto-
ré ovplyvňujú štatistiky chorobnosti a úmrtnosti 
na vybrané druhy ochorení vo svete. Najzrani-
teľnejšou vekovou skupinou z  hľadiska rizika 
vzniku závislosti na nikotíne sú mladí ľudia.

V tomto roku sa jednotlivé krajiny zamerali 
na obaly a  balenia tabakových výrobkov, cie-
ľom je pripraviť čo najjednoduchší obal. Takéto 
balenie, tiež známe ako všeobecné alebo štan-
dardizované si vyžaduje odstránenie všetkých 
označení (farba, snímka, firemné logá, ochran-
né známky) a výrobcom tak umožňuje vytlačiť 
iba značku v nariadenej veľkosti a type písma 

(okrem zdravotných výstrah a iných zákonom 
stanovených informácií).

Vytvorenie obyčajného obalu bude jedným 
z opatrení na zníženie dopytu po týchto výrob-
koch, nakoľko by sa tým mala znížiť atraktivita 
tabakových výrobkov. Ďalším cieľom má byť aj 
obmedzenie použitia obalu tabakových výrob-
kov na reklamné účely.

Prvá krajina, kde sa pristúpilo k  takémuto 
štandardizovaniu obalov bola Austrália (v de-
cembri 2012). Zavedenie „jednoduchého“ oba-
lu má byť ďalším krokom, ktorým chce Svetová 
zdravotnícka organizácia bojovať proti fajčeniu 
a vzniku závislosti na nikotíne a tiež znížiť vý-
skyt chorôb súvisiacich s fajčením.

RÚVZ so sídlom v Poprade

Priemyselné podniky s poč-
tom zamestnancov 20 a  viac 
na území Prešovského kraja 
dosiahli za rok 2015 tržby za 
vlastné výkony a tovar v obje-
me 3 104 mil. eur. Podiel kraja 
na  celoslovenských tržbách 
za vlastné výkony a tovar 
v priemysle predstavoval naj-
nižší 4 % podiel. V porovnaní 
s rokom 2014 tržby vzrástli v 
stálych cenách o 6,4 %.

Z  pohľadu okresov viac 
ako polovicu tržieb za vlast-
né výkony a tovar zrealizovali 
podniky v  okresoch Poprad 
(28,8 %) a  Prešov (27,5 %), 
za ktorými nasledovali okresy 
Humenné s 11,9 % podielom 
a Kežmarok s 8,7 % podielom 
na celokrajskom objeme tržieb 
v priemysle. Medziročný rast 
tržieb zaznamenali všetky 
okresy kraja okrem okresov 
Levoča (index 89,4), Sabinov 
(index 95,3) a Stará Ľubovňa, 
kde tržby oproti vlaňajšku po-

klesli o viac ako dve pätiny.
Tržby z predaja do zahraničia 

za priemyselné podniky s poč-
tom zamestnancov 20 a  viac 
na území Prešovského kraja 
za rok 2015 dosiahli hodnotu 
1  832 mil. eur a  medziročne 
vzrástli o  7,7 %. Najvyšší ob-
jem tržieb z predaja na vývoz 
dosiahli podniky v  okresoch 
Poprad (610,7 mil. eur) pri me-
dziročnom raste 5,5 % , Prešov 
(546,9 mil. eur) pri medziroč-
nom raste 11,8 % a Humenné 
(261 mil. eur), kde tržby z pre-
daja do zahraničia oproti vla-
ňajšku boli vyššie o 15 %.

V priemyselných podnikoch 
s  počtom zamestnancov 20 
a  viac na území kraja v  roku 
2015 pracovalo v  priemere 
34  250 zamestnancov. Oproti 
predchádzajúcemu roku za-
mestnanosť vzrástla o  2,2 %, 
pričom najrýchlejšie rástla 
v okresoch Humenné (o 12,1 
%), Medzilaborce (o 10,8 %) 

a  Kežmarok (o 7%),  naopak 
najvýraznejšie (o  jednu šes-
tinu) poklesla v  okrese Stará 
Ľubovňa. 

Priemerná mesačná mzda 
zamestnanca v priemyselných 
podnikoch Prešovského kraja 
dosiahla 790 eur a v porovna-
ní s vlaňajškom vzrástla o 3,8 
%. Rast miezd od 0,5 % - 9,8 
% bol zaznamenaný vo všet-
kých okresoch kraja, okrem 
okresu Svidník, kde priemer-
ná mesačná mzda poklesla 
o  2,3 % a  zároveň dosiahla 
najnižšiu hodnotu v kraji (549 
eur). Najviac zamestnanci za-
robili v  priemyselných pod-
nikoch v  okresoch Poprad 
(880 eur),  Prešov (825 eur) 
a  Humenné (813 eur), nad 
úrovňou 750  eur bola mzda 
aj v okresoch Kežmarok a Sa-
binov. 

Božena Vrabľová,
Štatistický úrad SR

- pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Predseda občianskeho združenia Mladí 
ľudia a život zo Spišskej Novej Vsi Matej Far-
kalín povedal, že ich krédom pre mladých je 
robiť svet nie lepším, ale „lepšejším“. Toto 
posolstvo predniesol minulú stredu študen-
tom popradských stredných škôl (na foto so 
žiakmi Strednej zdravotníckej školy v Popra-
de) a na svojom príbehu vysvetlil, ako sa to 
dá. Veď mladí ľudia dokážu robiť veľké veci. 
Najmä, keď majú svoj sen a idú si za ním. 

