6. 6. 2018

Strana 1

Streda 6. 6. 2018

Číslo 21

Ročník XXIX.

www.noviny-poprad.sk

Cena 0,30 €

Veľká oslavuje, pozvaní sú všetci

Okrúhle 750. výročie prvej písomnej zmienky o Veľkej, ktorá
bola kedysi samostatným mestečkom, si v tejto dnešnej mestskej
časti Popradu pripomenú trojdňovými oslavami. Organizuje ich
mesto Poprad a Klub Veličanov
pod názvom Velické dni od piatka
8. do nedele 10. júna.
Predseda KV Milan Hámor pozval
na toto podujatie všetkých Popradčanov a návštevníkov mesta. To, že prídu Veľčania, považuje za samozrejmé.
Povedal: „Pripomienku 750. výročia
sme začali už 8. mája vyvesením zástavy na veži katolíckeho kostola. Oslavy
vyvrcholia počas troch dní. V piatok
8. júna sa v kine Máj uskutoční prezentácia knihy o Veľkej so scénickým
vystúpením o minulosti a súčasnosti
našej mestskej časti. Večer bude pre pozvaných hostí otvorenie zrenovovaných
priestorov v Scherfelovom dome, a to
múzea, Velickej izby, Izby A. V. Scher-

fela, stálej výstavy akademického maliara Ondreja Ivana a výstavy fotografií
akademického sochára Imricha Svitanu.“ V sobotu 9. júna budú oslavy pokračovať veľkým kultúrnym programom (viac na plagáte na 12. str.) a
v nedeľu 10. júna o 15. hod. ekumenickou pobožnosťou v evanjelickom
kostole vo Veľkej. M. Hámor je rád, že
žije v tejto mestskej časti a Veľčanov
vyzdvihol ako dobrých ľudí: „Myslím
si, že sú vo Veľkej šťastní. A keď sú ľudia
šťastní, sú k sebe navzájom dobrí - to
je charakteristika Veľčanov. Zároveň sa
cítime dobre aj ako Popradčania, veď
s Popradom sme spojení už 72 rokov.“
Poďakoval mestu za vytvorenie podmienok na usporiadanie osláv.
Primátor Popradu, súčasne Veľčan,
Jozef Švagerko zaspomínal, ako prišli jeho predkovia do Veľkej a verí, že
oslavy budú dôstojné a budú k podobným motivovať aj ostatné mestské časti. Okrem iného povedal: „Kedysi bola

Veľká poľnohospodárska - disponovala
veľkým majetkom, čo sa týka pôdy. Keď
sa mala stavať Košicko-bohumínska
trať, gazdovia nechceli dať pôdu. Príchodom železnice naozaj došlo k veľkej
premene, pretože prispela k industriálnemu rozvoju Veľkej. Potom prišiel
Baťa, ktorému napokon Veľká predala
vyše 60 hektárov zeme s tým, že vybuduje vodovod, kanalizáciu, chodníky,

cesty, postaví dve školy. Postavilo sa aj
letisko, môžem povedať, že Veľká bola
výnimočná i tým, že tu zastavovali
električky, ktoré voľakedy jazdili len v
Bratislave a v Košiciach. Prešla skutočne obrovským a pohnutým vývojom.
Myslím si, že Veľčania majú byť na čo
hrdí. Vypestovali si lokálpatriotizmus a
vďaka svojej spätosti s pôdou majú aj
iné hodnoty, než sú peniaze.“
(mar)

Krojované bábiky hýrili farbami

Už 22 rokov sa pod Tatrami koná medzinárodný festival Krojované bábiky.
Slávnostný
otvárací
program sa každoročne odohráva na Námestí sv. Egídia
v Poprade, a tak sa stalo aj

minulú sobotu.
Programu predchádzalo
prijatie zástupcov 18 zúčastnených detských folklórnych
súborov primátorom Popradu Jozefom Švagerkom.
Ocenil, že podujatie pretr-

valo toľko rokov a vyzdvihol
prácu všetkých priaznivcov
folklóru. Povedal: „Zachovávajú ľudové tradície u nás.
Keď vidím tie deti oblečené
do krásnych farebných krojov,
nemám strach o budúcnosť
folklóru.“ Juraj Švedlár
z Podtatranského osvetového strediska v Poprade, ktorý patrí medzi
zakladateľov festivalu,
prejavil radosť, že sa
stále folklóru a tradičnej
kultúre venuje veľa detí,
čoho dôkazom bola i
tohtoročná účasť na
tomto podujatí: „Som
rád, že môžeme stále
ukazovať tú krásu našim
divákom.“
(Pokračovanie na str. 9)

Novinkou v programe MDD v Poprade bol metlobal.

Slniečkom osláv Dňa detí

boli usmiate tváre najmenších

Vrcholom štvordňových
osláv Dňa detí v Poprade
bol nedeľňajší celodenný program plný divadiel,
hudby, tanca, hier a zábavy
nielen pre najmenších Po-

pradčanov.
Námestie však ostalo
prázdne, nakoľko organizátorov vyhnal vytrvalý dážď do
priestorov Domu kultúry.
(Pokračovanie na str. 9)

Oddychová
zóna je
bezpečná
s príjemným
prostredím

Významný
krok k rozvoju
vysokoškolského
vzdelávania

Domáci
šampionát
s bronzovým
leskom pre
BAM Poprad
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Stručne

ŠPORTOVÝ deň seniorov zo
•všetkých
denných centier mesta Po-

prad sa uskutoční dnes 6. júna vo
viacúčelovej hale Aréna.
OTVORENIE detského ihriska
Lidl Žihadielko, ktoré bolo vybudované na Bajkalskej ulici na sídlisku
Juh v Poprade, sa uskutoční v nedeľu
10. júna o 10. hod. na tomto mieste.
Pripravený bude celodenný program,
ktorý potrvá až do 18. hod.
VEĽKÁ očami sochára je názov
autorskej výstavy fotografií akademického sochára Imricha Svitanu.
Vernisáž sa uskutoční v piatok 8. júna
o 18. hod. v Galérii Scherfelov dom
vo Veľkej na Scherfelovej ul.
VČERA 5. júna slávnostne odovzdali v Nemocnici v Poprade do užívania nový CT prístroj. Slúžiť bude
pacientom na oddelení diagnostickej
a intervenčnej rádiológie.
DNES 6. júna sa v Podtatranskej
knižnici na sídlisku Západ v Poprade
uskutoční celorepublikové podujatie
s názvom Celé Slovensko číta deťom.
V knižnici bude dlhoročná knihovníčka Silvia Kvardová čítať deťom ich
obľúbené knihy z detstva.
VO štvrtok 7. júna od 14. do 16.
hod. bude vo vestibule Mestského
úradu v Poprade opäť bezplatná mediačná poradňa. Jej účelom je poskytnúť obyvateľom mesta pomoc pri
riešení rodinných, obchodných alebo
pracovnoprávnych sporov a vysporiadaní vlastníckych práv.
SENIOR PÁRTY pre zástupcov zo
všetkých denných centier mesta Poprad sa uskutoční v utorok 12. júna
v Zariadení pre seniorov na Komenského ul.
MEDZINÁRODNÝ farmársky
festival s názvom Farmfest sa uskutoční na námestí v Spišskej Sobote
od 15. júna do 17. júna. Pre návštevníkov bude pripravený aj zaujímavý
sprievodný program. Z lokálnych surovín bude variť známy kuchár Gabo
Kocák. Festival bude zároveň aj otvorením letnej turistickej sezóny.
MESTO Poprad, OZ Apolon a
Univerzita Mateja Bela pripravili
v spolupráci so základnými školami
v našom meste a súkromnou školou
Life Academy druhý ročník Detskej
univerzity Poprad. Uskutoční sa počas prázdnin v júli aj v auguste. Viac
informácií na www.poprad.sk.
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.		
(ppš)

•
•
•
•

Oddychová zóna je bezpečná s príjemným prostredím

Filozofiu aktívneho starnutia
podporili v Centre sociálnych služieb - Zariadení pre seniorov (ZpS)
na Komenského ulici v Poprade, keď
1. júna odovzdali svojim klientom
do užívania oddychovú zónu.
Riaditeľ CSS Jozef Košický zhrnul:
„V rámci oddychovej zóny sme vybudovali petangové ihrisko a ihrisko na
ruské kolky, postavili altánok, vybudovali vyvýšené záhradné záhony, osadili
lavičky a vysadili zeleň. Celý park je
oplotený, čím sa vytvoril priestor pre
slobodný pohyb klientov, ktorí trpia
Alzheimerovým ochorením alebo ťažším stupňom stareckej demencie, čo
dopomohlo, okrem iného aj k eliminácii rizika úteku, či zablúdenia týchto
klientov mimo zariadenia.“ Celkové
náklady na vybudovanie oddychovej
zóny predstavovali sumu 32 322 eur.
V nasledujúcom období plánujú v
zariadení na Komenského ul. zrekonštruovať obytné jednotky na štvrtom
poschodí, najmä vymeniť umakartové jadrá, vybudovať sprchovacie kúty,

zabezpečiť bezbariérovosť atď. Renováciu budú potrebovať ešte ďalšie štyri poschodia.
V ZpS poskytujú služby 97 klientom. Dopyt o služby je veľký, evidujú 140 žiadostí v poradovníku. Na
umiestnenie sa čaká priemerne 5
rokov. Záujem je značný jednak pre
vysokú kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, jednak i pre cenové
relácie. Mesto Poprad sa totiž správa
prosociálne a dlhodobo nezvyšovalo ceny úhrad za sociálne služby.
Kým v súkromných zariadeniach s
celoročnou pobytovou formou sa pohybujú úhrady od 700 do 800 eur, v
mestských zariadeniach je priemerná
mesačná úhrada klienta 220-240 eur.
Primátor Popradu Jozef Švagerko podotkol, že mesto Poprad má v súčasnosti aj vyše 70 opatrovateliek, ktoré
poskytujú opatrovateľskú službu v
domácom prostredí. Renáta Kostková
zo sociálneho odboru MsÚ dodala,
že najžiadanejšou je práve opatrovateľská služba v prirodzenom domá-

