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Deň detí v Poprade bol zaliaty slnkom

Program Mesto Poprad deťom,
ktorý sa uskutočnil minulý víkend,
bol pestrý. Pokračuje ešte zajtra 1.
júna o 17. hod. voľným vstupom
do kina Tatran pre všetky deti na
filmovú rozprávku Lichožrúti.
Organizátorov série podujatí popradského MDD tohto roku zvlášť
potešilo slnečné počasie.
Napriek tomu, že v nedeľu bolo v
Poprade aj prvé sväté prijímanie, na
námestie prišlo množstvo detí s rodičmi a ďalšími návštevníkmi. Program
odštartoval primátor mesta Jozef Šva-

gerko vypravením turistického vláčika
(na foto vľavo dole), ktorý v tento deň
vozil deti zadarmo. Prvý muž mesta
povedal: „Príprave programu pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sme
venovali maximálnu pozornosť. Bol to
darček mesta všetkým popradským deťom a ich rodičom. Počasie nám prialo
a centrum Popradu zažilo krásnu oslavu tohto sviatku.“ Nedeľňajšie predpoludnie patrilo domácim tanečníkom z
ôsmich tanečných telies s ich najnovšími choreografiami.
(Pokračovanie na str. 2)

Rozumné mesto využíva moderné technológie v prospech svojich občanov

Kým pred bezmála dvanástimi
rokmi sa na prvom ročníku konferencie Metro ON Line v Poprade
zúčastnila len hŕstka lokálnych telekomunikačných operátorov, na
11. ročníku minulý týždeň sa zaregistrovalo takmer 470 účastníkov.
Vystriedali sa od stredy do piatka
pri témach smart city, moderné in-

formačné a telekomunikačné technológie a nové produkty využiteľné
v oboch oblastiach.
Úvodný deň patril prezentácii
Slovak Smart City Clastra (SSCC) a
smart sfére, druhý deň ovládla téma
zmien na televíznom trhu a tretí patril predovšetkým využívaniu
nových technológií v smart-home,
energetike, hotelových aplikáciách a
bezpečnostných riešeniach pre digitálnu spoločnosť, ako aj startupom.
Celou konferenciou sa prelínal motív matrixu, sťaby prekrývania sku-

točného sveta s počítačmi generovanou ilúziou.
Organizátor konferencie Ján
Michlík zhrnul: „Jadrom konferencie
bolo stretnutie lokálnych telekomunikačných operátorov v sieti mesta.
Tohto roku sme však Metro ON Line
rozšírili o tému smart city. Spojili
sme sa so SSCC, ktorého zakladajúcim členom je i mesto Poprad, aby
prezentovali informácie, ako spájať
všetky možnosti mesta do efektívneho
fungovania nielen v telekomunikačnej sieti, ale prepojiť aj ďalšie oblasti,

ako je energetika, životné prostredie, mobilita, plánovanie, komunity, vzdelávanie, do jedného celku,
aby to bolo efektívne a neplytvalo sa
zdrojmi. Moderné technológie veľmi
pomáhajú v tom, ako prepojiť občanov s verejnou správou.“ Uvítal, že
Poprad sa pustil do budovania smart
city a nové vedenie mesta schválilo
Program rozvoja mesta s výhľadom
do roku 2040 práve na báze smart,
teda inteligentného či chytrého alebo dômyselne prepojeného mesta.
(Pokračovanie na str. 3)
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pri príležitosti
•20.KONFERENCIA
výročia založenia spoločnosti

Mestské lesy Poprad sa uskutoční vo
štvrtok 8. júna od 9. hod. na Mestskom úrade v Poprade. V programe
vystúpi Zuzana Kollárová, Marián
Soják, Róbert Dula a ďalší.
ÚRAD práce, sociálnych vecí a
•rodiny
Poprad, oddelenie sociál-

noprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately je od 15. mája presťahovaný
na novú adresu - Mnoheľova 829/11
(budova hlavnej pošty).
BEZPLATNÁ mediačná poradňa
v Poprade sa uskutoční vo štvrtok 1.
júna od 14. do 16. hod. v kancelárii
vo vestibule mestského úradu. Mediátori poradia pri riešení pracovnoprávnych, ale aj osobných sporov.
ČISTENIE Slavkovského potoka
organizuje Klub Matejovčanov a MO
Slovenského rybárskeho zväzu v sobotu 10. júna od 9. hod. Stretnutie záujemcov bude na zástavke Matejovce
- Závodný klub smer Kežmarok.
POPRADSKÝ modelársky deň
2017 sa uskutoční v sobotu 10. júna
od 9. do 18. hod. v obchodnom
centre Max v Poprade. Okrem výstavy áut, lodí, lietadiel, vrtuľníkov
a ďalších modelov, návštevníci uvidia aj preteky áut rôznych druhov,
truckov, modelovú železnicu, letové
ukážky dronov.
V PONDELOK 12. júna sa
v priestoroch Mestského úradu
v Poprade uskutoční Primátorská
kvapka krvi. Záujemcovia nielen
z radov zamestnancov mesta, tak
môžu prispieť k dobrému skutku
darovaním najcennejšej tekutiny.
NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení
nízkeho napätia.
5. ROČNÍK Festivalu študentského remesla pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku sa uskutoční v piatok 9. júna od 9. hod. v areáli
Kežmarského hradu. Návštevníci
uvidia predvádzanie remesiel tradičnými technikami v dobových kostýmoch a bohatý kultúrny program,
v ktorom bude účinkovať aj Celeste
Buckingham.
PRE priaznivcov horskej cyklistiky sú v regióne severného Spiša a
Pienin v rámci cyklistických chodníkov lákadlom a veľkou atrakciou
aj takzvané singletrail trasy. Sú to
jednosmerné chodníky určené iba
pre bicykle a povolený je len zjazd.
Nachádzajú sa pod Oslím vrchom
za Ľubovnianskym hradom, ale už
aj v Pieninách v Lechnici.
(ppš)
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•

Cyklistický chodník s vymeneným oplotením

Cyklistický chodník JUH VI - Kvetnica
vedúci zo sídliska v bezprostrednej blízkosti priestorov poľnohospodárskeho
družstva má nové oplotenie.
Správa mestských komunikácií(SMK)
v Poprade v súčinnosti s Poľnohospodárskym družstvom Spišské Bystré vymenila
pôvodnú masívnu drevenú ohradu za nové
oplotenie. „Tento krok bol nevyhnutný,
pretože pôvodná ohrada už bola na konci
svojej životnosti. Staré koly doslova zhnili a
rozpadávajúce sa oplotenie mohlo ohroziť
cyklistov. Nové koly sú z dreva, ktoré lepšie odoláva poveternostným podmienkam.
Na tieto sme následne inštalovali elektrický ohradník pre dobytok,“ informoval Peter Fabian z SMK.

Náklady na opravu oplotenia v dĺžke viac ako 3000 metrov zo strany SMK predstavovali sumu 6,5 tisíc eur. (mag)

Podchod absolvuje omladzovaciu kúru

Správa mestských komunikácií (SMK) v Poprade začala
s opravou podchodu spájajúceho centrum mesta so sídliskom JUH.
Ide o prípravnú fázu pred
realizáciou projektu UMENIE V PODCHODE, s ktorým
popradská samospráva uspela
v rámci grantovej schémy Komunitné granty vypísanej Nadáciou VÚB. „V tomto týždni
odstránime zvyšky nápisov a
starých plagátov zo stien podchodu. Následne pristúpime k

výmene plastových podhľadov,
staré poškodené držadlá po
oboch stranách schodov vymeníme za nové. Nové budú aj
nájazdy pre kočiare tak, aby
lepšie vyhovovali súčasným parametrom. Doplnené bude aj
osvetlenie podchodu. V časti s
mramorovým obkladom bude
zároveň nanesený preventívny
antigrafity náter. Všetky prípravné práce by mali byť hotové najneskôr do konca júna,“
informoval riaditeľ SMK Peter Fabian.
(mag)

Deň detí ...

(Dokončenie zo str. 1)

EUROPEAN TOUR 2017

31. 5. POPRAD
ZIMNÝ ŠTADIÓN

Koncert sa koná pod záštitou primátora mesta Poprad Ing. Jozefa Švagerka
a za podpory mesta Poprad.

HOSTIA KONCERTU

HELENA VONDRÁČKOVÁ
a

KANDRÁČOVCI
18:25 KANDRÁČOVCI
19:00 ALEXANDROVCI
www.alexandrovcinaslovensku.sk • www.mejdanroku.sk • tel. 0948 381 146 •

PP-45

Stručne

„Novinkou bolo zastúpenie účinkujúcich z klubu športovej gymnastiky
GY-TA, ktoré sú nielen gymnastky,
ale aj tanečnice. Celkovo sa predstavilo vyše 250 tanečníkov. Od pravého
poludnia mohli deti uvidieť zmes obľúbených rozprávok v podaní divadiel
Clipperton Banská Bystrica, Portál
Prešov a Actores Rožňava. Zaujal aj
Cirkus obrov II. v podaní Creative
Shows Bratislava. Neskoro popoludní
sme stavili na Mira Jaroša a jeho pesničky pre deti. Keď nedávno vystupoval v našom Dome kultúry, bolo vypredané do posledného miesta. U detí
je tento spevák veľmi obľúbený. Večer
sme ešte doplnili do programu ruskú
spevácku skupinu Babkini vnuci,“
zhodnotila vedúca oddelenia kultúry Dana Liptáková.
Deti sa mohli zabaviť a získať balón
a sladkosť aj v súťažiach a hrách, ktoré
pripravilo CVČ, odfotografovať sa s
postavičkami Máše a medveďa, občerstviť sa v stánkoch a zabaviť sa pri
rôznych atrakciách. Súčasťou popradského MDD bol v sobotu tradičný
program Ja a môj psík a v pondelok tvorivé dielne Farebný svet detí. (mar)
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Rozumné mesto využíva moderné technológie ...