„Venujeme sa rovesníckej prevencii, to zname-
ná, že stredoškoláci robia besedy v školách o rôz-
nych témach - duševnom zdraví, životnom štýle, 
látkových a nelátkových závislostiach atď. Nech-
ceme mladých poučovať, ani im nič prikazovať, 
ale chceme s nimi diskutovať a rozprávať sa, aby 
si ujasnili svoj názor a smerovanie. Organizuje-
me aj voľnočasové podujatia pre stredoškolákov, 
na ktorých sa nepije, nefajčí a zmysluplne trávi 
voľný čas,“ ozrejmil M. Farkalín. V neformál-
nom vzdelávaní školia mladých ľudí, dobro-
voľníkov, peer aktivistov, aby sa mohli venovať 

svojim vrstovníkom. Sú síce pripravení po 
stránke odborných vedomostí, ale nesnažia sa 
nahrádzať rodičov, pedagógov, ani odborníkov 
či lekárov. Ich úlohou je poukazovať na fakty v 
danej oblasti a prípadne odkázať na odbornú 
pomoc. Sú presvedčení, že rovesník od roves-
níka informácie ľahšie prijme.

Na stretnutí v Podtatranskej knižnici v 
Poprade sa zúčastnili i novinárka Simona 
Ivančáková a fotograf a cestovateľ Robo Ko-
čan. Zaujímavou formou okrem iného pre-
zentovali, že: Budúcnosť patrí tým, ktorí veria 
v krásu svojich snov.   (mar)

MESTO  POPRAD

NA PRENÁJOM PREDAJNÉHO STÁNKU
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž

predajný stánok (rozmery 250x180 cm) nachádzajúci sa vedľa 
priestoru na ľadovú plochu pri objekte Viacúčelovej haly Aréna, 
súp.č. 4680 na uherovej ulici v Poprade zapísanej na Okresnom 

úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie 
Poprad, na liste vlastníctva č.1. Predajný stánok je vo výlučnom 

vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 1 000,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spo-
jené s užívaním predajného stánku.
Účel nájmu: prevádzkovanie bufetu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 3. 6. 2016 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 
052/7167293, 052/7167297    PP-62

V  Podtatranskej knižni-
ci koncom mája uviedli do 
života novú básnickú zbier-
ku Marty Rybkovej (na foto 
vľavo) - Citový striptíz. Krst 
knihy sa konal  za účasti čle-
nov popradského Literárne-
ho klubu. Krstnou mamou 
sa stala Silvia Dlugolinská, 
v Poprade známa aj pod me-
nom Mirizma Kirkov.

Básne sú výpoveďou preži-
tého - svojho alebo cudzieho. 

Autorka povedala: „Pozorujem 
okolie, vnímam zážitky, nemu-
sia byť moje. Keď sa ma niečo 
hlboko dotkne..  stačí mi zachy-
tiť dve-tri slová a urobím z nich 
poéziu. Každý máme v sebe nie-
čo umelecké, a keď cítime potre-
bu to rozvíjať, tým lepšie. Či už 
niekto kreslí, fotí, píše..“

M. Rybková sa veľmi dobre 
cíti v prírode a píše o nej, ale 
poéziu vidí vo všetkom. Cito-
vým striptízom sa básnik slo-
vami vyzlieka pred čitateľom. 
Má rada stručnosť, jej básnič-
ky sú krátke. Čo najmenším 
počtom slov povedať čo naj-
viac myšlienok. Záplava slov 
unudí čitateľa. Ideálne je teda 
málo hovoriť a  veľa povedať.  
Jej verše sú jasné, priamočiare, 
plné zamysleniahodných me-
tafor. Básnická zbierka Citový 
striptíz nie je prvou. V  roku 
2010 jej vyšla zbierka Jablká 
dospelosti a o dva roky neskôr 
Vina v nevine.  (kpa)

Citový striptíz je na svete

SRRZ - Rodičovské združe-
nie pri ZŠ s MŠ na Francisci-
ho ulici v  Poprade Ďakuje 
pedagógom, žiakom, účinku-
júcim, rodičom a priateľom 
školy, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na prí-
pravách slávnostnej akadé-
mie pri príležitosti 60. výročia 
otvorenia novej budovy školy.  

Veľké ďakujem patrí nielen 
terajším a bývalým zamest-
nancom, no aj všetkým žia-
kom, ktorí i naďalej svojím ži-
votom a  prácou reprezentujú 
dobré meno školy. 

Zvlášť by som chcela poďa-
kovať našim sponzorom:

Slovenská rada rodičov-
ských združení, TOL s.r.o., 
Papyrus s.r.o., Hotel Satel Po-
prad, Hook, s.r.o. Košice, Vi-
tana Slovensko, LUJAN Plus, 
spol. s  r. o., Pekáreň GROS 
spol. s  r.o., Hydina SK s.r.o., 
SINTRA spol. s r. o. - ZDROJ 
POPRAD, HO&PE FAMILY 
s.r.o., Tatranská mliekareň a.s., 
Cora Gastro s.r.o., Ľudovít Ju-
rínyi, BK Citybowling Poprad, 
Reklama Q Poprad s.r.o., KP 
PLUS s.r.o., AquaCity Poprad.

Gabriela Slavkovská,
predsedníčka

Poďakovanie
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SpoločenSKá KroniKa

V sobotu 28. mája 2016
vo Veľkej s

V pondelok 30. mája 2016
vo Veľkej s

V pondelok 30. mája 2016
vo Veľkej s

V utorok 31. mája 2016
v Novom Smokovci s

Bc. Marianou Budziňákovou,
43-ročnou

Rudolfom Smikom,
68-ročným

Blaženou Jasenkovou,
79-ročnou

Mariánom Rajčanom,
85-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Ľudí sa bojí ten, kto ich nepozná.  GOETHE
poVeDali SláVni

Dnes 1. júna má meniny Žaneta, vo štvrtok 2. júna Xénia, v piatok 
3. júna Karolína, v sobotu 4. júna Lenka, v nedeľu 5. júna Laura, 
v pondelok 6. júna Norbert a v utorok 7. júna Róbert.