com prostredí. Samospráva sa chce v
budúcnosti orientovať tiež na denné
stacionáre v mestských častiach.
Primátor ďalej uviedol: „Teším sa,
že zariadenie pre seniorov sa dočkalo vlastnej oddychovej zóny, ktorá je
všade vo svete bežným štandardom
pri zariadeniach tohto typu. Z tohto
pohľadu som veľmi rád, že ďalšia oddychová zóna vyrastie aj pri Zariadení
opatrovateľskej služby na Francisciho ulici.“ Pripravovaná oddychová
zóna - park na Francisciho ul. bude
slúžiť nielen klientom CSS, ale i ostatným občanom mesta Poprad.
Bude ohradená a uzamykateľná so
stanovenými prevádzkovými hodinami pre verejnosť. K realizácii má
dôjsť už v lete tohto roku, poslanci
na ňu schválili sumu 180 tisíc eur.
Občania tu nájdu zhromažďovací
priestor na usporiadanie kultúrno-spoločenských podujatí, športové a
cvičebné možnosti, okrasné jazierko
s prístreškom, spomienkové - pietne
miesto, zeleň a ďalšie.
(mar)

•

•
•

•

•

Pásku prestrihol primátor Popradu Jozef Švagerko s riaditeľom CSS Jozefom Košickým a oboma viceprimátormi
Igorom Wzošom a Antonom Andrášom. Zahrali si aj ruské kolky.			
FOTO - Marta Marová

Zmena dopravného režimu na Karpatskej ulici

Vo štvrtok 31. mája 2018 bol obnovený pôvodný dopravný režim
na Karpatskej ulici. Obojsmerná
prevádzka v celej dĺžke Karpatskej
ulice, ktorá bola zavedená z dôvodu výstavby kruhovej križovatky
Slovenského odboja/Hraničná, bola
zrušená.
Obnovenie pôvodného režimu
súvisí s kolaudačným konaním týkajúcim sa celej stavby tejto kruhovej
križovatky. Pôvodná priesečná križovatka bola pre dopravu uzatvorená
18. septembra 2017, prvý automobil
prešiel novopostavenou kruhovou
križovatkou 29. novembra 2017.
„V tomto roku bola stavba doplnená o zábradlie pre usmernenie chodcov, vodorovné dopravné značenie
a zeleň. Novovybudovaná kruhová
križovatka výrazným spôsobom zvýšila bezpečnosť a plynulosť dopravy

v úseku, ktorý bol v minulosti častým
miestom dopravných nehôd,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko.
Keďže ide o križovatku štátnej
cesty a mestskej komunikácie, investícia bola riešená ako združe-

ná. Spolu 250-tisíc eur vyčlenilo
na stavbu mesto Poprad a 300-tisíc
Prešovský samosprávny kraj. Vo verejnej obchodnej súťaži bol úspešným uchádzačom zhotoviteľ spoločnosť SLOV-VIA so sumou takmer
345 tisíc eur.		
(mag)
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Rekonštrukcia mestskej komunikácie Vagonárska

Takmer polkilometrový úsek
miestnej komunikácie na Vagonárskej ulici v Poprade čaká rekonštrukcia. V rámci rekonštrukcie
jazdného pásu dôjde aj k výmene
existujúcej obruby a rekonštrukcii
povrchu existujúcich chodníkov.
V medzikrižovatkovom priestore
MK Vagonárska - MK Budovateľská a Sokolovská bude vybudovaný
nový chodník s celkovou dĺžkou
cca 122 m. Chodník pre peších
bude od jazdného pásu MK Vagonárska oddelený bezpečnostnou
rezervou 0,5 m. V rámci vykonanej
rekonštrukcie budú priechody pre
chodcov na Vagonárskej osvetlené
svetlom s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou. „Ide o dôležitú
stavbu, ktorá tvorí prepojovaciu tep-

nu medzi Veľkou
a Spišskou Sobotou,
medzi východnou
a západnou časťou
mesta. Popradčanov chcem požiadať o trpezlivosť
s dopravnými obmedzeniami, je to
v záujme zvýšenia
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v uvedenom
úseku,“ doplnil primátor Popradu
Jozef Švagerko.
Zhotoviteľom stavby bude úspešný
uchádzač z verejného obstarávania
- spoločnosť Strabag Bratislava. Plánované odovzdanie staveniska bolo
určené na včerajšok 5. júna 2018.

Krátke správy

1. júna sú v platnosti nové
•sumyODstravného
- pre časové pásmo

5 až 12 hodín je stravné 4,80 eur,
7,10 eur je pre časové pásmo nad 12
hodín až 18 hodín a 10,90 eur pre
časové pásmo nad 18 hodín.

FESTIVAL študentského remesla
•sa uskutoční
v Kežmarku vo štvrtok

Termín realizácie je podľa zmluvy o dielo 120 dní odo dňa odovzdania staveniska. V uvedenom
úseku bude v čase rekonštrukcie
čiastočná uzávierka cesty a premávka bude zabezpečená v polovičnom profile.		
(mag)

Významný krok k rozvoju vysokoškolského vzdelávania

V pondelok 4. júna
nie,“ povedal konateľ
sa na pôde MsÚ v Popopradského aquaparprade stretli zástupcoku Richard Pichonský.
„Cítime potrebu rozvia mesta, gymnázia
na Kukučínovej ulici,
víjať vysoké školstvo
obchodnej akadémie
v našom meste. Chceme
a spoločnosti Aquavytvoriť nový študijný
program, ktorý však
park, aby spoločne
bude musieť prekonať
odštartovali iniciatírôzne legislatívne krovu s cieľom rozšíriť
možnosti bakalárskeky,“ upozornil primáho štúdia v Poprade
tor mesta Poprad Jozef
o odbor Ekonomika
Švagerko. „Nebude to
a manažment športu,
jednoduché,
pretože
ktorý by nadväzoval
sú nastavené pomerna jestvujúce stredo- Sprava doľava: primátor Popradu, riaditeľka OA, zástupkyňa ne prísne kritériá pre
školské štúdium v prí- riaditeľa Gymnázia na Kukučínovej ul. a konateľ popradského akreditáciu študijných
aquaparku.			
FOTO - Marek Vaščura programov. Ak sa však
buzných odboroch.
Všetky zainteresované strany čeková. „V spolupráci so športovými spoja určité inštitúcie, vznikne tlak
podpísali list adresovaný rektorovi zväzmi sa snažíme rozvíjať olympij- a potreba zo strany budúcich zaUMB v Banskej Bystrici a naštar- ské športy ako futbal, hokej, pláva- mestnávateľov či stredných škôl, tak
tovali tak náročný proces akredi- nie, či tenis budovaním športových sa to bude dať zvládnuť,“ vysvetľotácie nového študijného programu. zázemí. Toto je dobrá iniciatíva, aby val člen stálej pracovnej skupiny
Iniciatíva vzišla z radov Gymnázia paralelne popri športoviskách vzni- akreditačnej komisie vlády SR pre
na Kukučínovej ulici v Poprade, kali aj školy, kde budú môcť nádejní oblasť výskumu 8 - Ekonómia a maktoré už teraz vychováva športov- športovci dosiahnuť kvalitné vzdela- nažment Ján Závadský.
(mav)
cov v športových triedach a chce
pre nich vytvoriť podmienky ďalVýťažok z XVII. konventu dis- Hrivko, poďakoval mestu i ďalším
šieho štúdia v domácom prostredí.
triktu Českej republiky a Sloven- organizáciám a firmám za vynikaskej republiky medzinárodnej júce podmienky na usporiadanie
„Naši absolventi študijného prograspoločenskej a charitatívnej or- konventu v Poprade. Doplnil: „Mômu Gymnázium - šport očakávajú,
ganizácie Kiwanis, ktorý sa konal žem povedať, že popradský konvent
že budú môcť pokračovať v športov máji v Poprade, venovali jeho bol hodnotený ako najlepší z distrikvej kariére, prípadne v oblasti maúčastníci Popradčanke Gabike Ki- tu ČR a SR. Zišli sa tu hostia z celej
nažmentu. Toto je priestor práve
jovskej (na foto s rodičmi). Suma Európy. V popradskej nemocnici sme
pre nich v rámci regiónu,“ uviedla
3 550 eur poslúži tejto mladej odovzdali Kiwanis bábiky, zasadili
zástupkyňa riaditeľa gymnázia Beáspeváčke a hudobníčke na ďalšiu sme stromček pred okresným súdom,
ta Taylorová. „Každý rok vychováliečbu jej zdravotných problémov. ocenili sme najlepších kiwanierov, jume približne 90 až 120 absolventov
Predstavitelia Kiwanisu jej penia- bilantov aj zhodnotili činnosť za uplya z nich sa mnohí hlásia na vysokoze odovzdali v pondelok na Mest- nulý rok.“ Primátor Popradu Jozef
školské štúdium telovýchovného zaŠvagerko takisto vyjadril podporu
skom úrade v Poprade.
merania. Manažment, ktorý u nás
rodine Kijovskej. Gabikin otec uvieKiwanis
existuje
vo
viac
ako
80
študujú, je vhodné takto prepojiť. Je
krajinách
sveta
a
pomáha
najmä
dol: „Táto pomoc nám veľmi pomôže.
to možnosť získať späť našich študeťom. Terajší, na rok zvolený gu- Doposiaľ sme všetko znášali sami. Obdentov, aby sa uplatnili v Poprade,“
vernér distriktu ČR a SR Ladislav rovská vďaka vám všetkým.“ (mar)
zdôraznila riaditeľka OA Iveta Ra-

a v piatok 7. a 8. júna. Pre návštevníkov bude pripravených množstvo
atrakcií - strašidelný hrad, historické hry, tábor regrútov, poľná kuchyňa zo 16. storočia a mnohé ďalšie.