(Dokončenie zo str. 1)

Koncept smart city Poprad predstavili na konferencii primátor Popradu Jozef Švagerko a 1. viceprimátor
Igor Wzoš. Primátor podotkol: „Na
vysvetlenie pojmu smart city najradšej používam výraz - rozumné mesto,
rozumní ľudia. Práve na šikovných
ľuďoch chceme stavať a takí občania
Popradu sú. Aj kedysi sa naši predkovia rozhodovali vo veciach, ktoré
určili dlhodobý vývoj mesta - či železničná doprava pôjde cez mesto, či
spojiť Poprad, Spišskú Sobotu a Veľkú, či vybudovať strediská, kam bude
ročne prichádzať milión návštevníkov... Minulosť nám dáva za pravdu,
že treba v správnych rozhodnutiach
pre budúcnosť pokračovať. Kvalitu
života v našom meste dokážeme postaviť na rozumných riešeniach. Samospráva má svoje špecifiká, riešenia
sú o to ťažšie, že potrebujeme s občanmi diskutovať, poznať ich názory,
pripraviť ich na moderné riešenia v
parkovacej politike, triedení odpadu,

využívaní dopravy, počítačových
technológiách...“.
I. Wzoš dodal:
„Smart city je tá
istá výzva ako
bola pred 140 rokmi železnica. Je to
proces hľadania
nových riešení, v
čom je smart city
odpoveďou. Avšak
na začiatku aj na
konci tohto procesu sú ľudia. Dnes sme
vo fáze, že sme sa toho pevne chopili, chceme urobiť kvalitný plán, ktorý
bude v tomto meste žiť ešte dlhé roky.
A vo finále bude mať veľký vplyv na
kvalitu života ľudí v meste“. Uplatnenie a potenciál smart city vidí nielen v
otázkach dopravy, životného prostredia, spotreby energií, ale aj inteligentného a moderného riadenia úradu,
zdravia vlastných obyvateľov a pod.
Smart téma vyvolala záujem samospráv. Na konferenciu prišlo veľa
primátorov a starostov, medziiným
z Nitry, Trenčína
a Košíc, svoje príspevky predniesli
i zástupcovia českého smart city
klastra. Na podujatie prišli aj hostia
z Fínska. Mesto
Poprad totiž nedávno podpísalo
memorandum o
spolupráci s fín-

TAKMER stotisíc návštevníkov
•zavítalo
počas prvého roku fungo-

vania do trick-artovej galérie v Starom Smokovci s názvom Tricklandia. Projekt galérie optických ilúzií,
ktorá ponúka celkovo 24 atrakcií
na ploche 500 štvorcových metrov
sa ujal, prvý rok podľa zakladateľov
v mnohom prevýšil ich očakávania.
ČREPY keramiky z 13. až 15.
•storočia,
stredoveké hroby, ale aj
skym mestom Oulu, ktoré je lídrom
v smart city a celosvetovo patrí medzi prvých 7 najúspešnejších smart
city. Heikki Ojaniemi z fínskej spoločnosti Solved z Oulu konštatoval, že Poprad sa vydal správnou
cestou: „Hlavným benefitom smart
city sú nové pracovné možnosti, zvýšená úroveň služieb, podnikateľského prostredia a v neposlednom rade
modernizácia. Funguje to v Oulu a je
to príležitosťou aj pre Poprad“. Maija
Lehtinen z Vexve Oy sa pridala: „Črtajú sa veľké možnosti - mesto, univerzity, firmy nasledujú spoločný cieľ,
a to je obrovská šanca rozvoja pre
budúce generácie“. Oulu je mestom,
ktoré celosvetovo v prepočte na obyvateľa najviac investovalo do vedy a
výskumu. Prispelo k tomu v minulom storočí založenie firmy Nokia,
ktorá v minulých rokoch takmer
zbankrotovala, a preto sa obyvatelia
zmobilizovali - vznikli nové startupové myšlienky, nové inovatívne produkty a až 4 tisíc nových firiem podporovaných mestom.
(mar)

Výnimočného študenta čaká tretia medzinárodná olympiáda
Čerstvý maturant Oliver Pitoňak z bilingválnej sekcie Gymnázia D. Tatarku v Poprade nielenže ohúril
vynikajúcim priemerom 1,0, ale popritom sa dokázal
prebojovať už na tretiu medzinárodnú olympiádu
v biológii. Po Indii a Vietname mieri do Anglicka.
Pred troma rokmi sa O. Pitoňák zúčastnil Olympiády
mladých vedcov v Indii a vlani Medzinárodnej biologickej olympiády vo Vietname. Vďaka jeho výnimočným
vedomostiam na seba ďalší úspech nenechal dlho čakať.
Po roku si biologickú olympiádu zopakuje, a to už počas letných prázdnin v anglickom Coventry. „Už mám
za sebou aj prvé sústredenie pred medzinárodnou súťažou. Takáto olympiáda je vždy veľmi ťažká, pretože tam
budú reprezentanti zo 69 krajín sveta, ktorí majú úplne
iné možnosti, ako my na Slovensku,“ povedal absolvent
popradského gymnázia, pre ktorého je biológia viac než
len veda. „Čím viac idete do hĺbky, tak máte pocit, že toho
aj stále viac viete. V skutočnosti je to však naopak, pretože
biológia je komplexná veda, kde sa kombinuje matematika, fyzika aj chémia,“ vysvetľoval.
Škola, v ktorej zmaturoval s vyznamenaním je na
neho právom hrdá. „Oliver je výnimočný talent, či už
ide o prírodovedné predmety alebo o jazykovú úroveň.
Snom každej školy je mať takých žiakov,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa školy pre bilingválnu sekciu Mária

Krátke správy

mince z mladšieho obdobia sa podarilo objaviť v predchádzajúcich
dňoch počas archeologického výskumu v obci Vlková, a to na mieste, kde v minulosti stál Kostol sv.
Jána Krstiteľa.
v Kežmarku bude 7. až 9.
•júlaEĽRO
prezentovať nielen prácu re-

meselníkov, ale v rámci večerného
programu ponúkne viacero zaujímavých koncertov. Vystúpiť by
mali aj umelci zo susedného Česka,
skupina Olympic a Tomáš Klus s
kapelou Cílová skupina, z domácich hudobníkov to budú Cigánski
diabli, HEX a Heľenine oči. V poradí 27. ročník letného podujatia je
tento rok venovaný cechu tkáčov,
ktorý oslavuje 430. výročie.
V skanzene pod hradom
•Ľubovňa
predstavujú dizajnérsku

a nábytkársku tvorbu slovenského
architekta Dušana Jurkoviča. Výstava s názvom Zrodenie básnika
dreva sa týka aj jeho návrhov interiérových doplnkov a nábytku. Považuje sa za zakladateľa modernej
architektúry na Slovensku. Inšpiroval sa najmä folklorizmom a ľudovým ornamentom.

ÚRADY práce na Slovensku evi•dovali
ku koncu apríla 57,5 tisíca
osôb, ktoré boli bez práce viac ako
štyri roky, čo predstavuje 23,1 % z
celkového počtu nezamestnaných.
Počet nezamestnaných, ktorí sú
evidovaní na úrade práce viac ako
jeden rok, ku koncu štvrtého mesiaca tohto roka oproti koncu apríla vlaňajška klesol o 37,7 tisíca na
122,3 tisíca osôb.
SMS lístok vo vlakoch sa roz•širuje
a zjednodušuje. Železničná

Vojtaššáková. Od prvého ročníka s Oliverom spolupracovala učiteľka biológie Silvia Bartošová, ktorú svojimi
vedomosťami prekvapil. „Už v prvom ročníku sa mu
podarilo vyhrať krajské kolo biologickej olympiády, pritom dovtedy u nás biológiu ešte nemal. Je veľmi usilovný.
Príprava na medzinárodnú olympiádu je veľmi náročná, nakoľko zadania prevyšujú rámec stredoškolského
učiva,“ uzavrela S. Bartošová.		
(ppv)

spoločnosť Slovensko v júni spúšťa novú celoslovenskú službu na
všetky osobné vlaky s výnimkou
tatranských električiek a zubačiek. Cestujúci budú mať na výber 20-minútový SMS lístok za
1,30 eur, 60-minútový lístok za
2,50 eur. SMS lístky sú dostupné
pre zákazníkov všetkých slovenských operátorov (Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 Slovakia,
(ppš)
SWAN Mobile - 4ka).