BlaHoŽeláme K meninám

Už teraz 
budete roz-

mýšľať nad letnou dovolenkou. 
Robíte správne, lebo máte naj-
lepší čas zarezervovať si ju.

C h c e t e 
sa zbaviť 

povinností, ale zatiaľ sa vám to 
nedarí. Lepšie si rozplánujte svoj 
čas.

Dostanete 
zaujímavú 

pracovnú ponuku. Zvážte však, 
či tým nebude trpieť rodina ale-
bo váš partnerský vzťah.

P o t r á p i a 
vás zdra-

votné problémy, ktoré vám dá-
vajú najavo, že prepínate svoje 
sily.

Ne č a k a n é 
prekvapenie 

vám prinesie nejakú pozitívnu 
zmenu. Aj v rodine čakajte priaz-
nivé správy.

Finančne si 
polepš íte , 

čo vás pozitívne naladí. Budete 
zvažovať aj  zmenu v zamest-
naní.

Z a ž i j e t e 
veľa radosti 

a priaznivých okolností, ktoré 
vám pomôžu získať nových pria-
teľov a známosti.

Na obzore 
je nejaká 

prospešná zmena, ktorá vám pri-
nesie veľa novôt. Budú si od vás 
vyžadovať aj nové vedomosti.

Zoznámite 
sa s niekým, 

kto sa môže stať vaším doživot-
ným partnerom. Nepremárnite 
šancu na krásny vzťah.

Ste dosť 
puntičkárski, 

preto vás bude rozčuľovať nedô-
slednosť ľudí okolo vás. Budete mu-
sieť vychytať chyby namiesto nich.

Chceli by 
ste sa zba-

viť starostí, ktoré vám kazia inak 
peknú jar. Spôsobujú vám ich iní 
ľudia. Zakrátko sa však toto ob-
dobie skončí.

P o k o j n ý 
týždeň sa 

zmení až cez víkend na rušnejšie 
obdobie. Strávite pekné chvíle v prí-
rode alebo spoznávaní iných krajín.

HoroSKop oD StreDY Do StreDY

Dnes 1. júna - Sunpharma - Tesco, vo štvrtok 2. 
júna - Corrib, v piatok 3. júna - Adus, v so-
botu 4. júna - Limba, v nedeľu 5. júna - Sun-
pharma - Kaufland, v pondelok 6. júna - Al-
tea a v utorok 7. júna - Adus.
Sunpharma - Tesco: Teplická cesta 3, Corrib: Le-
vočská ul. 26A, Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 

34, Limba: Podtatranská 5, č. t. 772 26 57, Sun-
pharma - Kaufland: Moyzesova ul. 3, Altea: 
Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772 42 22.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 

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

poHotoVoSť V leKárňacH

Program kina cinemaX poprad
Od 2. júna do 8. júna

Festival krojovaných bábik má už dvadsať rokov
už po dvadsiatykrát sa pod Tatrami od 

2. do 7. júna uskutoční medzinárodný fes-
tival  detských folklórnych súborov Kro-
jované bábiky. Zúčastnia sa na ňom DFS 
z regiónu ako Letnička, Popradčan a Ven-
ček z Popradu, Goralik a Magurá-
čik z Kežmarku, Jánošíček zo Svitu, 
Lomničaník a Podtatranček z Veľkej 
Lomnice, ale aj hostia z  Lotyšska, 
Ruska, Poľska, Litvy a Rumunska. 

Vo štvrtok a piatok predvedú účastníci 
svoje umenie v tvorivých dielňach - výchov-
ných koncertoch pre žiakov základných škôl v 
Poprade, Kežmarku a Svite, v pondelok 6. a v 
utorok 7. júna v Hranovnici a Stropkove. 

V piatok 3. júna o 17. hod. sa na futbalo-
vom štadióne vo Veľkej Lomnici uskutoční 

uvítací program. V sobotu 4. júna prijme 
účastníkov MFKB primátor Popradu Jozef 
Švagerko, o 9.45 hod. prejde Námestím sv. 
Egídia sprievod účinkujúcich, o 10.30 hod. sa 
v medzikostolí bude konať galaprogram festi-

valu s predstavením všetkých zúčastne-
ných súborov. Hosťami budú DFS Pila-
dzitis z Rigy, Sudaruška z Kaliningradu, 
Ansamblul Mugurelul Sighetu Marma-
tiei z Rumunska, Dzervene z Lotyšska a 
Vijurkas z Litvy. 

V nedeľu 5. júna o 14.30 hod. bude sprie-
vod mestom Kežmarok a o 15. hod. sa 
festival stane súčasťou MDD v Kežmarku. 
Podujatie sa definitívne skončí v utorok 
7. júna uložením krojovaných bábik do 
múzea v Stropkove.  (ppm)

2. júna o 19. hod.
CESTA HORE
CZ/SK, 2016, MP 12
Radek Jaroš si ako prvý Čech 
a len pätnásty človek na sve-
te splnil horolezecký sen 
a vystúpil na poslednú z naj-
vyšších hôr sveta K2. Doku-
ment, česká verzia, 100 min.
Vstupné: 4 €                                

3. júna a 4. júna o 19. hod.
OSTRÍ CHLAPCI
USA, 2016, MP 15                              
Healyho si ľudia najímajú, keď 

potrebujú raz a navždy vyriešiť 
nejaký problém. Komédia, ori-
ginál so slovenskými titulkami, 
116 min.     Vstupné: 4 €

5. júna o 19. hod.
HRA PEŇAZÍ
USA, 2016, MP 12               
G. Clooney a J. Roberts v úlo-
he moderátora finančného 
televízneho programu a jeho 
producentky. Triler, originál 
so sloven. titulkami, 95 min.            
Vstupné: 4 €  
    