V sobotu 9. júna v Tatranskej
•Lomnici
v hoteli Lomnica vystúpi
SĽUK s predstavením pre deti, ktorým predstavia ľudové zvyky a svet
hudobných nástrojov.

štadión v Spišskej Novej
•VsiZIMNÝ
bude v nedeľu 10. júna dejiskom

multimediálneho diela o svätom Jánovi Pavlovi II. Vyše dvojhodinové
predstavenie priblíži pontifikát poľského pápeža, ktorý je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom.
Podujatie je jednou zo sprievodných
akcií tohtoročnej Levočskej púte.

týždeň vo štvrtok 31.
•májaMINULÝ
bolo v Kežmarku otvorené

miesto prvého kontaktu Vysokej
školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Sídli v budove Barónky na Hlavnom námestí číslo 46. Hlavnou úlohou MPK
bude poskytovať administratívnu
podporu a pomoc študentom tejto
vysokej školy.

zvernici v Tatranskej Javori•ne VO
skončili ďalšie tri mladé jelene,
ktoré boli zvyknuté na spoločnosť
ľudí. Hlavným dôvodom, prečo
sa ich lesníci rozhodli odchytiť a
presťahovať z Tatranskej Lomnice,
bola bezpečnosť návštevníkov a domácich obyvateľov.
(ppš)

6. 6. 2018

Strana 4

Jedinečná eco-tech konferencia Metro ON Line 2018 v Poprade

Od 11. do 15. júna 2018
otvorí pod záštitou Prešovského
samosprávneho kraja svoje brány
medzinárodná technologická konferencia Metro ON Line, ktorá bude
prezentáciou súčasných technológií a
riešení budúcnosti. Počas 5 dní budú
môcť účastníci sledovať prednášky a
zapojiť sa do diskusií týkajúcich sa
najnovších trendov a inovácií v oblasti telekomunikácií, smart cities, IT
bezpečnosti a blockchain technológií.
Svoju účasť potvrdili poprední dodávatelia a poskytovatelia telco riešení,
ako aj zástupcovia samospráv a štátnych inštitúcií, experti v oblasti IT
bezpečnosti vrátane zástupcov start-up scény v oblasti inteligentných
miest a telekomunikácií. Generálnym
partnerom podujatia je Slovanet, kto-

rý pomocou modernej siete internetu
vecí prináša aj smart manažment odpadov Sensoneo.
13. ročník konferencie Metro ON
Line sa bude i tentokrát konať v
AquaCity Poprad. Prednášky a panelové diskusie konferencie budú
rozdelené tematicky po jednotlivých dňoch a postupne odkryjú
komplexné informácie o témach inteligentných miest (Slovak Smart
City Cluster Days - 11. a 12. júna),
bezpečnosti v IT sfére a blockchaine
(QuBit a Blockchain Slovakia - 13.
júna), trendoch v telekomunikačnom a IoT segmente (14. júna) a posledný deň konferencie je venovaný
start-upom (f)ITcubator.
„Prínosom tohtoročnej konferencie
Metro ON Line sú motivačné témy a

Primátorska kvapka krvi

prednášky, ktoré účastníkom umožnia
zamyslieť sa nad ekologickými a nadčasovými riešeniami súčasných, ale
aj budúcich problémov týkajúcich sa
nielen technológií, ale aj miest a obcí,
v ktorých žijú. Od odborníkov sa dozvieme, ako skĺbiť udržateľné postupy
s nárokmi a podmienkami, ktoré majú
náročné riešenia komplexných problémov súčasnosti,“ povedal Ján Michlík,
organizátor konferencie.
Odborné prednášky, ktoré budú rozoberať horúce témy posledných období, povedú zástupcovia samospráv,
širokopásmových
streamingových
služieb, globálnych technologických
lídrov a televízií, ale aj úspešní Slováci. Konferencia Metro ON Line
sa tento rok totiž sústredí aj na dobrodružné, motivačné a “smart” príbe-

hy našich úspešných krajanov (napr.
Peter Hámor, Filip Jančík). Sprievodnou témou konferencie sa preto stal
Indiana Jones ako symbol odvážneho
a motivovaného dobyvateľa sveta.
Tento rok budú môcť o konvergentných technológiách, ekológii
a digitálnych výzvach súčasnosti
diskutovať aj štyri stovky študentov,
ktorých má účasť na konferencii
Metro ON Line motivovať k štúdiu
technológií, k zodpovednému prístupu k ochrane prírody a prispieť
tak k rozvoju Slovenska. Časť výťažku zo vstupného a príspevkov
partnerov bude venovaná aj novovznikajúcemu
technologickému
inkubátoru (f)ITcubator a záchrane
bukových pralesov v národnom parku Poloniny.		
(bza)

Festival Viva Italia bude spájať regióny

Po minuloročnej prestávke sa festival Viva Italia
v júni opäť vráti do centra
Popradu a oslávi už svoje
šieste narodeniny.
Záštitu nad festivalom,
ktorý organizuje občianske
združenie PRE MESTO
v spolupráci s Mestom
Poprad, prevzali okrem
Veľvyslanectva Talianskej
republiky na Slovensku
a Taliansko-Slovenskej obchodnej komory aj ďalšie
inštitúcie, ako Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme, honorárny
konzulát v Miláne a najmä
Prešovský
samosprávny
kraj. „S organizátormi prechádzame do úplne iného
druhu spolupráce. Je to pre
našich občanov a ľudí z okolia. Bude to celoregionálne
podujatie, v ktorom prepojíme Spiš s Liptovom a vlastne takmer celé východné
Slovensko. Taliani majú
čo ponúknuť a tak sa na to
veľmi teším,“ uviedol počas
minulotýždňovej tlačovej
konferencie primátor mesta
Poprad Jozef Švagerko.
Tradičné aktivity ako gastronomické stánky, taliansky kinofestival, street bandové hudobné vystúpenia,
konferencie, workshopy a
záverečnú Italian Party na
námestí v sobotu večer organizátori tohto roku doplnili o zaujímavé novinky. Do
Popradu sa vráti dobrovoľný
záchranársky zbor a mužský
spevácky zbor v jednom Alpini, ktorí tu vystupovali

aj v roku 2013. „Som veľmi
rád, že sa nám podarilo skĺbiť program a prídu práve
Alpini, pretože tohto roku si
pripomíname 100. výročie
konca 1. sv. vojny. Vtedy Slováci a Taliani bojovali proti
sebe, dnes žijeme v spoločnej
Európe. V sobotu 30. júna si
v Spišskej sobote toto výročie
pripomenieme pietnym ceremoniálom, ktorého sa okrem
zástupcov rôznych inštitúcií
zúčastnia aj rodiny bývalých
slovenských bojovníkov na
Piave,“ povedal hlavný organizátor festivalu Fabio Bortolini. Víkend na námestí
spríjemní aj pochod Alpínskych fanfár.
Novinkou bude tiež takzvaný „mercato italiano“ - taliansky trh, kde návštevníci
nájdu široký výber jedál a
produktov, ktorých neodmysliteľná vôňa po stáročia
charakterizovala talianske
námestia. Festival oficiálne
otvorí koncert klasickej hudby - tento rok organizátori
pripravili unikátny zážitok

v podobe koncertu komorného orchestra Musica Cassovia, zloženého z popredných hráčov sláčikových
skupín Štátnej filharmónie
Košice, ktorí v Evanjelickom
kostole na Námestí sv. Egídia zahrajú 4-ročné obdobia
Antonia Vivaldiho. „Špeciálnu pozornosť sme tohto roku
venovali susedským vzťahom, a v mene prezentácie
nášho festivalu vo vedľajšom
regióne spolupracujeme aj s
organizátormi známej súťaže krásy Miss Liptov 2018,“
vymenoval F. Bortolini.
„Ďakujeme organizátorovi
za pozvanie na tento festival.
Tešíme sa na to, pretože je to
pre nás prvý takýto výjazd,“
dodal riaditeľ súťaže krásy
Miss Liptov Milan Surový.
Ďalším
zaujímavým
podujatím s „vôňou“ Talianska bude Manuel Caffe Latte Art Cup, v ktorom
si sily zmerajú najlepší art
baristi zo Slovenska i zahraničia. Bojovať budú o cenu
Kráľ Severu 2018.
(ppp)
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Týždeň s mestskou políciou

MINULÝ týždeň v stredu
•popoludní
preverila hliadka

mestskej polície oznam na
Ul. Francisciho, kde sa mala
na lavičke pred bytovým domom nachádzať osoba, ktorá
podľa oznamovateľky pravdepodobne ušla z nemocnice.
Na mieste bol zistený 58-ročný muž, ktorý podľa zistenia hliadky skutočne ušiel
z nemocnice. Hliadka ho
opätovne odovzdala do rúk
nemocničného personálu na
oddelenie JIS.
MINULÝ týždeň vo štvrtok večer riešili mestskí policajti porušenie zákona o
podmienkach držania psov
medzi bytovými domami
Ostrva a Morava, kde majitelia nechali troch psov
voľne behať bez vôdzky, navyše v priestoroch detského
ihriska. Majiteľom boli uložené blokové pokuty spoločne s poučením, že voľný
pohyb psov je na danom
mieste zakázaný a taktiež
podľa platného VZN je zakázaný aj vstup so psom na