31. 5. 2017

Strana 4

Chrám postavili svojpomocne

Pred dvesto rokmi sa vtedy v novom evanjelickom kostole vo Veľkej, ktorého základný kameň položili 14. apríla 1814, uskutočnili
v júni 1817 slávnostné bohoslužby.
Stalo sa tak počas pôsobenia evanjelického farára Samuela Kleina,
Veľčania chrám postavili svojpomocne a náklady na toto jedinečné
dielo dosiahli takmer 68 tisíc zlatých.
Na pamiatku 200 rokov od posvätenia chrámu Evanjelickej a.v. cirkvi
vo Veľkej a 500 rokov reformácie
minulý piatok v Galérii Scherfelov
dom vo Veľkej sprístupnili výstavu

Kačacia rodinka sa minulý štvrtok
objavila až v centre mesta pri fontáne. Možno ju prilákala zurčiaca
voda, možno kačica so svojimi káčatkami iba zablúdila a ocitla sa na
rušnom popradskom námestí. Na
pomoc dezorientovaným operencom prišli mestskí policajti. „Naši
príslušníci bez ujmy na zdraví bezpečne odprevadili kačaciu rodinku k rieke Poprad,“ povedal náčelník MsP v
Poprade Štefan Šipula. Občania si ich
všimli a naša čitateľka Marta Michalíková nám poslala fotografiu priamo
zo „zásahu“. Táto situácia je v činnosti mestskej polície ojedinelá, náčelník
ju za svojho pôsobenia ešte nezažil.
Verejnosť takúto pomoc vníma po-

zameranú na tieto udalosti. Zuzana Kollárová zo Štátneho archívu v
Prešove, pracoviska Archív Poprad
na vernisáži povedala: „Reformácia
prenikla na Spiš z Nemecka a Poľska
už veľmi skoro. Tým, že na Spiši žili
nemeckí obyvatelia, začali vo veľkom
prestupovať z rímskokatolíckeho náboženstva na evanjelickú vieru. Obyvatelia Veľkej hromadne prestúpili
19. marca 1552. Spočiatku evanjelici
mali svoje modlitebne, ktoré boli drevené. Vo Veľkej drevený evanjelický
kostol poškodila víchrica v roku 1814,
nový kostol bol už kamenný.“ Prvé
slávnostné bohoslužby sa v ňom konali 22. júna 1817, dvestoročnicu si pripomenú
11. júna 2017.
Evanjelický
farár
ECAV na Slovensku v
Poprade - Veľkej Jozef
Vereščák pôsobí vo veľčianskej
evanjelickej
farnosti už 24 rokov. S
vďakou zaspomínal na
predchodcov, ktorí sa
zaslúžili nielen o výstavbu chrámu, ale hlavne o

Poprad občan, že v pešej zóne na Námestí sv. Egídia sa pohybujú osoby,
ktoré ponúkajú okoloidúcim na predaj rôzne voňavky. Mestskí policajti
zistili dve ženy, ktoré predávali uvedený tovar bez povolenia. Obidvom bola
na mieste uložená bloková pokuta.
V TEN istý deň večer preverila
hliadka MsP Poprad oznam ohľadom
psa bez vôdzky a bez známky, ktorý
sa voľne pohyboval na ulici Levočskej
pri záhradkárskej osade. Keďže sa nepodarilo zistiť majiteľa nájdeného psa,
tento bol príslušníkmi MsP odchyte-

•

Je tomu tak aj dnes, čo dosvedčuje
okrem iného i spoločné ekumenické
podujatie Posolstvo Vianoc, na ktorom vystupujú spevokoly rôznych
cirkví. Evanjelický spevácky zbor
zaspieval aj účastníkom piatkovej
vernisáže. Primátor Popradu Jozef
Švagerko dodal: „Vo Veľkej naozaj
vychádzame družne bez rozdielu, či je
niekto katolík, evanjelik alebo iného
vierovyznania. A myslím si, že tomu
tak bolo aj v minulosti.“
(mar)

Nadšenci z Popradu vyvinuli unikátnu
aplikáciu na sledovanie spotreby energií

zitívne a keby vedeli zatúlané káčatá hovoriť, iste by boli za „policajnú
eskortu“ vďačné.
(pmm)

Týždeň s mestskou políciou

týždeň v pondelok 22.
•májaMINULÝ
popoludní oznámil na MsP

zachovanie evanjelickej viery: „Je to
obdivuhodná stavba, ktorá bola postavená za dva roky. Z histórie vieme,
že pomáhal každý, kto mohol a som
vďačný, že kostol slúži dodnes, hoci už
za tie roky potreboval aj rekonštrukciu.“ Za posledné roky bol zrenovovaný areál chrámu, zrekonštruoval
sa tiež organ atď.
Vo Veľkej odjakživa bez problémov spolunažívalo obyvateľstvo rozličného vierovyznania a národnosti.

ný a umiestnený v útulku.
MINULÝ týždeň v stredu 24.
mája ráno hliadka MsP Poprad zistila na ulici. J. Wolkera pred prevádzkou Bistro Mini osobu s tržnou ranou na hlave. K 50-ročnému
zranenému mužovi bola privolaná
sanitka, ktorou bol následne odvezený do nemocnice. Príslušníci MsP
na mieste zadržali aj 28-ročného
podozrivého muža z obce Dravce,
ktorý mal poškodenému zranenia
spôsobiť. U podozrivého muža bola
vykonaná dychová skúška s výsledkom 1,33 mg/l alkoholu v dychu.
Vec je v riešení MsP Poprad. (msp)

•

Po takmer dvoch rokoch intenzívneho vývoja a testovania sa
spúšťa unikátna webová aplikácia
na sledovanie výdavkov na energie.
Vymyslela ju skupina nadšencov
z Popradu, ktorá sa venuje problematike šetrenia energií už dlhé
roky. Aplikácia by mala pomôcť
všetkým ľuďom sledovať spotrebu
a náklady na energie v ich domácnostiach, ako aj pomôcť im pri ich
znižovaní.
Webová aplikácia FiiFree ponúkne
všetkým dokonalý prehľad o spotrebe a nákladoch na energie v ich
domácnostiach. Majitelia bytov, domov, ale aj nájomníci, tak budú môcť
na jednom mieste presne vidieť,
koľko elektriny, plynu, vody a tepla
spotrebovali. Navyše si budú môcť
anonymne porovnať, koľko za energie platia iné domácnosti na celom
Slovensku. „Nikto z nás nechce platiť
za energie viac, ako treba. Verím, že
každá domácnosť vie tieto peniaze
investovať lepšie, ako do poplatkov za
energie,” vysvetľuje Marián Dlugoš,
zakladateľ FiiFree.
V západnej Európe tvoria náklady
na energie približne 7 % rodinného
rozpočtu, na Slovensku je to 15 až 20
%. Každá úspora na energiách je plus
pre rodinný rozpočet. Práve tu nájde
FiiFree svoje opodstatnenie. Nevadí

ani, keď sa v tejto problematike nevyznáte. Do aplikácie môžete svoje
odfotené alebo naskenované faktúry
odoslať a o všetko ostatné sa postará
FiiFree, ktorý za vás vyplní potrebné
informácie. Vy už uvidíte len vašu výslednú spotrebu a celkový Fii Index,
ktorý zhodnotí energetickú hospodárnosť vašej domácnosti. Na základe neho sa môžete porovnať s inými
domácnosťami, a to nielen vo vašom
meste, ale na celom Slovensku. „FiiFree sme vytvorili pre ľudí, aby sme
im pomohli a poradili. Aplikáciu sme
navyše dizajnovali tak, aby bola jednoduchá a zrozumiteľná pre každého,”
informuje M. Dlugoš.
Aj keď už existujú rôzne riešenia na
meranie spotreby elektriny či plynu,
väčšinou ide o produkty dodávateľov
energií, ktoré navyše nesledujú všetky náklady. FiiFree pomáha sledovať
náklady na energie komplexne. Vrátane tepla a vody. Údaje o domácnostiach sú samozrejme anonymné,
šifrované a bezpečne uložené na serveroch aplikácie. „Chceme, aby ľudia
mali možnosť a miesto, kde sa môžu
obrátiť ohľadom energií. S našimi skúsenosťami a vedomosťami im dokážeme poradiť riešenia, vďaka ktorým
môžu ušetriť,” dodáva M. Dlugoš.
FiiFree je dostupná pre všetkých
a zadarmo.		
(pep)
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Chodci na cyklistických chodníkoch
aj nádoby na plasty s malými otvormi

Poslanci volebného obvodu č.
2 - sídliská Juh a Kvetnica sa zišli
18. mája na svojom pravidelnom
stretnutí v kancelárii Mestského
úradu na Dostojevského ul. 25.
Prerokovali podnet od občana zo
sídliska Juh, ktorý predniesla poslankyňa Alena Madzinová. Obsahoval 13 bodov.
Občan poukázal na spílenie konárov na stromoch pred obytným
domom Tálium približne do výšky 3
metrov, a to aj na zdravých stromoch
a pýtal sa prečo. Požiadal i o vybudovanie parkovacích miest pred Táliom,
o ktoré obyvatelia žiadajú opakovane
už viac ako 10 rokov. Upozornil tiež
na schody a chodník pred nákupným
centrom Výkrik zo strany od parkovísk, ktoré sú v zlom stave a takisto
na častý výskyt moču na chodníku
pred predajňou potravín v tejto lokalite. Pomohol by kamerový systém.
Občan ďalej poukázal i na vypínanie
kúrenia spoločnosťou PES v apríli a
máji, v dňoch, kedy bola priemerná teplota pod hranicou 13 stupňov
Celzia, vyjadril svoju nespokojnosť aj
so správou verejného osvetlenia, zaujímal sa o to, ako mesto bojuje s potkanmi, ktoré sa vyskytujú v kanáloch
pri bokoch Wolfrám a Ondava. Pýtal
sa, ako mesto využíva vysávače na
exkrementy, keď je sídlisko plné výkalov a podotkol, že na sídliskách Juh
I a II nie sú koše na psie exkrementy
s vrecúškami. Nepáči sa mu ani to, že
sa podľa neho už niekoľko rokov neuskutočňuje upratovanie lístia zo stromov na sídliskách už na jeseň. Rovnako pozoruje niekoľko rokov, že pri
napadnutí aj malého množstva snehu
nie sú dôležité chodníky a priechody
pre chodcov odhrnuté ani o 8. hod.
Občan by tiež privítal namaľovanie

priechodu pre chodcov na križovatke
z hlavnej cesty zo blokom Torysa na
odbočke k bloku Astát. Prekáža mu
takisto, že cyklistický chodník zo sídliska Juh smerom od družstva do lesa
často využívajú chodci aj so psami a
mamičky s kočíkmi, čo je nebezpečné. Navrhuje osadiť na niektoré úseky
dodatkové značky zakazujúce vstup
chodcom. Týka sa to i ostatných cyklistických chodníkov. K tomu poslanec Slavomír Božoň uviedol, že treba
doplniť peší ťah popri cyklistickom
chodníku až po mestské lesy. Občan
poukázal takisto na zmenu zákonov
týkajúcich sa likvidácie odpadov a
je toho názoru, že zatiaľ občania nepocítili žiadnu zmenu a hlavne ani
ekonomickú motiváciu k triedeniu
odpadov. Frekvencia odvozu plastov
sa mu zdá nedostatočná a nádoby na
plasty sú stále s otvormi na plastové
fľaše a preto do nich nie je možné
vhodiť väčšie plastové obaly napr. z
pracích práškov či aviváže.
Po prerokovaní podnetu poslanci VO č. 2 pod vedením predsedu
MUDr. Petra Brenišina šli do terénu
na starý Juh, kde riešili pripomienky občanov, ktoré dostali v písomnej
podobe a taktiež aj na mieste s občanmi.
Najbližšie zasadnutie VO č. 2 bude
15. júna o 17. hod. v kancelárii MsÚ
na Ul. Dostojevského 25.
(ppw)