6. júna o 19. hod.
BOJ

DK, 2015, MP 12   
Skutočný boj čaká 
vojaka až po ná-
vrate z bojového poľa domov. 
Dráma, originál s  čes. titul-
kami, 115 min. Vstupné: 4 € 
/ 2 € s preukazom FK

Digitalizáciu Kina Tatran fi-
nančne podporil Audiovizu-
álny fond

Viac na www.kinotatran.sk

Kino tatran

21. mája 2016 - Lara Sidor, Poprad.
VitaJte meDZi nami

20. mája 2016 - Pavlína Holubová a Igor Koky, 21. mája 2016 - 
Martina Krempaská a Ing. Jozef Valluš, Lucia Skokanová a Peter 
Gvušč, Marianna Zoričáková a  Peter Suško, Zuzana Sojčáková 
a Matúš Kusko.

manŽelStVo uZaVreli

Včera 31. mája bol záverečný deň, v ktorom si mohli účast-
níci súťaže Do práce na bicykli zapísať posledné kilomet-
re do evidencie. Tí, ktorí si nevyzdvihli súťažné tričká, tak 
môžu urobiť aj po skončení súťaže - k dispozícii sú na 2.po-
schodí v kancelárii Strategického rozvojového manažmentu 
MsÚ v Poprade. Termín vyhodnotenia súťaže na lokálnej 
úrovni bude oznámený v dostatočnom časovom predstihu.

Samospráva ďakuje všetkým súťažiacim za férovú účasť, 
propagáciu hlavnej myšlienky a naplnenie cieľa tejto súťaže - 
podporu rozvoja trvalo udržateľnej mobility v mestách.

Z tohto pohľadu je dôležitou informáciou fakt, že v aktuál-
nom ročníku sa do súťaže v meste Poprad zapojil prakticky 
dvojnásobný počet súťažiacich a tímov - 10 tímov a 34 súťa-
žiacich. Počet najazdených km za rok 2016 bol do 30. mája 
predbežne 5600 km (rok 2015 - 2431,20 km).  (mag)

Jazdili do práce na bicykli

Angry Birds vo filme 3D - 
o  13.50 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Ninja korytnačky 2 
2D - o 15.50 hod. (nehrá sa 
8.6.) a o 20.40 hod. (nehrá sa 
8.6.), Ninja korytnačky 2 3D 
- o 16.30 hod. (hrá sa len 8.6.) 
a o 18.10 hod. (nehrá sa  8.6.), 
Predpremiéra - Warcraft: 
Prvý stred 3D - o  19. hod. 
(hrá sa len 8.6.), Detské kino 
- Malý princ - o 14. hod. (hrá 
sa len cez víkend), Angry 
Birds vo filme 2D - o 15.20 
hod. (nehrá sa 8.6.), o 16.20 
hod. (hrá sa len 8.6.), Hra pe-

ňazí - o 18.20 hod. (nehrá sa 
8.6.), Ostrí chlapci - o 17.30 
hod. (hrá sa len 8.6.) a o 20.30 
hod. (nehrá sa 8.6.), Pred-
premiéra - Warcraft: Prvý 
stred 2D - o  20. hod. (hrá 
sa len 8.6.), Odkaz vo fľaši - 
o 13.20 hod. (hrá sa len 5.6.),  
Alica v krajine za zrkadlom 
3D - o  15.40 hod. (nehrá 
sa 8.6.), Alica v  krajine za 
zrkadlom 2D - o  18. hod. 
(nehrá sa 6.6.-8.6.), X-Men: 
Apokalypsa 2D - o  20.20 
hod. (nehrá sa 6.6.-8.6.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)
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preDaJ

rôZne

Kultúrny kalendár na jún 2016

1. júna od 9. do 16. hod. - Deň detí 
v  Tatranskej galérii - tvorivý deň 
plný zábavy, farieb a  pohybu - tvorivé 
disciplíny - maľovanie na kamene - vy-
tvor si vlastnú záložku do knihy - ryby, 
rybky, rybičky - veselé, okaté chobot-
ničky - kreslenie kriedami na stenu. 
Iné disciplíny: Človeče nehnevaj sa - 
hádzanie loptičkami do plechoviek s re-
produkciami - TG Pexeso - TG Puzzle 
- Hádzanie do masky,
od  14.30 hod. - Divadielko - Zaspatá 
rozprávka - DS KUBACHICHI zo ZŠ 
s MŠ Spišské Bystré.     Vstup zdarma

VýSTAVY
Do 13. júna
HRY S uMENÍM 2016 - TA-tri - Juraj 
Meliš, Rastislav Biarinec, Ľubomír 
Purdeš
Výstava plastík troch významných so-
chárskych osobností a ich študentov.

Do 19. júna
Klobúk dole pán Brunovský
Interaktívna výstava v  spolupráci s  Bi-
bianou Medzinárodným domom ume-
nia pre deti v Bratislave. 

Od 17. júna
Katarína Vavrová, Milan Vavro - Za-
mknuté slová
Rozsiahla výstava olejomalieb, grafík 

a  kombinovaných techník význam-
nej dvojice výtvarných umelcov dcéry 
a otca.
17. júna o 17. hod. - vernisáž výstavy, 
hudobný hosť: AMC trio 

Od 22. júna
Edgar Degas  Holá pravda
Unikátna výstava originálneho cyklu 
diel svetoznámneho impresionistu or-
ganizovaná na Slovensku po prvýkrát 
v spolupráci s Art Expo International. 
22. júna o 17. hod. - vernisáž výstavy, 
hudobný hosť: Duo Rajmund Kákoni 
akordeón & Eugen Prochac - violončelo  

ART KLuB  Tatranskej galérie
Do 13. júna
Hasičské hobby - Výstava s  hasičskou 
tematikou karikatúr a kuriozít.                                                                                        

Od 24. júna
Janko Lehotský - Moje mladšie ja
Významný slovenský hudobník okrem 
nového CD s týmto názvom predstaví aj 
svoju zaujímavú výtvarnú tvorbu.
24. júna o 17. hod. - vernisáž výstavy

KONCERTY
1. júna o 19. hod.
Musica Medica - Harmonický koncert 
Rami Shaafi (Anglicko) & Boris Čellár 
(Slovensko) 

VILA FLÓRA, STARý SMOKOVEC
Od 18. júna
Kamil Kozub - Home is home
Výstava prekvapivých olejomalieb ta-
lentovaného umelca z nášho regiónu
18. júna o 16. hod. - vernisáž výstavy, 
hudobný hosť: Fanatic.