•

detské ihrisko.
MINULÝ týždeň v piatok podvečer zasahovali hliadky MsP Poprad na
podnet pracovníkov MOPS
na Matejovskom námestí,
kde dochádzalo k narúšaniu
občianskeho
spolunažívania skupinkou mladistvých
obyvateľov, ktorí sa slovne aj
fyzicky napádali. Po príchode mestských policajtov bola
situácia upokojená. Ani jeden zo zúčastnených aktérov
nechcel podať písomné oznámenie. Mestskí policajti zistili
aj jednu osobu, ktorá požívala
alkoholické nápoje na verejnom priestranstve a tej bola
uložená bloková pokuta.
V SOBOTU 2. júna popoludní bola hliadka mestskej
polície privolaná do NC OBI,
kde bol pri krádeži tovaru na
predajni prichytený 37-ročný muž z obce Gerlachov.
Za priestupok proti majetku, ktorý svojim konaním
spáchal, bola podozrivému
mužovi uložená bloková pokuta.		
(msp)

•

•

Polícia pátra po nezvestnom

Minulý týždeň v pondelok oznámila na Obvodnom oddelení PZ v Poprade manželka nezvestnosť
svojho manžela Jozefa Ilenčíka, ktorý odišiel z ich bytu
na Svätoplukovej ulici deň
predtým v nedeľu v čase
medzi 10.50 až 12.30 hod.
na neznáme miesto.
Domov sa 60-ročný Popradčan Jozef Ilenčík nevrátil
a nepodal o sebe žiadnu správu. Je vysoký 180 cm, štíhlej postavy, má zelené oči a

krátke vlnité
prešedivené
vlasy. Na sebe
mal oblečené
zelené krátke nohavice,
krátke červené tričko, modré botasky a
maskáčovú bundu do pása.
Polícia žiada občanov, aby
akékoľvek poznatky k hľadanej osobe oznámili na oddelení pátrania OR PZ Poprad,
na t. č. 0961 89 3370, resp. na
linku 158.
(krp)

Ukrajinci pytliačili pri rybníku

Z prečinu pytliactva obvinili v nedeľu popradskí policajti siedmich mužov z Ukrajiny vo veku 27 - 46 rokov.
Obvinení Ukrajinci v sobotu 2. júna podvečer lovili bez povolenia ryby vo vodnej nádrži s názvom Malý Grebpark pri
Spišskej Sobote. Ide o kaprový lovný rybník, ktorého užívateľom je Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
Poprad. Ukrajinci spoločne ulovili 23 kusov rýb. Uvedené
ryby lovili takým spôsobom, že sa pri love s udicami striedali
a následne ulovené ryby
odkladali na breh do
igelitovej tašky. Škoda bola vyčíslená na
50 eur. Všetci siedmi
boli umiestnení do cely
policajného zaistenia
a stíhaní sú v tkz. super
rýchlom konaní. (krp)

Dobrovoľnícka práca je nenahraditeľná

Dobrovoľnícka práca si
zaslúži uznanie. Za takúto
činnosť vyslovili slová vďaky
a ocenenia minulú stredu na
slávnostnom odovzdávaní
vyznamenaní a poďakovaní
ľuďom s obetavým „červenokrížskym srdcom“ pri
príležitosti Svetového dňa
Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
Primátor Popradu Jozef
Švagerko v mene mesta i za
ostatných predstaviteľov samospráv z regiónu povedal:
„Vážime si dobrovoľníctvo,
pretože títo ľudia obetujú svoj
voľný čas v prospech iných.
Dobrovoľníci SČK nám pomáhajú najmä pri rôznych
podujatiach, kde musí byť zabezpečená zdravotnícka služba, prispievajú k vzdelávaniu
o poskytovaní prvej pomoci a
ďalšie. Osobitne vyzdvihujem
bezpríspevkových darcov krvi
a funkcionárov SČK, ktorí sa
dlhoročne venujú červenokrížskej práci.“
Predseda Územnej rady
Územného spolku SČK v
Poprade Ladislav Moravčík
zhodnotil: „V uplynulom roku
sme zaznamenali takmer 9 tisíc odberov krvi, z toho 1 055

od prvodarcov. Do súťaží SČK
sa zapojilo 23 škôl, do projektu Evička nám ochorela 22
materských škôl. Dobrovoľníci
odpracovali približne 455 hodín na zabezpečení zdravotníckych služieb na akciách mesta
Poprad, firiem a organizácií,
usporiadali sme kurz opatrovania, zapojili sme sa do charitatívnej celoslovenskej zbierky
potravín a ďalšie. Z jedálne
Domu SČK v Poprade - Spišskej Sobote bolo vlani vydaných
viac ako 55 300 obedov, 6 300
celodennej stravy a viac ako 2
600 polievok v rámci sociálnej
pomoci. V rámci operačného
programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci náš
ÚS SČK vydal takmer 7 800
potravinových balíkov a 1 400
hygienických balíčkov, v zariadení sociálnych služieb pre
občanov na Levočskej ulici v
Poprade 1 545 porcií polievok,
teplého nápoja a pečiva pre
najodkázanejšie osoby.“
Mesto Poprad pomohlo
popradskému ÚS SČK dotáciami spolu vo výške 7 900
eur, ktoré boli použité najmä
na opravu a údržbu v priestoroch Domu SČK a vybavenie
kuchyne, z ktorej sa rozváža

strava poskytovaná dôchodcom mesta Poprad. Riaditeľka
ÚS SČK Denisa Kučkovská
poďakovala aj ostatným samosprávam miest a obcí a
iným organizáciám, ktoré
SČK rôznou formou pomohli.
Na slávnosti odovzdali poďakovanie SČK pri príležitosti
životných výročí 8 občanom,
medzi nimi 4 z Popradu:
Magdaléne Baranovej, Viere
Bednárovej, Márii Frankovej
a Darine Kubovovej. Poďakovanie SČK za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť dostali
4 občania, poďakovanie SČK
za dlhoročné členstvo a organizovanie akcií 5 občania, medzi nimi z Popradu Antónia
Fedorová, poďakovanie SČK
za aktívnu prácu si zaslúžili 6,
medzi nimi z Popradu Anna
Zavacká. Vyznamenanie SČK
II. stupňa za obetavosť, humanitu, dobrovoľnú službu
odovzdali 8 funkcionárom z
rôznych obcí a miest regiónu.
Poďakovanie SČK za mnohonásobné bezpríspevkové darovanie krvi si prevzal Martin
Skokan zo Spišského Bystrého
a Medailu Červeného kríža
Jozefína Hložková zo Svitu
(na foto hore).
(mar)

Modelári si prídu na svoje v sobotu

V sobotu 9. júna sa v Aréne Poprad uskutoční už 9. ročník tradičnej modelárskej výstavy pod názvom Popradský modelársky
deň 2018. Podujatie sa koná pod záštitou
primátora mesta Poprad a jeho organizátorom je RC model klub Poprad.
Od deviatej rána do piatej popoludní bude
viac ako 150 vystavujúcich modelárov zo Slovenska, Česka a Poľska vystavovať viac ako
400 modelov. Mottom tohtoročnej výstavy
je „Ukážeme vám úžasný svet modelárstva“.
„Hlavnými atrakciami výstavy sú živé predvádzania unikátnych diaľkovo ovládaných (RC)
modelov nákladných áut, ťahačov, stavebnej
techniky, rôznych druhov áut a modelov vojenskej techniky. Modely budú predvádzané
uprostred pripravených dekorácií vo forme
cestnej siete pre kamióny, alebo náročného
terénu pre expedičné autá. Obľúbenou atrakciou bude „nočná jazda“, kedy sa v hale zhasne

osvetlenie a modelári naraz predvedú desiatky
modelov s rozsvietenými svetlami a majákmi.
Veľmi atraktívne bude aj predvádzanie modelov bagrov a buldozérov, ktoré budú nakladať
skutočnú hlinu na nákladné autá. Nesmieme
zabudnúť ani na extrémne veľké modely tankov s hmotnosťou až do 200 kg, ktoré predvedú
modelári na ploche pred halou. Vo všetkých
prípadoch pôjde o unikátne modely, ktoré si
ich majitelia sami postavili a teda pôjde o jediné kusy na celom svete,“ uviedol organizátor
PMD 2018 Jozef Anďal.
Súčasťou živých ukážok bude aj statická
výstava lietadiel, lodí a modelovej železnice.
Pre deti bude pripravená tvorivá dielňa a pre
dospelých ukážky patinovania modelov aby
mali realistický vzhľad. V rámci podujatia
bude ukončená súťažná sezóna seriálov Majstrovstiev Slovenska pretekov RC modelov
truckov a budú vyhlásení víťazi.
(ppv)
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Napísali ste nám

Deti cestovali

Posledný májový týždeň bol pre
predškolákov z MŠ Okružná v Poprade tak trochu cestovateľský...
Prvý deň sme navštívili Kaštieľ v
Strážkach, prechádzali komnatami
a hádali hádanky, na nádvorí experimentovali s farbami, prešli sme sa po
peknom parku. Následne sme boli
na hrade v Kežmarku, kde sme prechádzali rozprávkovou krajinou.....
Tam sa diali veci - no zážitok. V
utorok sme boli v kontaktnej ZOO
v Liptovskom Mikuláši. Bolo na čo
pozerať a veru aj koho hladkať, zábavný bol i „dom naopak“. Boli sme
aj v Spišskom Hrhove, tam sa piekol
vianočkový chlebík, chutnali bylinkové čaje, pracovalo sa s hlinou,
dozvedeli sme sa nové veci o včielkach, videli sme, ako sa z vosku
robia sviečky, prechádzali sme sa
v parku, kde rastú aj storočné stromy, povozili sme sa dedinou na voze
ťahanom kobylkou Mily. Zostanú
nám pekné zážitky a pekné budú aj
fotky, ktoré nám posledné dni v našej MŠ pripomenú.
J. Beskydová