Zvláštne sochy sa usadili v galérii

Igor Mosný, absolvent VŠVU
v Bratislave, reliéfny a figurálny sochár prišiel ukázať časť svojho diela do Tatranskej galérie. Predstavil
sa prierezom svojej veľmi originálnej sochárskej tvorby pod názvom
Reminiscencie.
Autor na piatkovej vernisáži uviedol: „V Poprade vystavujem v takomto
rozsahu prvýkrát.
Táto stavba - Tatranská galéria je jedinečná. Prepojenie
mojich vecí s touto architektúrou, to
bol dobrý sobáš.“
I. Mosný pracuje hlavne s drevom, terakotou, kameňom, kovom
a bronzom. Kdekoľvek vidí kus
dreva, krásny kameň vždy ho osloví a zakomponuje do svojich sôch.
Spája tak rôznorodé materiály. Robí
monumentálne alebo komorné
sochy, pekné štíhle postavy alebo
zvláštne štylizované hlavy a zvieratá. Sú to vznešené pohľady do

dávnej minulosti, ale aj do jeho súčasných životných pocitov a predstáv, návraty do detstva. Pridáva k
dielam aj humor a iróniu. Pracuje
s dlátom, kladivom, rozbrusovačkou a motorovou pílou.
Súčasťou výstavy
sú aj tušové kresby
- anonymné hlavy,
zasnené,
pohybujúce sa v inom
svete. Niektoré sú
predznamenaním
budúcich sôch. Inšpirujú ho aj ženy
a kreslí ich prevažne vyzlečené.
Kurátorka výstavy Danica Lovišková povedala: „Som rada, že v týchto
nádherných priestoroch Tatranskej galérie, ktoré vám závidí celé Slovensko,
môžem predstaviť výborného sochára
z Trenčína. I. Mosný tu zapadol. Je majstrom tvaru a sochárskeho remesla.“
Vernisáž spríjemnilo gitarové Duo
Farsa s divokými flamenco rytmami. Reminiscencie potrvajú v TG do
2. júla 2017.		
(kpa)

Populárna talkshow Sedem bez záruky známa z televíznych obrazoviek zaradila
minulú sobotu do svojho turné po Slovensku aj Poprad. Elena Vacvalová, Milan
Lasica, Oľga Feldeková a Marián Leško predviedli pred zaplneným publikom v
Dome kultúry svoje vtipné postrehy, iróniu a celkový životný nadhľad. Hudobným hosťom bola Sima Martausová.
FOTO - Katarína Plavčanová

Onkologickí pacienti nájdu v popradskej nemocnici ďalšiu pomoc

Po jedenástich rokoch
od realizovania prvej unikátnej operačnej metódy
onkologických pacientov
spojenej s intraperitoneálnou aplikáciou cytostatík
v hypertermii na Slovensku Nemocnica Poprad ako
prvá na Slovensku otvorila
špecializované pracovisko pre malígne ochorenia
peritoneálneho
povrchu
a HIPEC.
Garantom tohto projektu je primár MUDr. Karel
Kroupa, ktorý túto operačnú
metódu na Slovensku zaviedol už v roku 2006.
Ministerstvo zdravotníc-

tva SR vydalo v januári 2017
Nemocnici Poprad súhlas
so zriadením takéhoto špecializovaného pracoviska.
Od tohto dňa je pracovisko
súčasťou chirurgického oddelenia s JIS.
Nielen pre potreby správneho nasmerovania pacientov z celého Slovenska na
toto pracovisko, otvorila Nemocnica Poprad už niekoľko
mesiacov vopred onkochirurgickú ambulanciu. Lekári
v nej zabezpečujú konzultácie pacientov s nádormi
a ochoreniami horného a
dolného tráviaceho traktu,
prsníkovú poradňu, hepato-

biliárnu poradňu a tiež poradňu pre zhubné ochorenia
pobrušnice, z ktorej pacienti
pokračujú v prípade indikácie liečbou na pracovisko pre
malígne ochorenia peritoneálneho povrchu a HIPEC.
Prioritne je pomoc lekárov
tohto pracoviska adresovaná
pacientom s difúznym postihnutím blán dutiny brušnej a orgánov dutiny brušnej
zhubným ochorením. Pacienti určení pre túto liečbu
musia spĺňať určité kritériá,
ktoré určila medzinárodná skupina expertov pod
názvom PSOGI, aby mohli
byť zaradení do operačné-

ho plánu. Čoskoro bude na
internetových
stránkach
chirurgického
oddelenia
NsP vyvesený zoznam indikácií a kontraindikácií pre
jednotlivé typy malígnych
ochorení. Pacienti, ktorí si
myslia, že sú vhodní kandidáti na podstúpenie spomínanej liečby, môžu túto skutočnosť konzultovať priamo
s primárom chirurgického
oddelenia MUDr. Karlom
Kroupom mailom alebo telefonicky. Rovnako je možné
konzultovať túto skutočnosť
so svojím onkológom alebo
absolvovať vyšetrenie v onkochirurgickej ambulancii

popradskej nemocnice.
Pracovisko pre malígne
ochorenia peritoneálneho
povrchu a HIPEC v Nemocnici Poprad vyrastá priamo
z potrieb pacientov a v liečbe
karcinomatózy dutiny brušnej má jednoznačné opodstatnenie. Pre časť pacientov
s pokročilou malignitou peritoneálneho povrchu znamená predĺženie prežívania
a skvalitnenia života. Otvorením a vybavením tohto
pracoviska získavajú pacienti pomoc priamo vo svojom
regióne, čím sa potrebná
zdravotná starostlivosť stáva
dostupnejšou.
(sga)
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Svetový deň bez tabaku - 31. máj 2017

Dnes už hádam nikto nepochybuje, že fajčenie škodí
zdraviu. A tiež nie sú pochybnosti o tom, že ide o závislosť na tabaku, konkrétne
na nikotíne (rastlinný alkaloid, ktorý svojimi psycho-fyziologickými účinkami
na mozog a CNS spôsobuje
vznik závislosti).
V súčasnosti je veľa poznatkov a faktov o vplyve a dôsledkoch fajčenia na ľudský organizmus (chronická obštrukčná
choroba pľúc, rakovina pľúc,
ischemická choroba srdca,
ochorenia ciev dolných končatín, vplyv cigaretového dymu

na plod u fajčiacich matiek).
Pasívni fajčiari sú rovnako ohrození, najmä deti, keď
sa v ich prítomnosti fajčí
(opakované zápaly horných
a dolných dýchacích ciest, recidivujúce zápaly stredného
ucha). Fajčenie je už vedené
v Medzinárodnej klasifikácii
chorôb pod kódom F17.
O tom, že fajčenie je drogová závislosť svedčí fakt, že
pri vynechaní cigarety sa dostavujú abstinenčné príznaky. Veľa fajčiarov si myslí, že
bez cigarety dokážu vydržať
dlhšiu dobu. Opak je však
pravdou. Závislosť na nikotí-

Na podnet čitateľky

ne u pravidelných fajčiarov je
vysoká.
A čo získa fajčiar, keď prestane fajčiť? Určite si zlepší zdravie. V jeho okolí už nebudú
pasívni fajčiari, výrazne klesne
riziko ochorenia na rakovinu,
zlepší sa mu dýchanie, stav
zubov, pokožky, odstráni sa
zápach z úst, odevu a výrazne
si zlepší finančný rozpočet.
Nech sa tento deň stane pre
fajčiarov dňom pevného rozhodnutia a odhodlania nastúpiť na cestu boja proti závislosti od cigarety.
RÚVZ
so sídlom v Poprade

S príponou -ovci

Naša stála čitateľka nám zaslala pripomienku k nesprávne uvedenému pomenovaniu manželských párov - Cvanigoví a
Zalomoví. Správne má podľa nej byť Cvanigovci, Zalomovci.
Čitateľka má pravdu. Podľa jazykovedcov
súhrnné pomenovanie príslušníkov jednej rodiny sa v spisovnej slovenčine tvorí pridaním
prípony -ovci, napr. Novák - Novákovci, Kučera - Kučerovci (podoby Novákoví, Kučeroví
nie sú správne, teda ani Cvanigoví, Zalomoví).