Stála expozícia
Tatry v  umení zo zbierok Tatranskej 
galérie
Kabinet kuriozít výstava s témou Tatier 
zo zbierok súkromných zberateľov.

CYKLuS ODBORNýCH
PREDNÁŠOK Z DEJÍN uMENIA 
7. júna o 17. hod. - Tvorba Rastislava 
Biarinca a  Ľubomíra Purdeša v  kon-
texte súčasného slovenského a  sveto-
vého sochárstva. Prednášajúci: Rasti-
slav Biarinec a Ľubomír Purdeš.

NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE
12. júna od 14. do 16. hod. - Huráááá 
prázdniny.

TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k aktu-
álnym výstavám určené žiakom zák-
ladných a stredných škôl, po dohode s 
galerijným pedagógom.

Viac na www.tatragaleria.sk

Celý jún
Zahrajte mi tichúčko...
- výstava krojovaných bábik z podtat-
ranského regiónu.

S knihou ma baví svet
- výstava výtvarných prác žiakov zák-
ladných škôl.

4. júna o 9.30 hod. - Stretnutie členov 
i nečlenov literárneho klubu.

Centrum - Podtatranská ul. č. 1, odde-
lenie umenia Spišská Sobota, pobočka 
Juh 1, pobočka Juh 3
2. júna od 9. do 15. hod.
Čítajme si... 2016 - detský čitateľský 
maratón.

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtatranské múzeum v Poprade v júni 
zatvorené. Otvorená bude len expozícia  v Spišskej Sobote.

Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota, 
Sobotské námestie 1773/33:

Expozície:
Cechy a remeslá, Meštianske bývanie, Vznešenosť a pokora,

Osobnosti Spišskej Soboty.
Otvorené: utorok - piatok od 10. do 17. hod., sobota od 13. do 17. hod.

a nedeľa od 11. do 15. hod., pondelok zatvorené. 

*** 
Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka - záujemcovia si ju môžu pozrieť 

v čase úradných hodín na OÚ v Gánovciach. 

Zmena programu vyhradená!

Podtatranská knižnica Poprad

Podtatranské múzeum v Poprade

Podtatranská ul. č. 1548/1

Vajanského 72/4, Poprad         www.muzeumpp.eu

Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad 
Tatranská galéria v Poprade

Podtatranské
osvetové stredisko

2. - 7. júna - Poprad, Kežmarok, Veľká 
Lomnica, Svit
KROJOVANÉ BÁBIKY 
medzinárodný festival detských folklór-
nych súborov.

17. - 19. júna - Červený Kláštor
40. ROČNÍK ZAMAGuRSKýCH
FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ
- medzinárodný folklórny festival.

24. - 26. júna - Spišské Podhradie
SPIŠSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
folklórny festival.

• Predám lacno drevený obklad 
- 3 €, zrubový profil, hranoly, aj 
dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.   4/16-P
• Predám zánovný šijací stroj, 
ktorý i  vyšíva a  pláta a  tma-
vý rozťahovací stôl. Inf.: č. t. 
0908 070 967.  14/16-P
• Predám Renault Cango 1.5 dci, 
plechová nadstavba, r. v. 2003, naj. 
160 000 km, cena dohodou. Inf.: č. t. 
0915 917 147.  23/16-P
• Predám auto Chevrolet Kalos, 
r.v.2005, najazdených 122 tis.km. 
Cena dohodou. Inf. č. t.: 0905 19 22 
70.   25/16-P
• Predám stavebné rezivo a palivo-
vé drevo,  www.maholz.sk. Inf.: č. t. 
0915 379 600.  28/16-P

• Centrum sociálnych služieb 
v  Poprade prijme do pracovného 
pomeru kuchára/kuchárku. Žia-
dosti so životopisom posielajte na 
adresu: Centrum sociálnych služieb 
v  Poprade, Komenského 3454/12, 
058 01 Poprad, alebo e-mailom: 
pam@css.poprad.sk        52/16-R

• Dám do prenájmu 1-izb. byt 
v  Poprade max. pre 2 osoby, s  bal-
kónom, 7. posch., výhodná polo-
ha, cena dohodou.   Inf.: č. t. 0908 
414 419.   54/16-R
• Obchodná akadémia, Murgašova 
94, Poprad zverejňuje obchodnú ve-
rejnú súťaž na prenájom hnuteľné-
ho a nehnuteľného majetku. Bližšie 
údaje sú zverejnené na stránke www.
po-kraj.sk  55/16-R  
• Náter striech, fasády a kostoly - 3 
€/m2 s farbou, základ a vrch. Inf.: č. 
t. 0915 423 705 (p. Ivan).    56/16-R

Celý jún
Akvarely
Výstava Martina Majerčáka z Popra-
du zachytáva ľudovú architektúru a 
prírodu Vysokých Tatier. 
Otvorené: pondelok, štvrtok od 9. 
do 12. a od 13. do 15. hod., piatok 
od 9. do 12. hod.