Vyvrcholením
súťaže
Medzníky 2. svetovej vojny, ktorej organizátorom
je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov oblastný výbor v Poprade,
Mestský úrad v Poprade
- odbor školstva, mládeže
a športu a Mestský úrad
v Kežmarku - oddelenie
školstva, bolo exkurzno-edukačné podujatie pre
10 najlepších 3-členných
družstiev žiakov 9. ročníka z oboch okresov spolu
s pedagógmi do Čierneho
Balogu a do Brezna.
Pedagógovia cestou dostali
tipy aj na ďalšie miesta, ktoré
môžu so svojimi žiakmi navštíviť počas výletov cestou
do Brezna, napr.: Prečerpávaciu elektráreň Čierny Váh,
Bystriansku jaskyňu, Krá-

ZŠ s MŠ na Komenského ulici oslavovala narodeniny

V tomto roku oslavuje ZŠ s MŠ na
Komenského ulici v Poprade svoje
pomyselné 45. narodeniny. V roku
1973 sa po takmer štvorročnom
stavbárskom úsilí podarilo odovzdať do užívania základnú školu
v Poprade na sídlisku Západ II. Na
jej dokončení sa okrem stavbárov
podieľali aj rodičia budúcich žiakov a zamestnanci školy. Konečne sa
skončilo dočasné dochádzanie detí
zo sídliska do okolitých škôl...
Napriek nedokončenej telocvični
a školskej jedálne v školskom roku
1973/1974 prekročilo brány novej školy 572 žiakov. Školská jedáleň bola dokončená v roku 1974 a obe telocvične
v novembri 1975. So zrodom a životom našej školy úzko súvisí aj história
basketbalu v meste Poprad, ktorý školu preslávil v kraji, na Slovensku, ba
úspechy žali naši športovci aj v rámci
bývalej ČSFR. Prvá basketbalová trieda
dievčat bola zriadená v školskom roku
1979/1980 a v roku 1983 sa stali dokonca majsterkami vtedajšieho Československa. Počas svojej existencie škola
vychovala rad významných hráčok,
ktorých mená rezonujú aj za hranicami
nášho štátu v prestížnych basketbalových kluboch. Škola žala a žne úspechy aj v iných športových odvetviach:
atletike, plávaní, lyžovaní, gymnastike,
volejbale, futbale a florbale...
Nie všetko sa však točí len okolo
športu. V školskom roku 1990/1991
bola prvýkrát otvorená jazyková trieda s vyučovacím jazykom anglickým,
neskôr vzhľadom na stúpajúci záujem
a potrebu vzdelávania cudzích jazykov
pribudli: nemecký, francúzsky a ruský
jazyk. Nová doba priniesla so sebou
nové požiadavky na edukáciu a tak
v súčasnosti do pozornosti vstupujú

predmety: informatika, regionálna,
etická a dopravná výchova. Naši žiaci
dosahujú úspechy v rôznych olympiádach, vedomostných súťažiach, v umeleckých súťažiach ako sú prednesy
poézie, prózy, povestí, v interpretácii
ľudových i moderných piesní a taktiež
vo výtvarných súťažiach.
Za 45 rokov sa tu vystriedalo mnoho ľudí, ktorí tu zanechali kus svojho
života - učitelia, kuchárky, upratovačky, školníci a kuriči a prispeli ku skvalitneniu prevádzky ZŠ. Menovite treba
spomenúť aspoň riaditeľov. Ako prvý
riadil ZŠ Marián Kukura, po ňom
nastúpila Eva Božoňová, nasledovala
Mária Ambrošová a Jarmila Cervová. V súčasnosti je riaditeľkou Monika Strnková. Pri príležitosti tohto
významného jubilea patrí úprimná
vďaka pedagógom a všetkým ostatným zamestnancom, ktorí sa pričinili
o rozvoj vzdelávania a výchovy detí,
zveľaďovali a zveľaďujú školu, pracovali a naďalej pracujú v jej prospech.
Slová vďaky patria aj rodičom, ktorí sa osobne angažovali a angažujú
pri organizovaní aktivít, podieľali a
podieľajú sa na zveľaďovaní priestorov
školy. Úprimné poďakovanie patrí aj
všetkým riaditeľkám materskej školy,
zriaďovateľovi, poslancom mesta Poprad, rade školy a všetkým, ktorí myš-

Po stopách histórie

čovo - pamätník venovaný
parašutistom II. Československej paradesantnej brigády, Hornú Lehotu - pomník,
hrob a pamätnú izbu Sama
Chalupku.
Na námestí v Brezne položili žiaci s pedagógmi
kyticu kvetov k pamätníku
padlých počas 2. svetovej
vojny a vypočuli si informácie o priebehu bojov v tomto regióne na sklonku vojny.
V Horehronskom múzeu
ich zaujala predovšetkým
etnografická expozícia, ktorá deťom priblížila remeslá,
kroje, tradície a život ľudí
Horehronia. Pomyselnou
„čerešničkou“ exkurzie bola
jazda v otvorených vozňoch
na Čiernohorskej železnici

do Vydrovskej doliny a prehliadka skanzenu. Čiernohorská železnica, národná
kultúrna pamiatka, ktorej
začiatky siahajú do roku

lienkami, slovom, ale najmä skutkami
pomáhali, pomáhajú a v budúcnosti
budú pomáhať rozvíjať školu na Komenského ulici. Vďaka a spomienky
patria aj tým, ktorí pracovali v tejto
škole a už nie sú medzi nami. Česť ich
pamiatke!
Pri príležitosti významného jubilea
učitelia a žiaci ZŠ pripravili v máji
slávnostnú akadémiu. Jednotlivé čísla
programu znázorňovali zrod a vývoj
dieťaťa až po dospelosť, pretkané hodnotami školy. Dojímavé scény sa striedali so zábavou a kreatívnou kombináciou športov s umením. Akadémiu
obohatil svojím vystúpením Zbyňo
Džadoň - umelec, ktorý sprevádzal
deti hrou na ukulele. Svojou návštevou podporil školu aj primátor Jozef
Švagerko a vedúca odboru školstva
v Poprade Edita Pilárová.
Na záver niečo z pera veľkého učiteľa J. A. Komenského: „To čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude
málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.“
V zmysle tohto citátu sa bude uberať
aj ZŠ s MŠ na Ulici Komenského v Poprade. Kolektív pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy sa
bude snažiť, aby škola spĺňala náročné
kritériá dnešnej modernej doby a aby
jej absolventi úspešne vykročili do života.		
Beáta Kalinová

1908, je dnes mimoriadne
obľúbenou atrakciou najmä pre deti. Veď iba na nej
môžu zažiť niekoľko desiatok minút jazdy v prekrás-

nej prírode, prezrieť si lesnícky skanzen, miniatúry a
nadýchať sa atmosféry čistej
prírody.
Súťaž Medzníky 2. svetovej vojny napísala v Poprade
už svoj 11. ročník a medzi
žiakmi je veľmi obľúbená,
o čom svedčí každoročne
sa zvyšujúci počet zapojených škôl. Aj Ministerstvo
školstva, mládeže a športu
vo svojich Pedagogicko-organizačných pokynoch
na školský rok 2018/2019
odporúča školám zapojiť sa
do tejto súťaže a priblížiť tak
žiakom vedomosti o Slovenskom národnom povstaní
a 2. svetovej vojne, budovať
úctu mladej generácie voči
obetiam fašizmu a hrdosť na
národnooslobodzovacie tradície nášho ľudu.
(etu)
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Ženy sú na to, aby sme ich milovali, nie na to, aby sme ich chápali.“
Oscar Wilde

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 6. júna má meniny - Norbert, vo štvrtok 7. júna - Róbert,
Róberta, v piatok 8. júna - Medard, v sobotu 9. júna - Stanislava,
v nedeľu 10. júna - Margaréta, Gréta, v pondelok 11. júna - Dobroslava a v utorok 12. júna - Zlatko.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V dennom centre Limba oslavujú svoje narodeniny v 2. štvrťroku 2018 títo členovia: 90 rokov Anna Michalíková, 80 rokov
Žofia Maňáková, 70 rokov Margita Zacherová, ostatní oslávenci
Mária Andriášová, Viera Bahnová, Ida Bujňáková, Marta Fottová, Kamila Hájková, Katarína Janová, Jana Krajčová, Valéria
Jochmanová, Mária Krafková, Eva Martonová, Eva Neumeistrová, Mária Šoltésová, Ján Teplický, Katarína Žilková, Viera Žoldáková a Valéria Voláková.