Pri priezviskách, ktoré majú tvar prídavného
mena napr. Novotný, Šťastný, je v spojení so
slovom manželia náležitá podoba priezviska
v množnom čísle - manželia Novotní, Šťastní
(nemožno vylúčiť ani podobu s pridaním prípony - ovci - manželia Novotnovci, Šťastnovci,
ktorá je však pri takomto type priezvisk zriedkavejšia). Ak však majú takéto priezviská len
dve slabiky, napr. Tichý, odporúča sa uprednostniť podoby prídavného mena v množnom čísle Tichí, rodina Tichých.
(ppp)

Biografický slovník osobností mesta Poprad (2.)
70 rokov od úmrtia obchodníka a múzejníka Ernesta
KROMPECHERA (*27. 8. 1871
Veľká - †27. 6. 1947 Veľká).
Po skončení obchodnej školy zostal na praxi v Tešíne,
Viedni, Budapešti. Vzdelanie
si doplnil aj v oblasti ekonomiky a bankovníctva. Počas
pobytu v zahraničí organizoval stretnutia s dodávateľmi a
obchodnými partnermi strýka
Kornela Krompechera, majiteľa rodinného veľkoobchodu.
Po strýkovej smrti roku 1897
prevzal vedenie obchodu, ktorý rozšíril a modernizoval.
Postupne vybudoval nové obchodné a skladové priestory.
Vo výrobe potravín rozšíril
sortiment o výrobu detskej
výživy a výrobky s ovsenými
vločkami. Každoročne navštevoval Lipský veľtrh, ako aj ďalšie výstavy doma i v zahraničí.
Dcéra Eva sa roku 1931 vydala,
manžel Rudolf Adriányi-Szász
sa o rok neskôr stal spolumajiteľom obchodu, keď už pred
tým kúpil výrobňu potravín.
Po otcovi zdedil lásku k múzejníctvu. Zaujímala ho archeológia, mineralógia, geológia,
botanika, aj umeleckohistorické pamiatky. Mimoriadnu

V máji si pripomíname
manuálnu zručnosť uplatňoval
pri reštaurovaní a obnove poškodených zbierok. Zhotovil 12
modelov vtadajších tatranských
vysokohorských chát. Po roku
1926 sa stále aktívnejšie podielal na činnosti Tatranského
múzea vo Veľkej. Bol jeho pravidelným darcom a neskôr aj
kustódom a správcom múzea.
Po zlúčení Tatranského múzea
a Karpatského múzea do jedného okresného múzea so sídlom
v Poprade (1945), stal sa kustódom kultúrno-historických
zbierok, pripravil prvú povojnovú muzeálnu expozíciu, ale
jej sprístupnenia verejnosti
sa už nedožil. Krátko (1950)
v múzeu pracovala aj jeho dcéra
Eva Adriányi-Szászová.
Svojou prácou a charakterom
zanechal trvalú stopu v hospodárskych aj kultúrnych dejinách Veľkej i Popradu. V roku
1936 bol obecným zastupiteľstvom zvolený za čestného občana Veľkej.
80 rokov od úmrtia obchodníka a športovca Júliusa
KUSZMANNA (*18. 1. 1861
Spišská Sobota - †24. 5. 1937
Kežmarok)
Šiel v šľapajách svojej mat-

ky Terézie a v roku 1879 sa
vyučil v Košiciach za obchodníka s odevmi, koreninami
a lahôdkami. V roku 1883 sa
oženil a svoj podnik rozšíril
aj o obchod svojich svokrovcov. Aktívne sa zúčastňoval na
spoločenskom živote mesta.
V Tatranskej Lomnici spočiatku pôsobil iba počas letných
sezón a vo svojej predajni ponúkal široký sortiment turistických a športových potrieb.
Bol priekopníkom tatranského
lyžovania a organizovaným
členom Uhorského karpatského spolku. Jeho praktické
skúsenosti z pobytu v horách,
znalosti terénu spôsobili, že ho
v obchode často vyhľadávali
nielen kupujúci, ale aj športovci a turisti, keď hľadali pomoc
či informáciu. Jeho predajňa
v Tatranskej Lomnici bola prvou, ktorá na území Vysokých
Tatier poskytovala stále služby
v priebehu celého roka. V budove ponúkal v 7 izbách aj lacné turistické ubytovanie. Keď
sa prihlásila staroba, odovzdal
obchod svojmu synovi a v roku
1932 si postavil vilu Hubertus.
V nej si zriadil útulné miesto
odpočinku.
Zuzana Kollárová

Chcú začať tradíciu stretnutia
miest pri sútoku Popradu a Dunajca

Rada Klubu Popradčanov, ktorá zasadala 22. mája 2017,
sa zaoberala žiadosťou pri organizovaní novej tradície stretnutia partnerských miest Popradu a Zakopaného pri
sútoku našich spoločných riek Poprad a Dunajec. Sú to práve
tieto dve rieky, ktoré nás odpradávna spájajú, preto navrhujeme pripraviť vzájomné stretnutie obyvateľov slovenskej a
poľskej strany z dôvodov začatia tejto významnej tradície.
Pripravená je už na spustenie stránka Klubu Popradčanov,
kde budeme informovať o činnosti klubu. KP tiež zabezpečuje
účasť členov klubu na podujatiach, kde sme oficiálne pozvaní.
Júlia Watter Domaratzká, predsedníčka Klubu Popradčanov

Súťaž Choď a foť!

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila
piaty ročník fotografickej
súťaže Choď a foť. Spoločným motívom súťažných
fotografií sú krásy a zaujímavosti
Prešovského
kraja. Fotografie finalistov
súťaže sa znova dočkajú
vlastnej putovnej výstavy.
Do 15. októbra 2017 môžu
amatérski i profesionálni fotografi zasielať svoje fotografie

v štyroch súťažných kategóriách: príroda, kultúra, tradície
a história, šport a black&white. Podmienkou je, aby fotografia bola zhotovená na území Prešovského kraja.
O víťazoch v štyroch kategóriách rozhodne odborná porota, ktorej bude opäť
predsedať známy fotograf
Ján Štovka. Svojho favorita vyberú i fanúšikovia Severovýchodu Slovenska na
Facebooku.
(bač)

Inzercia

• Kúpim záhradku vo Svite.

• Predám

tatranský
obklad 2,9 €/m2, leštený, zrubový - pologuľatý profil, hranoly a dlážkovicu - dyle na podlahy. Inf.:
č. t. 0908 234 866.
3/17-P

• Kúpim pozemok v Popra-

de - vo Veľkej, v Spišskej Sobote alebo v Strážach vhodný na výstavbu rodinného
domu, výmera pozemku max.
do 450 m2, cena do 45 000 €.
Platba v hotovosti. Inf.: č. t.
0903 626 055.
8/17-K

Inf.: č. t. 0903 649 451. 10/17-K

• Náter striech za 3 €/m .
2

V cene je farba + práca. Inf.:
č. t. 0915 423 705. 36/17-R
Aj v roku 2017 ponúka
muzikantské služby učiteľ
na dôchodku JÁN PLAČEK
z Popradu (flauta, klarinet,
trúbka, husle, spev, humor)
na svadbách, narodeninách,
firemných akciách vo dvojici s harmonikárom alebo
gitaristom. Doprava vlastná.
Inf.: č. t. 052/776 76 33, 0902
519 954. 39/17-R
Hľadám
prácu ako upratovačka alebo pomocná sila v kuchyni. Som na
čiastočnom invalidnom dôchodku. Inf.: č. t. 0914
144 667. 41/17-R
Potrebujete
umyť okná? Zavolajte č. t. 0904
670 190. 42/17-R
71-ročný muž
hľadá
podnájom - 1-izbový
byt v Poprade,
najlepšie zariadený. Inf. č. t. 0902
305 147. 43/17-R

•

•

•
•
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Nájsť lásku neznamená nájsť dokonalú osobu, ale naučiť sa nedokonalého vidieť dokonalým.“		
Carrie Bradshaw

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

Dnes 31. mája má meniny Petronela, Petrana, zajtra 1. júna Žaneta, v piatok 2. júna Xénia, Oxana, v sobotu 3. júna Karolína, 4.
júna Lenka, v pondelok 5. júna Laura a v utorok 6. júna Norbert.

MANŽELSTVO UZAVRELI
6. mája 2017 - Veronika Vencelová a Tomáš Koščák.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 26. mája 2017
vo Veľkej s

Milanom Kurillom,
64-ročným

V pondelok 29. mája 2017
vo Veľkej s

Jozefom Melcherom,
85-ročným

V utorok 30. mája 2017
vo Veľkej s

Máriou Krajčovou,
82-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 31. mája 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

Hermínou Vernarskou,
91-ročnou

V stredu 31. mája 2017
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Alojzom Berčom,
74-ročným

Vo štvrtok 1. júna 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Jozefom Dorom,
88-ročným

Vo štvrtok 1. júna 2017
o 15. hod. vo Veľkej s

Katarínou Rosinovou,
83-ročnou

POĎAKOVANIE

... očiam si odišla, v srdciach si zostala ...
Úprimné poďakovanie patrí všetkým príbuzným, priateľom bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí sa v stredu 24. mája prišli naposledy rozlúčiť
s našou drahou a milovanou Irenkou Jedinákovou.
Ďakujeme aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými
ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

Hasiči zasahovali vo Svite

V pondelok privolali hasičov do Svitu - Podskalky, kde
sa dymilo z rodinného domu. Na mieste našli dve bezvládne telá - 81-ročnej ženy a 58-ročného muža - matku a syna.
Žena bola spútaná, s natiahnutým vrecúškom na hlave a bola
brutálne zbitá. Oživovanie ju už nedokázalo priviesť k životu.
Muž bol mŕtvy. Okolnosti prípadu vyšetruje polícia. (ppp)

Program kina CINEMAX
Od 1. júna do 7. júna
Baby šéf 2D: o 13.10 hod.
a 15.20 hod. (nehrá sa 4.6.),
Wonder Women 3D: o 17.30
hod., Wonder Women 2D:
o 15.10 hod. a o 20.40 hod.,
Deep:
Dobrodružstvo
pod hladinou 2D: o 13.10
hod. (hrá sa len cez víkend)
a o 15.30 hod. (nehrá sa 4.6.
a 7.6.) , Rodinný priateľ:
o 18.10 hod., Piráti Karibiku: Salazarová pomstva 2D:

o 21. hod., Deň detí - Šmolkovia - zabudnutá dedinka o 15.30 hod. (hrá sa len 4.6.),
Detské kino - Šmolkovia zabudnutá dedinka: o 13.20
hod. (hrá sa len 3.6.), Piráti
Karibiku: Salazarová pomstva 3D: o 17.40 hod. (nehrá
sa 5.6. - 7.6.), Kráľ Artuš 2D:
o 20.20 hod. (nehrá sa 5.6. 7.6.), FESTIVAL 7 x 7. Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Krojované bábiky opäť okrášlia mesto a región