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM
Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36

Sobotské námestie č. 1729/4,
Poprad - Spišská Sobota

V piatok 3. júna o 10. hod. v ma-
lej zasadačke Mestského úradu v 
Poprade sa uskutoční program 
Poprad číta deťom, ktorý je súčas-
ťou projektu Celé Slovensko číta 
deťom.

Čítať budú 1. viceprimátor mes-
ta Poprad Igor Wzoš, herečka a 
prezidentka OZ CSČD Viera Ku-
čerová, predseda dobrovoľného 
zboru Tatranskej horskej služby, 
spisovateľ Jaroslav Švorc a učiteľka 
ZŠ Tajovského v Poprade, finalistka 
súťaže Zlatý Amos 2016 Gabriela 
Šablatúrová.   (ppp)

Poprad
číta deťom



Strana 91. 6. 2016

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redak-
cia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: 

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

popraD

• POPRADSKÉ futbalist-
ky zdolali v predposlednom 
kole II. ligy Východ v sobo-
tu na domácom trávniku ŠK 
Štich Humenné 3:1 a bodo-
vo sa dotiahli na štvrtý Pre-
šov. V záverečnom 20. kole 
pocestujú v  sobotu 4. júna 
do Spišskej Novej Vsi.
• SLOVENSKÁ futbalová 
reprezentácia do 21 rokov 
nastúpi dnes o  18. hodine 
v NTC Poprad proti roves-
níkom z  Ukrajiny v  rámci 
dlhodobej súťaže Challenge 
Trophy.
• MAJSTROVSTVÁ Slo-
venska Dôvera Školský po-
hár SFZ 2015/2016 sa začnú 
v  NTC Poprad v  utorok 7. 
júna súbojmi v  skupinách 
a  vyvrcholia v  stredu 8. 
mája finálovými zápasmi.
• DLHODOBÁ súťaž 
Žiackej ligy mesta Poprad 
v  minibasketbale zmieša-
ných družstiev mala mi-
nulý týždeň v  stredu na 
programe záverečné kolo, 
v  ktorom triumfovala ZŠ 
Tajovského. V  celkovom 
poradí o  jej víťazstve roz-
hodlo iba skóre pred ZŠ 
Francisciho.
• PREDMINuLý víkend 
cestovali karatisti Karate 
klubu Shihan Poprad do 
Šurian, kde sa konali Maj-
strovstvá Slovenskej Shito 
Ryu Karate asociácie. So 
siedmimi zlatými, piati-
mi striebornými a  šiestimi 
bronzovými medailami ob-
sadili Popradčania na šam-
pionáte prvé miesto.
• CYKLISTICKýCH pre-
tekov mieru mládeže v čes-
kom Lanškroune sa v repre-
zentačnom drese Slovenska 
zúčastnil Popradčan Samuel 
Hollý - člen CKM Poprad. 
V  etapových pretekoch 
zložených zo štyroch etáp 
skončil celkovo na treťom 
mieste. Vyhral aj vrchársku 
súťaž a  v  dvoch etapách sa 
umiestnil na treťom mieste.
• CYKLISTICKÉ pre-
teky okolo Tatier Jarná 
klasika 2016 ovládol v  so-
botu 28. mája Poliak Mar-
cin Cieluch z  kategórie B. 
O  minútu za ním zaostal 
Popradčan Ondrej Glajza 
z  kategórie A, pretekajúci za 
Mladú Boleslav.  (ppv)

Krátko
zo športu

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

Aktuálne zo športu

Tenisový sviatok

• V NEDEĽu sa v Šuňave 
konal 44. ročník celoštát-
nej hry Plameň 2016. Ví-
ťazom okresného kola sa 
medzi chlapcami stala Šu-
ňava I, medzi dievčatami 
Šuňava V.• V  ŠTRBE oslávili Deň 
detí športom. Účastníci 
v  nedeľu 29. mája v  rámci 
31. ročníka bežeckej štafety 

100x1000 metrov odbehli 
spolu 262 kilometrov.• V  KONKuRENCII 17 
tímov sveta triumfovali cez 
víkend na Majstrovstvách 
sveta družstiev v  love rýb 
udicou na prívlač vo Svi-
te slovenskí rybári a  to 
s  priepastným rozdielom 
22,5 bodu pred Talianmi 
a Ukrajincami.  (ppv)

FK Poprad
Futbalisti FK Poprad zví-

ťazili v Krásne nad Kysucou 
v rámci deviateho kola sku-
piny o  zotrvanie v  DOXX-
bet lige Východ nad Teplič-
kou nad Váhom 4:2. Súťažný 
ročník 2015/2016 zakončia 
domácim súbojom proti Ri-
mavskej Sobote.

Výsledok 9. kola sk. 
o  zotrvanie v  II. lige Vý-

chod: v  sobotu 28. mája 
OFK Teplička nad Váhom 
- FK Poprad 2:4 (1:1), góly 
Popradu: 37. Marián Fe-
renc, 57. Ján Zápotoka, 77. 
a 83. Rudolf Bilas.

Program 10. kola sk. 
o  zotrvanie v  II. lige Vý-
chod: v nedeľu 5. júna o 17. 
hod. FK Poprad - MŠK Ri-
mavská Sobota.  (ppv)

   Z V R P S B

1. Poprad 27 14 6 7 50:32 48

2. Haniska 27 8 5 14 23:46 29

3. Sp. N. Ves 28 7 4 17 33:50 25

4. Teplička n. V. 27 6 5 16 25:50 23

5. R. Sobota 27 5 4 18 25:54 16

Tabuľka sk. o zotrvanie
v II. lige Východ

Novinári potrápili basketbalistky
Na chvíľu zabudli na kaž-

dodenný zhon, odložili 
perá, fotoaparáty, kamery, 
či mikrofóny a schuti si za-
športovali. Do cesty sa 
minulý týždeň v stredu 
popradským noviná-
rom v  druhom ročníku 
basketbalovej exhibície 
BAMP vs. médiá posta-
vili dve generácie bas-
ketbalistiek.