MANŽELSTVO UZAVRELI
26. mája 2018 - Mgr. Marcela Komorová a Ing. Michal Ferianc,
Radka Mézešová a Peter Stašík.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V stredu 30. mája 2018
vo Veľkej s
Vo štvrtok 31. mája 2018
vo Veľkej s
V piatok 1. júna 2018
v Matejovciach s

Jakubom Pisarčíkom,
79-ročným
JUDr. Ivanom Kamenským,
68-ročnou
Karolom Gažikom,
57-ročným

V pondelok 4. júna 2018
vo Veľkej s

Františkom Kredatusom,
75-ročným

V pondelok 4. júna 2018
v Matejovciach s

Ľubomírom Bujňakom,
62-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 6. júna 2018
o 13. hod. v Tatranskej Lomnici s
V stredu 6. júna 2018
o 14. hod. v Strážach s

Karolom Šuchtom,
76-ročným
Petrom Bednárikom,
47-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 7. júna do 13. júna

Bella a Sebastián 3: Navždy
priateľmi: o 14.10 hod. (hrá
sa len cez víkend), o 16.10
hod., Debbina 8: o 18.10 hod.
a o 20.40 hod., Ukradnutá
princezná: o 14.40 hod. (hrá
sa len cez víkend), o 16.40
hod., Ghost Stories: o 18.40
hod., Vezmi si ma, kamoš:
o 20.50 hod., Detské kino Leo da Vinci: Misia Mona
Líza: o 13.30 hod. (hrá sa
len cez víkend), Solo: A Star

wars Story 2D: o 15.30 hod.
(nehrá sa 12.6.), Delírium:
o 17.30 hod. (hrá sa 12.6.),
o 18.20 hod. (nehrá sa 12.6.
a 13.6.), Artmax filmy - Lekcia: o 18.20 hod. (hrá sa 13.6.),
Deadpool 2: o 15. hod. (hrá
sa 12.6.), o 20.30 hod. (nehrá
sa 12.6. a 13.6.) a o 21. hod.
(hrá sa 13.6.), Artmax balet - Labutie jazero: o 20.10
hod. (hrá sa 12.6.). Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

Redakciu novín POPRAD nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

Dom na polceste dáva nádej na plnohodnotný život

V podtatranskej obci Veľký Slavkov stojí Dom na
polceste. Poskytuje pomoc
mladým mužom, ktorí sa
po odchode z detských domovov chcú osamostatniť.
Pomoci sa v ňom dostane aj
mladým, ktorí sa vo svojom
živote dostali do krízovej
situácie, či už bezdomovcom, narkomanom alebo
ľuďom, ktorí dlhší čas žijú
v kríze.
Stredisko evanjelickej Diakonie vo Veľkom Slavkove
rozprúdilo projekt pomoci
mladým ľuďom z detských
domovov nepripraveným na
samostatný život a zaradenie
sa do zdravého pracovného
prostredia. Trvá od jesene
2016 až do septembra 2019
a výsledky sa už prejavujú.
Manažérom projektu s názvom Veľký krok do života
je Marek Ilenin. Vysvetlil:
„Pochopiť, že tu som a niekam patrím je jedným z malých krokov. Veľmi dôležitým
krokom je zistenie, čo sú
moje obdarovania a zručnosti, ktoré keď využijem,
tak mi to pomôže v živote
k samostatnosti. Posledným
krokom je otázka, ak ja som
už samostatný, pýtam sa, či
môžem pomôcť niekomu, kto
sa nemá tak dobre ako ja.“

Výsledkom projektu je aj
bývalá obilná sýpka, ktorá
slúži na nácvik pracovných
zručností. Rekonštrukciou
z nej urobili priemyselnú
halu, v ktorej budú 3 pracovné prevádzky. Riaditeľ Domu
na polceste Stanislav Gurka
(na foto v strede) uviedol:
„Hlavný podiel prác vykonali
naši chlapci. Následne sa tam
budú učiť potrebnému remeslu
pre svoj život. V stolárskej,
v zámočníckej dielni a v dielni
pre plastové komponenty.“
Väčšina klientov Domu
na polceste nevyrastala v
prirodzenom
rodinnom
prostredí, čo spôsobilo, že
nie sú psychicky a sociálne
pripravení viesť normálny,

plnohodnotný život. Ich
samostatný život, ktorý sa
poriadne ani nezačal, sa potom často končí v azylovom
dome alebo na okraji spoločnosti. Cieľom projektu je
pracovať s 30-timi ľuďmi v
priebehu troch rokov. Polovica z nich si už našla prácu.
Marián Harakaly si školu
dokončil už mimo detského
domova a je vyučený murár:
„Pracujem v stavebnej firme,
ale prešiel som si všetkými
problémami a obmedzeniami, ktoré bežný „domovák“ po
opustení DD má. Začal som
rozmýšľať, našiel som si bývanie, o 2 mesiace sa budem
ženiť a chcem žiť ako každý
normálny človek.“
(kpa)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 6. júna - Ekolekáreň - OC Forum,
vo štvrtok 7. júna - Avena, v piatok 8. júna
- Primula, v sobotu 9. júna - Corrib,
v nedeľu 10. júna - Limba, v pondelok
11. júna - Victoria a v utorok 12. júna
- Adus. Ekolekáreň: OC Forum, Nám. sv.
Egídia, Avena: Karpatská ul., Primula: Do-

stojevského ul., Corrib: Levočská ul., Limba: Podtatranská ul., Victoria: Drevárska ul.,
Adus: Mnoheľova ul.
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
Nepremárnite ani minútu, lebo taká šanca, aká sa vám
naskytne, prichádza raz za život.

Zistíte, že
peniaze
nie sú všetko. Niečo vás prinúti
zmeniť svoj hodnotový rebríček.

Stane
sa
vám niečo
nezvyčajné, čo vás inšpiruje k
nejakej dôležitej zmene.

Budete sa
cítiť poctení, lebo vás okolie bude chváliť
a uzná vaše kvality.

Niekto vám
oznámi príjemnú správu. Pôjdete na svadbu,
krstiny alebo podobnú oslavu.

Splní
sa
vám nejaké želanie, ktoré ste vo svojom
vnútri už dávno pochovali.

Môžete sa
pustiť do
rôznych obchodov alebo zmlúv.
Všetky sa vám vydaria.

Dávajte si
pozor na
jazyk, lebo nevedomky môžete
uraziť niekoho, kto si to len tak
nenechá.

Rozlišujte, čo sú
lichôtky a čo je pravda. Lichôtky totiž nemusia byť pravdivé.

Obklopuje
vás radosť
a spokojnosť. Tento stav potrvá
veľmi dlho, dávajte si pozor len
na životosprávu.

Mladšie
osoby vám
urobia veľkú radosť. Po dlhšom
čase sa budete cítiť šťastní.

Dostanete
sa do stavu, že vám bude všetko jedno.
Potrebujete oddych a budete
mať naň príležitosť.
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Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O vstupenky na ZFS

Zamagurské folklórne slávnosti sa uskutočnia 15. - 17. júna 2018
v Červenom Kláštore - Kúpeľoch
Smerdžonka pod záštitou predsedu
PSK Milana Majerského. Podrobný
program je uvedený na www.osvetapoprad.sk.
Hlavný organizátor podujatia Prešovský samosprávny kraj - Podtatranské osvetové stredisko v Poprade v

K u p ó n

spolupráci s novinami Poprad pripravili kupónovú súťaž o vstupy na ZFS
pre čitateľov našich novín. Dvaja výhercovia získajú po dva vstupy na celé
tri dni konania slávností. Vstupenky
im vydajú v pokladni pred vstupom
na ZFS v Kúpeľoch Č. Kláštor - Smerdžonka. Podmienkou je poslať alebo
priniesť do redakcie novín Poprad,
Podtatranská ul. 149/7, O58 01 Poprad
kupón tejto súťaže nalepený na korešpondenčnom alebo podobnom lístku
so svojou adresou do 10. júna 2018.
Zapojením sa do súťaže dávajú súťažiaci súhlas so spracovaním ich osobných údajov pre účel súťaže a súhlas s
uverejním svojho mena v prípade výhry. Mená výhercov uverejníme v najbližšom čísle 13. júna 2018.
(ppm)

Stredná odborná škola, Okružná 761/25 Poprad, IČO:
42077133, ako správca majetku Prešovského samosprávneho kraja, ponúka na prenájom nebytové priestory - dielňu
o rozlohe 56,25 m2 nachádzajúcu sa v prízemnej budove
Strednej odbornej školy na ul. Okružná 778 v Poprade a k
tomu prislúchajúce priestory šatne, chodby a sociálneho zariadenia o rozlohe 12,5 m². Účel využitia: dielenské
priestory. Spôsob nájmu: obchodná verejná súťaž. Doba
nájmu: neurčitá. Termín na doručenie žiadostí o nájom:
do 20.06.2018 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Prenájom dielňa - neotvárať“ na adresu školy.
Žiadosť musí obsahovať: * predmet nájmu, * cenovú
ponuku, * účel nájmu, * doba nájmu, * identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno,
priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO), * súhlas
s podmienkami OVS, * kontaktné údaje záujemcu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk, predložený návrh nájomnej
zmluvy meniť alebo dopĺňať. Kritériom pri vyhodnotení
ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu. Viac informácií na stránke sospp.edupage.org v časti prenájom majetku alebo na tel. č. 052/7721876, kontaktná osoba Ing.
Martina Hanzelyová.			 38/18-R

Inzercia

• Predám

kvalitný leštený Tatranský drevený obklad - 3 €, perodrážka, Zrubový profil, hranoly
a dlážkovicu na podlahy. Inf. č. t.:
0908 234 866.		
1/18-P
Predám
2-izb.
neprerobený
byt s balkónom v Poprade sídl.
Juh III. Cena dohodou. Inf.: č. t.
0907 502 208.		
4/18-P
Predám 2-izbový byt v novostavbe vo Svite. Cena dohodou. Inf. č. t.:
0917 121 465.		
9/18-P