XXI. Medzinárodný festival detských
folklórnych súborov Krojované bábiky sa
uskutoční od 1. do 6. júna 2017 v Poprade,
Kežmarku, Veľkej Lomnici a ďalších obciach. Z domácich súborov
sa na ňom zúčastnia Maguráčik a
Goralik z Kežmarku, Lomničaník
a Podtatranček z Veľkej Lomnice,
Letnička a Popradčan z Popradu,
Jánošíček zo Svitu, Kochmaník z
Hranovnice, Turnička z Liptovskej
Tepličky a Motýlik zo Stropkova.
Hosťami budú DFS Štvorlístok
z Trenčianskej Turnej, Brnenský valášek z
Brna, ZPTL Sierakowice a MO Deta gminy
Sierakowice z Poľska, Roslavľ z Kaliningradu
a Garmoniya z Moskvy z Ruska, Dzitarins

Kina Tatran
1.jún o 17. hod.
LICHOŽRÚTI
NA DEŇ DETÍ
CZ/SK, animovaný/rodinný,
83 min., dabing, MP7
Pozývame všetky deti osláviť
ich deň do kina Tatran. Lichožrúti- malé neviditeľné tvory,
ktoré môžu za to, že nám ľuďom z každého páru ponožiek často zostáva len jedna.
Ponožkami sa totiž živia!
Vstupné: zdarma, potrebné si
vyzdvihnúť bezplatný lístok
1. a 2. jún o 19. hod.
WONDER WOMAN
USA, akčný/fantasy/dráma,
141 min., titulky, MP12

Ogres z Lotyšska, Žochárik z Topoľčian a
Grbarčieta z Bratislavy.
Prvé dni sú v programe tvorivé dielne a
výchovné koncerty pre žiakov ZŠ vo
Veľkej Lomnici, Hranovnici a Kežmarku. Uvítací program účastníkov
spojený so stavaním mája bude 2.
júna o 16.30 hod. vo Veľkej Lomnici.
Samotný otvárací program festivalu
so stavaním mája sa uskutoční v sobotu 3. júna o 10. hod. na Námestí sv.
Egídia v Poprade. V nedeľu 4. júna o
15. hod Krojované bábiky zavŕši záverečný galaprogram s aktom výmeny bábik v
Kežmarku. 5. a 6. júna sa budú konať tvorivé dielne a výchovné koncerty pre žiakov ZŠ
vo Svite a v Stropkove.
(ppm)

Ešte predtým, než sa stala
Wonder Woman, podstúpila
princezná Amazoniek tréning,
ktorý z nej spravil neporaziteľnú bojovníčku. Vstupné: 5 €
3. a 4. jún o 16. hod.
PSIA DUŠA
USA, rodinný, 100 min., dabing, MP12
Všetci psi idú do neba... teda
okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vstupné: 3 €; 2,50 € deti
3. a 4. jún o 19. hod.
ZÁHRADNÍCTVO:
RODINNÝ PRIATEĽ
/Zahradnictví: Rodinný přítel/
CZ / SK / PL, milostná dráma,
130 min., česká verzia, MP12

Prvý z trilógie Záhradníctvo,
rodinnej ságy, ktorá
časovo predchádza kultovej
snímke Pelíšky. Tri mladé ženy
s deťmi čakajú počas nemeckej okupácie na návrat svojich
väznených mužov, zatiaľ čo im
pomáha ich rodinný priateľlekár.
Vstupné: 5 €
5. jún o 19. hod.
ŠIALENE ŠŤASTNÁ
IT/FR, dráma/komédia, 118
min., titulky, MP12, FK
Film o priateľstve dvoch žien
z psychiatrického ústavu,
ktorým šanca na útek zmení
život. Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 31. mája – Dr. Max - Monaco, štvrtok 1.
júna - Lekáreň Nemocnice Poprad, v piatok 2.
júna - Styrax, v sobotu 3. júna - Aduscentrum, v nedeľu 4. júna - Tília, v pondelok 5.
júna - Včela a v utorok 6. júna - Lekáreň Nemocnice Poprad.
Dr. Max - Monaco: Francisciho ul., Lekáreň
Nemocnice Poprad: Banícka ul. 28, Styrax: L.

Svobodu, Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49,
Tília: Banícka ul. 28, Včela: Tatranské nám. 1
(pri nemocnici).
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. do
22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8.
hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Finančne si
polepšíte a
podarí sa vám aj zrealizovať nejaký dlhodobý zámer.

Dozviete
sa nejakú
priaznivú novinku. Dávajte si
však pozor na klebety.

Rodina vám
prinesie veľa
pocitov šťastia a radosti. Aj v práci
alebo v škole zavládne pokoj.

Niekto na
vás myslí,
ale vy si ho nevšímate. Poobzerajte sa dookola a chyťte sa svojej
šance.

Vo svojej
blízkosti
máte človeka, ktorý vám škodí.
Podarí sa vám ho odhaliť.

Na čo siahnete, to sa
skončí úspechom. V práci budete
vo svojom živle.

Budete
uvažovať
nad nejakou zmenou, ale teraz
na ňu nie je vhodný čas.

Budete mať
veľa príležitostí na zábavu, ale aj odpočinok.
Nazbierate novú energiu.

Zdravotne
sa vám polepší a tým sa zlepší aj vaša nálada. Tešte sa zo života.

Budete mať
možnosť
načerpať nové sily a oddýchnuť
si. Prežijete krásny oddychový
týždeň.

Nejaká
udalosť vás
veľmi poteší. Radosť vám spôsobia najmä mladšie osoby.
Peniaze k
vám prídu
z nečakaného zdroja. V rodine
vás čakajú pekné dni.
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Kolaps na Lomnickej vyhliadke

Posádka leteckých záchranárov z Popradu letela minulý týždeň v utorok popoludní do Vysokých Tatier, kde ich
pomoc potrebovala 60-ročná turistka. Tá počas túry Tatranskou magistrálou v oblasti Lomnickej vyhliadky náhle
skolabovala a krátko upadla do bezvedomia.
Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky nemohol vrtuľník s posádkou bezodkladne vzlietnuť. Na pomoc sa jej vybrali aj členovia Horskej záchrannej služby. Po
približne pol hodine sa počasie zlepšilo a leteckí záchranári
tak mohli vzlietnuť pacientke na pomoc. Lekár bol k nej spustený pomocou palubného navijaka a v transportnej sieti bola
následne z terénu evakuovaná. Počas medzipristátia v Starom
Smokovci ju leteckí záchranári ošetrili a preložili na palubu vrtuľníka. S podozrením na silnú alergickú reakciu ju transportovali do popradskej nemocnice.		
(zuh)

Svoje auto si vždy uzamknite

Vzdialenie sa od neuzamknutého auta hoci len
na krátku chvíľu sa nikdy nevypláca. Presvedčil
sa o tom aj 39-ročný muž
z Mengusoviec.
Na parkovisku pred jedným z obchodov na Svitskej
ceste v Poprade zaparkoval
minulý týždeň v stredu popoludní osobné auto Hyun-

dai i30. Na dvadsať minút
sa vzdialil od auta, ktoré
ale neuzamkol. Za ten čas
neznámy páchateľ ukradol
z predného sedadla spolujazdca voľne položenú
tašku, v ktorej sa nachádzal
notebook, tri kusy USB kľúčov a rôzne kľúče. Spôsobená škoda bola vyčíslená
na tisíc eur.
(krp)

MESTO POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov na pozemkoch mesta Poprad-2
kioskov, každý o výmere 12 m2 nachádzajúce sa na Halátovej
ulici v Poprade, k. ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade v
Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Poprad,
na liste vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Predmet nájmu na základe súťaže: Prenájom 2 kioskov v predstaničnom parku: • kiosk č. 1 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. č. 2735/6 • kiosk č. 2 o celkovej výmere 12
m2 postavený na pozemku, parc. č. 2735/7 • Nebytové priestory
sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 408,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť aj služby spojené
s užívaním priestorov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 6.6.2017 do 12.
hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel.
PP-51
052/7167293, 052/7167297			

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

Kultúrny program na jún 2017
Tatranská galéria v Poprade

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

VÝSTAVY
Celý jún - Igor Mosný - Reminiscencie, HsU 2017
výstava plastík zhotovených
zaujímavou technikou spájania
vecí nájdených a vytvorených
významného slovenského sochára, doplnená o veľkoformátové kresby.

1.jún od 9. do 16. hod. - Deň
detí v Tatranskej galérii
- tvorivý deň plný zábavy, farieb a pohybu
9. jún od 10. hod. - Celé Slovensko číta deťom
25. jún od 14. hod. do 16. hod.
- Hurá prázdniny - nedeľné
tvorivé dielne

Celý jún
Výstava 200 rokov posvätenia chrámu Evanjelickej a. v.
cirkvi vo Veľkej a 500 rokov
reformácie.
Otvorené: pondelok-piatok od
9. do 12. a od 13. do 15. hod.
Kontakt: 0910 890 303

STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app
vynovená stála expozícia diel
zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje tvorbu
takmer 80-tich autorov.

TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy
k aktuálnym výstavám

PODTATRANSKÉ
OSVETOVÉ STREDISKO

ART KLUB
Celý jún
Longhitano Guido Andrea:
Polícia na Slovensku
- výstava fotografií predstavujúcich prácu polície, unikátne
zábery z činností, akcií a života
príslušníkov Policajného zboru
z rôznych okresov Slovenska.
INÉ PODUJATIA

VILA FLÓRA,
STARÝ SMOKOVEC
Od 23. júna
Ivan Urbanovič Hindúkuš 1967
výstava fotografií z prvovýstupu čsl. expedície na Tirič West
I., 7 487 m n. m.
23. júna o 17. hod. - vernisáž
výstavy
Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok TG
Viac na www.tatragaleria.sk

1. až 6. jún - Poprad, Svit, Kežmarok, Veľká Lomnica
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
16. až 18. júna - Červený Kláštor - Spišská Stará Ves
41. ROČNÍK ZAMAGURSKÝCH
FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTI
Od 7. júna
SVET AKO HO VIDÍME MY
celoslovenská výstava telesne
postihnutých
7. júna - vernisáž výstavy

Podtatranská knižnica Poprad

Do 4. júna
OTAKAR ŠTÁFL - výstava reprodukcií

Od 4. júna
SVET PODĽA ŠAŠKA
putovná interaktívna výstava otvára dvere do
vizuálneho sveta ilustrátora Miroslava Šaška.
V spolupráci s Českým centrom v Bratislave.