Výsledok 79:60 v  pro-
spech basketbalistiek 
BAM Poprad bol prijateľ-
ný pre obe strany. Dôleži-
tá bola zábava a nechýbali 
ani dych vyrážajúce exhi-
bičné momenty. Divákov 
dvíhalo zo sedadiel vystú-

penie mladších minižiačok 
BAM Poprad, tanečné kreácie 
Fearless Crew Poprad, ale aj 
nečakaná konfrontácia no-

vinárov s  basketbalovými 
veteránkami Tatrankami.

Podujatie bolo zaradené do 
seriálu aktivít Poprad v pohy-

be v  rámci celoeurópskej 
akcie Move week. Bolo 
tiež oficiálnou rozlúčkou 
BAM Poprad so sezónou 
a  s  trénerom družstva 
žien Igorom Skočovskim, 
ktorý sa výraznou mie-
rou v spolupráci s mestom 
Poprad a redakciou novín 
Poprad podieľal na orga-
nizovaní oboch ročníkov 
exhibície. V  Poprade sa 
tak vytvára nová tradícia, 
ktorá má za cieľ podporiť 
športové kluby pôsobiace 
v našom meste.  (ppv)

Športová olympiáda detí a  mládeže mesta Poprad pokračovala v  piatok 
27. mája Kinderiádou v  areáli ZŠ Dostojevského. Do atletických súťa-
ží najmladších žiakov a  žiačok sa zapojilo desať popradských škôl. V  cel-
kovom hodnotení sa najviac darilo usporiadateľskej škole medzi chlap-
cami i dievčatami.         FOTO - Marek Vaščura

Popradský primátor prijal v piatok 27. mája na pôde mesta futbalistov mlad-
šieho a staršieho dorastu FK Poprad - víťazov druhej najvyššej súťaže v oblas-
ti Východ. Starších dorastencov čaká onedlho vrchol sezóny - baráž proti Ru-
žomberku o postup do prvej dorasteneckej ligy.     FOTO - Marek Vaščura

Po roku budú opäť patriť 
Tenisové kurty mesta Po-
prad tenistom z celého sveta 
v  rámci tenisového turnaja 
Poprad - Tatry ATP Chal-
lenger Tour 2016 s dotáciou 
42 500 eur. V termíne od 13. 
do 18. júna nebudú chýbať 
na popradskej antuke hráči 
z prvej svetovej stovky a celá 
slovenská špička.

Finálové zápasy sú na 
programe v  sobotu 18. júna 
od 14. hodiny. Medzi prihlá-
senými hráčmi sú slovenskí 
daviscupoví reprezentanti An-
drej Martin, Norbert Gombos, 
či Jozef Kovalík, divokú kartu 
bude mať na krku domáci hráč 
Dominik Šproch. „Lákadlom 
budú aj zaujímavé zahraničné 
mená. Argentínčan Horacio Ze-
ballos je momentálne vo sveto-

vom rebríčku ATP na 89. mies-
te a ďalší atakujú prvú stovku. 
Kurty sú pripravené a  antuka 
po roku ešte kvalitnejšia,“ uvie-
dol organizátor podujatia Bra-
nislav Stankovič na štvrtkovej 
tlačovej konferencii. „Snažili 
sme sa odstrániť všetky nedostat-
ky z  minulého roka a  pokra-
čujeme ďalej. Verím, že nám 
vyjde počasie a kvalita turnaja, 
či sprievodné akcie budú na vy-
sokej úrovni,“ doplnil primátor 
mesta Poprad Jozef Švagerko.

Podujatie bude mať opäť aj 
charitatívny rozmer. Dražiť 
sa tentokrát bude podpísaná 
raketa 14-násobného grandsla-
mového šampióna zo Španiel-
ska Rafaela Nadala, ktorú po-
mohla získať známa tenisová 
rodáčka z  Popradu Daniela 
Hantuchová.  (mav)
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MISS Spiša 2016
20. ročník súťaže

7 Paula Mayerová
20 rokov, 172 cm, Poprad8

1

Kristína Krempaská
18 rokov, 175 cm, Poprad

Michaela Pospíšilová 
18 rokov, 171 cm, Poprad

Klára Mayerová
17 rokov, 168 cm, Poprad4

Sára Zemanová 
19 rokov, 171 cm, Poprad2

Michaela Hrubiznová
22 rokov, 168 cm, Spišská Nová Ves5

3

6

Marcela Vitkajová 
21 rokov, 172 cm, Spišské Bystré

Jana Mendžejová
22 rokov, 168 cm, Spišské Vlachy

Denisa Hojnošová
20 rokov, 171 cm, Spišská Nová Ves9

ŠOMP 2016

Strieľali góly pre kolegu

Minulý týždeň bol bohatý na športové výkony poprad-
ských detí v rámci Športovej olympiády mesta Poprad 2016.

V  utorok 24. mája sa z  víťazstva na turnaji v  mixvolejbale 
zmiešaných družstiev tešila ZŠ Letná. V stredu 25. mája zvíťazi-
la ZŠ Veľká vo finále tenisového turnaja zmiešaných družstiev. 
Atletická súťaž mladších žiakov sa stala vo štvrtok 26. mája ko-
risťou družstva zo ZŠ v Spišskej Sobote, medzi mladšími žiačka-
mi triumfovala ZŠ Dostojevského.