•
•

• Kúpim pozemok vo Veľkej, v Spiš-

skej 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.
1/18-K

KINO TATRAN
7. a 8. júna o 19. hod. - OTCOVA VOLGA
CZ, komédia/dráma, 90 min.,
česká verzia, MP12
Matka s dcérou sa po smrti
hlavy rodiny dozvedajú o nemanželskom synovi. Vydávajú
sa volgou po stopách bývalých
mileniek a priateľov, aby o tajomstve zistili viac ...
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP): 4 €
9. a 10. júna o 16.30 hod. UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ
UA, animovaný/fantasy/komédia, 85 min., dabing, MP
V čase vznešených rytierov,
krásnych princezien a nebezpečných čarodejníkov sa

Deň

Od 1. júna do 31. augusta - 1 x týždenne
párny týždeň, nepárny týždeň
Mesto Poprad - lokalita
Železničná, Farbiarska, SNP, Kollárova, Velické námestie, Magurská, Zemplínska, Fraňa Kráľa,
Šarišská, Jokaiho, Spišská, Hurbanova, Nová, Donská, Krátka, Jabloňová, Na Letisko,

Poprad - Veľká (2. časť)
Jarmočná, Vodárenská, Scherffelová, Družstevná, Horská, Lesná, Krompecherova, Jahodná,
Teplická (1.časť), Spišská, Stavbárska, Liptovská, Široká, R. Bekessa, Kmeťova, J. Tranovského, Fabiniová,
Lúčna, Nešporova, Lomnická, Dolný rad, Cintorínska, Poľná, Papierenská, Šafárikova, Mierová, Lipová

Streda

STOP

Štvrtok

Poprad - Straže, Spišská Sobota, Nižany

Piatok

Poprad - Matejovce, Západ, Kvetnica, Centrum

Zberné nádoby s odpadom vyložte v deň zberu do 6.00 hod.

•
•
•

11. júna o 19. hod. - PSÍ
OSTROV

Odbojárska, Gemerská, Kysucká, Tekovská, Oravská, Kuzmányho, Teplická (2.časť), Amurská

Utorok

•

9. a 10. júna o 19. hod. - DEBBINA 8
USA, krimi, 110 min., titulky,
MP12
Namiesto Dannyho 11 je tu
nové, ženské obsadenie. Osem
žien naplánuje a vykoná lúpež
v New Yorku. V hlavných úlohách sa predstavia S. Bullock,
C. Blanchett, A. Hathaway a H.
B. Carter. Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

Poprad - Veľká (1. časť)
Pondelok

ná a vrchná, cena 3 €/m2 - v tejto
cene je farba aj práca. Inf.: č. t. 0915
423 705.		
22/18-R
87-ročná pani hľadá príjemnú, veselú a spoľahlivú spoločníčku pre ľahkú opateru cca 3-4 hod. denne, 5-krát
v týždni. Len seriózny a vážny záujem. Inf.: č. t. 0911 792 495. 36/18-R
Prenajmeme
kancelárske
priestory v Poprade, Teplická 34, bývala AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@gmail.
com		
37/18-R
Ponúkam hudbu na malé svadby, na narodeniny a iné príležitosti, plus svetelné efekty - farebná
hudba. Môžem súčasne aj fotiť. Inf.
č. t.: 0950 673 106.
39/18-R
Dám do prenájmu stavebné lešenie typu Graf. Inf.: č. t. 0908
389 957.		
40/18-R

Ruslan bez zaváhania vydá hľadať princeznú aj napriek prekážkam aby dokázal, že láska je
silnejšia než kúzla. Vstupné: 5
€, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

Harmogramu zberu BRO odpadu v meste Poprad na rok 2018
Termín zberu

• Náter a čistenie striech, základ-

USA, animovaná dobrodružná komédia, 101 min., titulky,
MP12, FK
Japonské súostrovie, o dvadsať rokov v budúcnosti. Psia
chrípka dosiahla epidemických rozmerov, jej ohnisko je v
Megasaki. Hrozí, že preskočí z
psích nositeľov na človeka.
Vstupné: 5 €, Vstupné FK,
ŤZP: 3 €
12. júna od 18. hod. - CESTOU NECESTOU
o 18. hod. - Pacific Crest Trail
2017- 4260 km pešo z Mexika
do Kanady, od 19. hod. - Cestovanie 17 krajinami popri
práci na plný úväzok, o 20.30
hod. - Košice - Pamír a späť na
starom mercedese 220 min.
Vstupné: 5 € v predpredaji / 6
€ na mieste

POPRAD
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Slniečkom osláv Dňa detí boli usmiate tváre najmenších

(Dokončenie zo str. 1)

Zaujímavý
kultúrny
program bol popretkávaný
vystúpeniami popradských
tanečných skupín. Nechýbali osvedčené detské divadelné predstavenia a kúzelnícka
šou Sranda Banda v podaní
kúzelníka Wolfa. Pre deti
premával aj turistický vláčik.
Zlatým klincom tohto maratónu bol koncert speváčky
Veroniky Rabada a jej kapely. „Stiesnenejšie podmienky Domu kultúry na dobrej
nálade a atmosfére neubrali.
Štvordňový maratón podujatí
v rámci Dňa detí sa podaril aj
vďaka spolupráci s Centrom
voľného času, ZUŠ na Štefánikovej ulici a MK agility Tatry.
Deti mali k dispozícii
zdarma balóniky, rôzne sladkosti a atrakcie
v okolí Domu kultúry
a v priestoroch ZUŠ sa
mohli vyšantiť pri netradičných súťažiach,“
zhrnula vedúca oddelenia kultúry MsÚ
v Poprade Dana Liptáková.
Zaujímavou
novinkou bola v tomto
roku ukážka sku-

točného metlobalu, ktorý
mnohí poznajú z príbehu
o Harry Potterovi, v podaní
bratislavského metlobalového tímu Pressburg Phantoms. „Je to hra s metlami,
hoci len v podobe plastových
tyčí. Súčasťou sú aj obruče
známe z filmu. Máme tiež dorážačky a prehadzovačky, ale
sú to volejbalové lopty a lopty
určené na vybíjanú. Nestranný hráč odetý do odevu žltej
farby je nosičom zlatej strely
v podobe tenisovej loptičky,
ktorú ma upevnenú za chrbtom,“ opísal ozajstný metlobal Miroslav Sova z tímu
Pressburg Phantoms a dodal: „Momentálne sme jediným metlobalovým tímom

na Slovensku i keď jeden
existoval aj v Košiciach, no
rozpadol sa. Viacero tímov je
v okolitých krajinách a medzi
sebou hrávame. Chodievame
na rôzne turnaje a o mesiac
sa zúčastníme majstrovstiev sveta.“
(mav)

MISS Spiša 2018
22. ročník súťaže

1 Tamara Košalová

2 Simona Hodaková
21 rokov, Spišská Nová Ves

3 Denisa Hunfalvyová

4 Sylvia Fargašová

5 Simona Knollová

6 Petronela Šlosárová

18 rokov, Spišská Nová Ves

Krojované bábiky hýrili farbami

20 rokov, Smižany

19 rokov, Poprad

19 rokov, Spišská Nová Ves

19 rokov, Kežmarok

7 Alexandra Toporcerová 8 Barbora Chlebovcová 9 Klaudia Repková
21 rokov, Poprad

(Dokončenie zo str. 1)

Na XXII. ročníku sa okrem 9 domácich
predstavilo aj 9 zahraničných súborov z Česka, Ukrajiny, Ruska a Lotyšska. Vedúca súboru Pysanka z ukrajinského Ľvova prezradila,
že názov ich súboru sa odvíja od veľkonočnej
kraslice - pysanky: „Aj naše dievčatá sú pekné ako „pysanky“. Venujeme sa folklóru, koledám, spievame religiózne chóry a tancujeme
tance z rôznych regiónov Ukrajiny. V Poprade
sme sa cítili veľmi dobre - ako doma.“ Aleš
Suchomel, vedúci DFS Benešáček z českého Benešova, zrekapituloval, že existujú už
takmer 40 rokov a s folklórom prešli za ten
čas celú Európu: „Sme už viac ako dvadsať

rokov družobnými partnermi s DFS Maguráčik. V našom folklóre oproti vášmu sú veľké
rozdiely. Čechy inklinujú skôr k západnej, od
Moravy po Slovensko skôr k východnej ľudovej kultúre či už po stránke hudobnej, krojovej
alebo tanečnej. Ale čo máme spoločné je to, že
to robíme s láskou.“
Roztancované a rozospievané súbory prilákali do centra mesta množstvo ľudí. Bol medzi
nimi tiež prezident SR Andrej Kiska. Prišiel
povzbudiť svojho syna, ktorý sa takisto venuje folklóru. Povedal: „Som nesmierne rád,
že na Slovensku si folklór drží tradíciu a udržiava ju vo folklórnych súboroch i veľmi veľa
detí. Máme skutočne krásny folklór.“ (mar)

28 rokov, Odorín

18 rokov, Spišská Nová Ves

Tohto roku organizuje Agentúra Štýl zo Spišskej Novej Vsi už
22. ročník súťaže krásy Miss Spiša 2018. Finálový večer sa uskutoční v piatok 22. júna v Spišskom divadle. Redakcia novín Poprad v spolupráci s agentúrou Štýl a spoločnosťou 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
20. júna 2018. Na lístok je potrebné uviesť aj číslo telefónu. Traja
tipujúci získajú kozmetické balíčky od firmy Avon. Ich mená
budú uverejnené v novinách Poprad 27. júna 2018. Zapojením sa
do súťaže súhlasia súťažiaci so spracovaním osobných údajov pre
účely súťaže a s uverejnením osobných údajov v prípade výhry.