Celoslovenský projekt zameraný na rodinu
a podporu emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže.
7. júna o 9. hod.
Živé knihy - Ľudia s výnimočným životným príbehom opisujú život, respektíve čítajú z knihy,
ktorá ich v život inšpirovala a motivovala.

Celý jún
S knihou ma baví svet - 2. ročník
výstava výtvarných prác žiakov základných škôl.

Oddelenie umenia Spišská Sobota
Celý jún
TENTO DEŇ - výstava Leny Hončárovej.

5. júna o 10. hod.
Celé Slovensko číta deťom

Do septembra je knižnica v sobotu zatvorená.
Zmena programu vyhradená!

MESTO POPRAD

Podtatranské
múzeum v Poprade

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtatranské múzeum v Poprade v júni zatvorené.
Otvorená bude len expozícia
v Spišskej Sobote pondelok až
piatok od 10. do 18. hod., v sobotu a v nedeľu od 13. do 18. hod.

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
v katastrálnom území Veľká, a to pozemok časť parc. č. KN-C
1238/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 za účelom jeho užívania ako prístupu k inému pozemku a záhrady.
Výška nájmu je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemky situované
pri rodinných domoch na účely zriadenia pridomovej záhradky.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 2. 6. 2017
o 12. hod. 				
PP-50

„LEGOVANIE“ v múzeu - netradičná výstava exponátov
vytvorených z dánskej stavebnice LEGO, prezentuje svetové
i domáce architektonické dominanty.
12. - 15. júna - OC Forum - Múzeum v „obchoďáku“ - Detský
herbár - tvorivé dielne pre deti,
kde sa zoznámia s rôznymi
u nás rastúcimi rastlinami.
Zmena programu vyhradená!
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Grzegorz Grzyb po tretíkrát víťazom Rallye Tatry

Nepatrný rozdiel 0,7 sekundy určil po 101 ostrých
kilometroch rýchlostných
skúšok víťaza 44. ročníka
Rallye Tatry 2017. Z víťazstva sa radovala posádka
Rufa Šport v zložení Grzegorz Grzyb / Boguslav
Browinski na vozidle Škoda Fabia R5.
Pre poľského jazdca ide o
tretiu výhru pod Tatrami, keď
nadviazal na predchádzajúce
výhry v rokoch 2008 a 2015.
Na druhom mieste skonči-

la slovensko-česká posádka
Martin Koči/Filip Schovánek (Škoda Fabia R5) z tímu
Styllex motorsport, ktorá
sa dostala do vedenia v slovenskom šampionáte. Tretiu
priečku vybojovali obhajcovia minuloročného víťazstva
Tomáš Ondrej/Adam Gömöri na vozidle Škoda Fabia
WRC, keď na víťazného Grzyba stratili 15 sekúnd.
Aktuálny ročník Rallye
Tatry mal úspešný priebeh
a počas dvoch dní ju sledo-

vali tisíce divákov. „Preteky
boli napínavé až do poslednej
rýchlostnej skúšky a diváci si
prišli na svoje. Všetky posádky
chválili každý úsek. Dôležité
je, že sa nikomu nič nestalo,“
povedal riaditeľ pretekov Stanislav Hanzeli. G. Grzyb sa
dostal do vedenia po druhej
rýchlostnej skúške a vedúcu
pozíciu neopustil až do konca súťaže. „Som veľmi rád,
že sa nám podarilo vyhrať
a získať hetrik. Na predchádzajúcich dvoch podujatiach

prebiehajúcej sezóny sme mali
smolu. Konečne sa to zlomilo.
Bitka o titul je stále otvorená,“
vyhlásil poľský jazdec.
Krok s ním držal najmä
Martin Koči a bol to dramatický súboj až do posledného
metra záverečnej rýchlostnej
skúšky v Sp. Bystrom. Nakoniec o víťazovi rozhodlo len
0,7 sekundy. „Bola to pre nás
veľmi dobrá súťaž a veľmi sme
si ju užili. Berieme to pozitívne hlavne z pohľadu získaných
bodov. Skúšky boli náročné,

ale zároveň krásne. Myslím, že
z úvodných troch súťaží majstrovstiev Slovenska bola Rallye Tatry jednoznačne najťažšia,“ priznal v cieli M. Koči.
Náročnú súťaž dokončilo v
rámci slovenského šampionátu 33 posádok z pôvodného počtu 49 na štarte. Rallye
Tatry boli aj tretím dielom
Tatransko-Valašského pohára v rally. Z víťazstva sa tešila
česká posádka Lukáš Matěna/Lukáš Hlaváč (Mitsubishi
Lancer EVO IX).
(ppp)

Svetová liga štartuje už v piatok

Novinári zdolali extraligové basketbalistky

Minulý týždeň v stredu sa pod
deravé koše už po tretíkrát postavili popradskí novinári proti extraligovým basketbalistkám v jedinečnej basketbalovej exhibícii
BAMP vs. Médiá.
Podujatie v Aréne Poprad zorganizovala Basketbalová akadémia mládeže Poprad v spolupráci s mestom
Poprad a redakciou novín Poprad. Divákov, okrem zlatého klinca programu, v úvode potešili najmladšie talenty BAM Poprad v modelovanom

zápase, ako aj krátky exhibičný duel
počas polčasovej prestávky medzi trénerkami BAM Poprad a ich dcérami.
Aj zásluhou tohto minizápasu, milosrdnosti rozhodcov a štedrosti stolíka
zapisovateľov sa médiám podarilo
zvíťaziť 107:106 po rozstrele. Zápas sa
v riadnom hracom čase skončil exhibičnou remízou 105:105.
Táto výnimočná exhibícia bola po
roku opäť súčasťou seriálu podujatí Poprad v pohybe, ktorý organizuje mesto Poprad.
(ppv)

Víkend bude v Poprade patriť volejbalu. Slovenskí reprezentanti sa
od 2. do 4. júna predstavia v prestížnej
súťaži Svetová liga FIVB a v Aréne
Poprad privítajú súperov z troch
rôznych kontinentov Japonsko,
Austráliu a Portugalsko.
Pod Tatry prichádza
Svetová liga vo volejbale
prvýkrát v histórii. Zverencov trénera Miroslava
Palguta preverí na úvod
najlepší tím z Ázie. Japonci figurujú v
svetovom rebríčku FIVB na 14. mieste
a patria k tradičným účastníkom Svetovej ligy, v ktorej nechýbali ani raz
od jej založenia v roku 1990. Ďalším
súperom slovenských volejbalistov
bude v sobotu 3. júna Austrália. V
rebríčku FIVB sú „protinožci“ na 15.
priečke, len o jeden stupienok nižšie
ako japonskí volejbalisti, čo svedčí

o ich kvalite. Trojdňový volejbalový
sviatok zakončia Slováci v nedeľu duelom proti zástupcovi z Európy Portugalsku. S týmto súperom sa slovenskí
volejbalisti stretli aj v minuloročnej
premiére v II. skupine Svetovej ligy a
na turnaji v tureckom Izmire vyhrali v dramatickom zápase 3:2.
Po turnaji v Poprade sa
Slováci predstavia vo Fínsku a v Holandsku a zabojujú o postup na finálový
turnaj, ktorý sa uskutoční v Austrálii.
Program turnaja:
V piatok 2. júna o 15. hod. Austrália
- Portugalsko, o 18. hod. SLOVENSKO - Japonsko. V sobotu 3. júna
o 15. hod. Japonsko - Portugalsko,
o 18. hod. SLOVENSKO - Austrália.
V nedeľu 4. júna o 15. hod. Austrália - Japonsko, o 18. hod. SLOVENSKO - Portugalsko.
(ppp)

Lístky na volejbal vyhrali

V predchádzajúcom vydaní novín Poprad bola uverejnená súťaž o vstupy
na volejbalový turnaj Svetovej ligy mužov, ktorý sa uskutoční v dňoch od
piatka 2. júna do nedele 4. júna v Aréne Poprad. Spomedzi tých, ktorí sa do
súťaže zapojili boli vyžrebovaní Ing. Jarmila Miháliková, Komenského ul.,
Poprad a Ján Kromka, Záborského ul., Poprad. Vstupenky si môžu prevziať
v redakcii (Podtatranská 149/7) do piatka 2. júna do 14. hodiny.
(ppp)
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Športová olympiáda mesta Poprad
mala na programe minulý týždeň
v piatok ďalší diel
atletickej
súťaže
najmladších žiakov pod názvom
Kinderiáda. Svojou účasťou podporili toto podujatie aj bývalí olympionici Mária Jasenčáková a Pavol Svitana.
V celkovom hodnotení sa spomedzi deviatich zúčastnených škôl medzi chlapcami najviac darilo ZŠ v Spišskej Sobote, medzi dievčatami zvíťazila ZŠ
Francisciho.				
FOTO - Marek Vaščura

V nedeľu 28. mája sa pod Tatrami uskutočnil sviatok cyklistiky pre všetkých
pod názvom Jarná klasika. Po deviatich rokoch odštartoval z Velického námestia a na čele pelotónu šliapal do pedálov v úvode aj primátor Popradu
Jozef Švagerko. Viac ako sto pretekárov zo štyroch krajín prechádzalo dvadsiatkou podtatranských obcí s cieľom na Hrebienku. V absolútnom poradí sa
z celkového prvenstva tešil Slovák Juraj Bellán z kategórie A, za ním došiel
ako druhý do cieľa jeho krajan Johann Schwabik z kat. B a na treťom mieste
skončil Sebastian Druszkiewicz z Poľska. Zo žien sa najlepšie umiestnila Slovenka Tatiana Jaseková na celkovom 61. mieste.
FOTO - Marta Marová