Detský trojboj v  rámci Olympiády materských škôl ovládli 
v stredu 25. mája deti z MŠ pri ZŠ Dostojevského, na druhom 
mieste skončila MŠ pri ZŠ Mládeže II a  na treťom mieste sa 
umiestnila MŠ pri ZŠ Tajovského.   (ppv)

Tohto roku organizuje Agentúra Štýl zo Spišskej Novej Vsi 
už 20. ročník súťaže krásy Miss Spiša 2016. Finálový večer 
sa uskutoční v piatok 17. júna v Spišskom divadle. Redakcia 
novín Poprad v  spolupráci s  agentúrou Štýl a  spoločnos-
ťou Avon pripravila opäť pre čitateľov súťaž. Tipovaním 
sa zvolí MISS SYMPATIA. Stačí, ak na korešpondenčný 
alebo podobný lístok nalepíte vyplnený kupón, ktorý je 
súčasťou tohto príspevku a  zašlete alebo donesiete ho do 
redakcie (Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad) do 15. júna 
2016. Na lístok je potrebné uviesť aj číslo telefónu. Traja 
tipujúci získajú kozmetické balíčky od firmy Avon. Ich 
mená budú uverejnené v novinách Poprad 22. júna 2016.

MISS SPIŠA 2016

Tip  na  MISS  SYMPATIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

meno a priezvisko súťažiacej, mesto, vek
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U
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n UMELECKÁ A MÓDNA AGENTÚRA

Oslavy 110. výročia popradského futbalu
Veľké futbalové predsta-

venie sa chystá v  Poprade. 
Futbalový klub si pripo-
menie 110. výročie futbalu 
v našom meste. V nedeľu 12. 
júna vypukne v priestoroch 
Národného tréningového 
centra veľkolepá oslava.

V  programe nebude chý-
bať turnaj futbalových nádejí 
a  večerná šou zložená z  ex-
hibičných zápasov. Najskôr 
proti sebe nastúpia Old Boys 
Poprad a Internacionáli Slo-
venska. Futbalovou lahôdkou 
bude zápas FK Poprad proti 
dvojnásobnému majstrovi 
SR a  držiteľovi Slovenského 
pohára AS Trenčín. Jeho hrá-
či budú k dispozícii aj počas 
autogramiády v centre mesta. 
O kultúrny zážitok sa postará 
skupina Gladiator. „Pre nás 

je to veľká motivácia. Máme 
rešpekt, ale pre diváka to bude 
skutočné lákadlo. Tento zá-
pas nám môže ukázať, na čo 
máme,“ uviedol tréner FK 
Poprad Pavol Mlynár. „Sme 
radi, že diváci v Poprade cho-
dia na futbal a  my sa im za 
to chceme odvďačiť aj takou-
to formou. Za posledné dva 
roky sme ukázali, o  čo nám 

ide a naše mesto si zaslúži, aby 
futbal napredoval,“ doplnil 
prezident FK Poprad Roman 
Dvorčák. Prezradil, že klub sa 
čoskoro odeje do úplne nové-
ho šatu, ktorý bude odrážať 
jeho tradície z minulosti.

Oslavy futbalu v  Poprade 
bude moderovať známy mo-
derátor a športový komentá-
tor Slávo Jurko.  (ppv)

Najlepší Klobučník a Podmaníková
Počas víkendu sa v 50 met-

rovom bazéne AquaCity 
Poprad konal XXI. ročník 
medzinárodných plaveckých 
pretekov Cena Popradu, 
ktorých súčasťou bol už po 
deviatykrát aj Memoriál Fi-
lipa Lutza. Preteky boli tiež 
súčasťou programu FDP 
Slovenského pohára druž-
stiev v plávaní za rok 2016.

Ceny Popradu sa zúčastnilo 
52 klubov zo štyroch krajín 
- Slovenska, Česka, Poľska 
a  Maďarska. Na podujatí 
zaujalo niekoľko rekordov 
Ceny Popradu. O jeden z nich 
sa postarala aj Popradčanka 

Tamara Potocká v  disciplíne 
200 metrov polohové preteky.

Ťahákom pretekov je už 
deväť rokov finále disciplíny 
na 200 metrov prsia v rámci 
Memoriálu Filipa Lutza. Tu 
po roku opäť zvíťazil medzi 

mužmi reprezentant To-
máš Klobučník, no tentoraz 
s  rekordným časom Ceny 
Popradu. Medzi ženami ta-
kisto obhájila prvenstvo re-
prezentantka Andrea Pod-
maníková.  (ppv)

už piaty ročník má za se-
bou hokejbalový turnaj zlo-
žiek integrovaného záchran-
ného systému v  Poprade za 
účasti piatich tímov. O  vý-
sledok vôbec nešlo. Tento 
rok sa všetci účastníci roz-
hodli touto formou pomôcť 
svojmu kolegovi Danielovi 
Rumlerovi.

„Od minulého roku trpí 
zákernou chorobou náš kole-
ga, záchranár i  hasič Daniel 
Rumler. Pre neho i jeho rodinu 
je to ťažký boj a my sme sa mu 
rozhodli pomôcť. Celý výťažok 
z  podujatia venujeme práve 
jemu,“ uviedol organizátor 
turnaja František Majerský 
z OZ Záchrana. V deň podu-
jatia prispeli účastníci spoloč-

ne sumou 600 eur a  zbierka 
nekončí. „Prispieť môže každý 
prostredníctvom bankového 
účtu OZ Záchrana SK31 7500 
0000 0040 1483 4338. Do sprá-
vy na tento účel treba uviesť hes-
lo ZÁCHRANÁR. Držíme mu 
palce, veď je to bojovník. Verí-

me, že sa z toho dostane,“ zdô-
razňoval F. Majerský. „Naším 
kolegom bol 17 rokov. Je to spo-
ľahlivý, pohodový človek, ktorý 
nikdy nikomu neublížil. Radi by 
sme ho opäť privítali v  našom 
kolektíve,“ dodal popradský 
hasič Branislav Bíro.  (mav)



Strana 12 1. 6. 2016

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A4.pdf   1   15. 4. 2016   16:33:13

PP-51