FK Poprad

Minulý týždeň v stredu 24. mája sa v priestoroch športového areálu ZŠ Jarná konala športová olympiáda detí z materských škôl mesta Poprad. Dvanásť MŠ bojovalo v troch disciplínach o putovný pohár. V súčte výkonov sa
najviac darilo MŠ Mládeže II, na druhom mieste skončila MŠ Tajovského
a bronzovú priečku obsadila MŠ Mládeže I.
FOTO - Marek Vaščura

Popradskí futbalisti prehrali vo svojom poslednom zápase sk. o udržanie II. ligy Východ
v Rimavskej Sobote 2:3.
Nič to však nemení na fakte, že už
cez víkend odštartujú baráž o zotrvanie v druhej najvyššej súťaži proti
rezerve trnavského Spartaka. Odveta je na programe o týždeň neskôr.
Výsledok 9. kola sk. o udržanie II.
ligy Východ v nedeľu 28. mája MŠK

R. Sobota - FK Poprad 3:2 (2:2), góly
Popradu: 27. a 37. Viktor Maťaš.
Program: 1. kolo baráže o zotrvanie
v súťaži v sobotu 3. júna o 17. hod. FK
Poprad - FC Spartak Trnava B. (mav)
Tabuľka II. ligy - sk. o záchranu
Z

V

R

P

S

B

1. FK Poprad

27

14

8

5

66:25

50

2. R. Sobota

27

7

5

15

27:47

26

3. Lipany

27

5

5

17

25:57

20

4. Haniska

27

2

7

18

28:80

10

Krátko zo športu

úspech zazname•naliVYNIKAJÚCI
staršie mini žiačky BAM Poprad,

ktoré na turnaji Majstrovstiev Slovenska v basketbale pod vedením trénerky Harabinovej vybojovali cez víkend
strieborné medaily.
POPRADSKÉ futbalistky predohrávali minulý týždeň vo štvrtok 16.
kolo II. ligy sk. C na domácom ihrisku proti Lokomotíve Košice a zvíťazili
4:1. V sobotu odohrali predposledné
kolo v Humennom a domáce dievčatá rozdrvili výsledkom 7:0. Sezónu
ukončia na treťom mieste a domácim
duelom proti Spišskej Novej Vsi v sobotu 3. júna o 15. hodine.
HK POPRAD pokračuje vo formovaní kádra pre budúcu sezónu. V
minulých dňoch sa stal novou posilou kamzíkov 25-ročný kanadský
brankár Mathieu Corbiel, ktorý bol
v uplynulých dvoch sezónach oporou Banskej Bystrice i Martina.
MINULÝ týždeň v utorok sa v telocvičniach Spojenej školy Letná a ZŠ
Jarná konal turnaj Športovej olympiády mesta Poprad v mixvolejbale. Na
pôde usporiadateľa z Letnej sa konalo

•

•

PP-57

•

finále medzi oboma školami a po víťazstve 2:0 na sety sa tešili z víťazstva
žiaci SŠ Letná.
VO ŠTVRTOK 25. mája sa
v priestoroch areálu ZŠ Jarná konala ŠOMP v atletike žiakov a žiačok.
Medzi chlapcami si celkové víťazstvo
vybojovala ZŠ v Sp. Sobote, medzi
dievčatami sa najviac darilo ZŠ Komenského.
V RÁMCI ŠOMP súťažili minulý
týždeň aj malí tenisti. Z víťazstva sa
tešilo družstvo domácej ZŠ vo Veľkej
pred ZŠ Komenského a 8. roč. gymn.
D. Tatarku.
MINULÝ týždeň v stredu sa odohralo 16. kolo Bowling Tour mesta Poprad. V skupine A triumfoval
Vladimír Plačko výkonom 171 a celkovým priemerom 199,11, v sk. B sa
najviac darilo Antonovi Paločkovi
výkonom 176 a celkovým priemerom
193,13.
DNES 31. mája sa v NTC Poprad
o 17. hodine odohrá finále pohára
Podtatranského futbalového zväzu
medzi OFK Batizovce a FC Spišská
Teplica L.D.		
(ppv)

•
•
•

•

31. 5. 2017

Strana 12

Otázka z mediačnej poradne

S manželom sa chcem rozviesť,
pretože už dlhší čas sa stále len
hádame a vidím, že to úplne zničilo naše manželstvo. Máme však
3 malé deti, ktoré ešte chodia do
školy. Manžel o rozvode nechce ani
počuť, tvrdí, že ak odídem z domu,
zabezpečí, aby som nič nedostala
a ešte mi nedá ani výživné na deti,
lebo podniká a má nulové daňové
priznanie. Ja mám príjem iba okolo 400 € spolu s rodičovskými dávkami a z toho sa nedá vyžiť. Musí
mi manžel platiť na výživné na
deti, keď, ako hovorí podľa daňového nemá príjem? A môžem prísť
o náš spoločný byt, keď odídem
z domu ešte pred rozvodom?
Odpovedá Dagmar Tragalová z
Mediačnej poradne Poprad:
- „Ak sa domnievate, že už naozaj
nie je možné vaše ďalšie manželské
spolužitie, je dobré sa o podmienkach
rozvodu, o úprave rodičovských práv
a povinností k vašim trom malým
deťom a o vyporiadaní vášho bezpodielového spoluvlastníctva dohodnúť.
Či už v mediácii prostredníctvom
mediátora formou slušného rozvodu

alebo sami. Pokiaľ ide o výživné na
deti, to patrí deťom a platiť ho je zákonná povinnosť každého z rodičov
bez ohľadu na príjem. Deti majú zo
zákona právo na rovnakú životnú
úroveň ako rodičia. To, že manžel
má nulové daňové priznanie nestačí
na preukázanie jeho životnej úrovne.
Ak sa nedohodnete o výške výživného, rozhodne o nej súd v konaní
o rozvod manželstva. To, že opustíte
spoločnú domácnosť, neznamená,
že strácate vlastnícke právo k vášmu
spoločnému bytu. Ak sa po rozvode
manželstva o vyporiadaní BSM nedohodnete ani nepodáte návrh na
súd o jeho vyporiadanie, nastúpi zo
zákona právna domnienka, že všetok nehnuteľný majetok je v podielovom spoluvlastníctve, čiže každý
bude vlastniť 1/2 bytu. Potom si budete musieť vyporiadať už podielové spoluvlastníctvo.“
(ppp)
Čitatelia môžu svoje otázky pre mediátorov zasielať do redakcie na e-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk
alebo na adresu: Noviny Poprad, Podtatranská ul. 149/7, 058 01 Poprad.

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

Výstava fotografií z práce polície
Minulý týždeň vo štvrtok bola
v Art klube Tatranskej galérie otvorená výstava fotografií s názvom
Polícia na Slovensku talianskeho autora Guida Andreu Longhitana dlhodobo žijúceho v Poprade (na foto
vpravo). Výstavou prezentuje prácu
slovenských policajtov. Precestoval
s nimi celé Slovensko, chodieval
na policajné výjazdy, kde zachytával unikátne zábery ich činnosti.
„Tri roky som chodil s policajtmi cez
deň, ale aj v noci, sprevádzal som ich
v rámci svojho voľného času. Zo začiatku sa policajti nechceli nechať pri
svojej práci fotiť. Cez fotografie som
sa snažil poukázať na hrdosť tejto
profesie, ktorá je zároveň povolaním“,
uviedol Longhitano. Fotografie na
výstavu vyberal zhruba z 90 000 nafotených záberov. Je autorom troch
kníh, najnovšia nesie rovnaký názov
ako výstava, teda Polícia na Sloven-

sku. Výstavu otvoril prvý viceprezident Policajného zboru Jaroslav Malík. „Som rád, že autorovi sa podarilo
ukázať verejnosti políciu aj v trošku
inom svetle a z iného uhla pohľadu.
Ide o to, že polícia sa snaží občanom aj
každodenne pomáhať,“ povedal Malík. Výstava bude prístupná pre verejnosť do 31. augusta 2017.
(šif)

Tržnica prekonala všetky očakávania

TECHNOLOGY TO ENJOY

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

Nová tržnica v Nowom Targu oslávila počas uplynulého víkendu prvý
rok svojej existencie na novom mieste. Záujem zo strany nakupujúcich
i predajcov, ktorých je tisíc z celého
Poľska, podľa riaditeľa tržnice Janusza
Chowanca prerástol všetky očakávania: „Za ten rok nás navštívili státisíce
návštevníkov. Ešte na začiatku sme si
mysleli, že by nám malo stačiť 8 hektárov. Teraz máme 13 a už nám chýba.
A to je dookola ešte 5 hektárov, na ktorých sú už parkoviská.“ Vedenie tržnice naďalej pokračuje v úpravách,
ktoré by mali zvýšiť komfort a pohodlie pre predajcov i návštevníkov.

V súčasnosti rozširujú vydláždené
plochy, pracujú na ďalších toaletách,
ktoré by mali vyrásť na 4 miestach
na parkoviskách. Tradičný jarmok sa
koná vždy vo štvrtok a v sobotu od
6. do 15. hod., stále väčšiu popularitu si získava aj nedeľňajší trh spojený
s autoburzou, ktorý je otvorený od 6.
do 14. hod.
Nová tržnica bola dokonca nominovaná aj v súťaži Top komunálne
investície 2017 v Poľsku. Cieľom investície vo výške 17 miliónov zlotých
bolo preniesť tradičný jarmok na
nové, priestranné a obchodu v 21. storočí prispôsobené miesto.
(ška)
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