K
U
p
ó
n

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

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

meno a priezvisko súťažiacej, mesto, vek

UMELECKÁ A MÓDNA AGENTÚRA
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Domáci šampionát s bronzovým leskom pre BAM Poprad

Basketbalová akadémia
mládeže Poprad bola cez
víkend hostiteľom záverečného turnaja final six
Majstrovstiev
Slovenska
mladších žiačok. Popradské dievčatá v tejto kategórii bojovali o titul už po
tretíkrát za sebou a ani na
domácej palubovke v telocvični základnej školy na
Komenského ulici sa v nabitej konkurencii nestratili.
Zverenkyne trénerky Nadeždy Harabinovej odštartovali turnaj víťazne, keď
v piatok porazili súperky zo
Starej Turej i Piešťan zhodne 49:41. Najnáročnejší
program však mali v sobotu,
keď podľahli obhajkyniam
prvenstva z CBK Košice
21:52 a tímu Young Angels
Košice 31:43. V posledný
deň turnaja sa im do cesty
postavil Slovan Bratislava
a bol to súboj o konečné tretie miesto, nakoľko košické

tímy boli aj v ostatných zápasoch suverénne a v nedeľu
si to medzi sebou rozdali
o titul. Družstvo CBK zdolalo rivala 54:29 a tešilo sa
z celkového víťazstva.
Posledný úspešný krok na
ceste za medailou urobili
aj domáce dievčatá z BAM
Poprad. Po víťazstve 50:27
zavládla vo výbornej atmosfére domáca bronzová radosť. „Každý zápas na tom-

to turnaji bol pre nás veľmi
náročný. Možno dievčatám
zväzovalo ruky aj domáce
prostredie, keďže cítili akúsi zodpovednosť, že musia
získať medailu. Nevedeli sa
jednoducho uvoľniť a chýbala im radosť z basketbalu,“
hodnotila trénerka ml. žiačok BAM Poprad Nadežda
Harabinová. „Boli to napínavé zápasy do posledných
sekúnd. Keď sme nakoniec

cítili, že máme medailu na
dosah, tak sme boli nadšené.
Košické tímy boli silnejšie, ale
dali sa zvládnuť. Na budúci
rok ich porazíme,“ povedala
Terézia Húsková z tímu ml.
žiačok BAM Poprad. „Nikdy
sme sa nevzdávali a aj v sobotu proti favoritkám sme
hrali do poslednej možnej
sekundy. Na ihrisku sme nechali všetko a hrali sme srdcom,“ dodala jej spoluhráčka

Tímea Neuvirthová. „Tento
turnaj hodnotím kladne, dôležité je, že sa nikto nezranil
a všetko išlo hladko. Vážim si
aj to, že medzi nás v sobotu
zavítal pán prezident Andrej
Kiska a v šatni naše dievčatá povzbudil. Tretie miesto
je krásny úspech. Musíme
uznať, že košické družstvá
boli lepšie,“ uzavrela prezidentka BAM Poprad Alena
Kováčová.
(mav)

Z kuchyne FK Poprad

Otvorené cestné cyklistické preteky Jarná klasika sa uskutočnili
minulú sobotu v našom regióne. Odštartoval ich z Velického
námestia primátor Popradu a trať viedla národnými parkmi
Slovenský Raj, Nízke a Vysoké Tatry s cieľom na Hrebienku.
Na tomto 18-om ročníku sa zúčastnilo 112 pretekárov. Zvíťazil Gábor Fejes z Maďarska (CK Spartak Tlmače) s časom
2:41:36 na trati v celkovej dĺžke 94 km. Z popradských pretekárov sa najlepšie darilo Janovi Halikovi z Norwit-Cyklomax
Poprad, ktorý obsadil 5. miesto.
FOTO - Marta Marová

Juniori: v nedeľu 3. júna Ptičie
- Poprad 3:3. St. dorast U19:
v sobotu 2. júna Poprad - Galaktik KE 2:0. St. dorast U19
B: v sobotu 2. júna Bijacovce Poprad 3:14. Ml. dorast U17:
v sobotu 2. júna Poprad - Galaktik KE 3:1. St. žiaci U15: v
sobotu 2. júna Poprad - Žilina
0:2. St. žiaci U14: v sobotu
2. júna Poprad - Žilina 0:4.
Ml. žiaci U13: v utorok 29.
mája Stropkov - Poprad 2:1.
Ml. žiaci U12: v utorok 29.
mája Stropkov - Poprad 6:10.
Žiačky: v nedeľu 3. júna Poprad - Bardejov 2:0. (ppv)

Minulý týždeň v piatok sa v okolí Spišskej Soboty konali
po prvýkrát v programe Športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad cyklistické preteky, ktoré v spolupráci s CKM Poprad vhodne dopĺňali preteky 4. kola Východ
Road Ligy prevažne registrovaných cyklistov. Popradskú
bodovaciu súťaž suverénne ovládli žiaci ZŠ s MŠ na Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote pred ZŠ s MŠ Francisciho a ZŠ
s MŠ Dostojevského.
FOTO - Marek Vaščura

V Štrbe padol účastnícky rekord

Prvá júnová nedeľa patrila v Štrbe všetkým športovcom, rodinám a najmä tým
najmladším. Detský sviatok
oslávili tradične podujatím
Deň detí a športu.
Súčasťou podujatia bol už
33. ročník bežeckej štafety
100x1000 metrov. Celkovo sa
tento rok štafety zúčastnilo
335 pretekárov, čo je o 20 viac
ako bolo v predchádzajúcom
rekordnom ročníku. Medzi
ženami bola najrýchlejšia Ľudmila Rothová, medzi dievčata-

mi (6-10 r.) Adelka Balážová,
medzi dievčatami (11-15 r.)
Sofia Kleinová, medzi dievčatami (16-18 r.) Viktória Chovanová, medzi mužmi Michal
Novotný, medzi chlapcami
(6-10 r.) Stanislav Michalko,
medzi chlapcami (11-15 r.) Sebastián Ilavský a medzi chlapcami (16-18 r.) Adam Zeman.
Sprievodnou udalosťou bol
aj futbalový turnaj žiakov základných škôl na multifunkčnom ihrisku, v ktorom zvíťazila domáca Štrba.
(maj)

otváraciu dobu denne aktualizujme na
WWW.ZAHRADNICTVOANTAL.SK
PP-53
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Škôlkari v duchu olympizmu

Minulý týždeň v stredu sa
v priestoroch športového
areálu ZŠ s MŠ na Jarnej
ulici v Poprade konala tradičná Športová olympiáda
detí materských škôl mesta
Poprad.
Do súťaží sa zapojilo jedenásť družstiev a z nich sa najviac darilo škôlkarom z MŠ
Dostojevského s počtom
bodov 581, pred MŠ Mládeže
I (551) a MŠ Jarná (539).
V individuálnom hodnotení bol medzi mladšími chlapcami najlepší Erik
Chorvát z MŠ Dostojevské-

ho, medzi mladšími dievčatami sa z víťazstva tešila
Rebeka Veselá z MŠ Tajovského, v kat. st. chlapcov sa
na najvyšší stupienok po-

stavil Oliver Rado zo Súkr.
MŠ na Rovnej ul. a medzi
st. dievčatami triumfovala
Chiara Sminčáková z MŠ
Podtatranská.
(ppv)

Peter Hámor nedokončil himalájske dobrodružstvo
Po takmer dvoch mesiacoch strávených pod
Everestom sa Peter Hámor
spoločne s rumunským
spolulezcom Horiom Colibăşanom rozhodli 23.
mája expedíciu Himalaya
adventure 2018 ukončiť
pre nepriazeň počasia. Informovali o tom oficiálne
internetové zdroje Petra
Hámora.
Peter Hámor sa spoločne
s Horiom Colibăşanom vydal 16. marca zdolať Everest
v ľahkom štýle, bez pomoci
kyslíka a výškových nosičov
zo severu na juh a odtiaľ
chceli pokračovať na susedný vrchol Lhotse. V nedeľu
27. mája však popradský horolezec podal domov správu,
že Everest im v tomto roku
„nedal žiadnu šancu“. „Kombinácia silného vetra a každodenného sneženia urobila
zo snehových polí a žľabov
vedúcich na západný hrebeň
smrteľnú pascu,“ uviedol na

Minulý týždeň vo štvrtok sa v priestoroch športového areálu ZŠ
s MŠ na Dostojevského ulici v Poprade konal ďalší diel atletickej súťaže najmladších žiakov pod názvom Kinderiáda v rámci
Športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad. V konkurencii 8 škôl sa medzi chlapcami i dievčatami v šiestich disciplínach
najviac darilo domácim družstvám. FOTO - Marek Vaščura

Podtatranský Davis Cup

svojej oficiálnej webovej stránke. O výstup
sa opakovane horolezci
pokúsili štyrikrát, no
potom sa najvyššej hore
sveta vzdali a expedíciu ukončili. „Nie sme
smutní, ani sklamaní.
Jednoducho nám to tentoraz nevyšlo,“ skonštatoval P. Hámor na
svojich webových stránkach.
(ppv)

Krátko zo športu

týždeň oznámilo vede•nieMINULÝ
HK Poprad ďalšie novinky ohľa-

dom kádra pre nastávajúcu sezónu
Tipsportligy. Do tímu prichádza fínsky obranca Joona Erving, ako aj český
brankár Tomáš Vošvrda. Naopak, na
hosťovanie do francúzskeho Nice klub
uvoľnil útočníka Mateja Paločka.
OD utorka súperia vo finále Školského pohára SFZ medzi najlepšími aj
chlapci zo ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo
Veľkej, ktorí zastupujú Prešovský kraj.
Po zápasoch v skupinách (odohrané
po uzávierke vydania novín Poprad)
sa dnes, t. j. v stredu 6. júna, v NTC
Poprad od rána rozhoduje o celkových

•

Občianske
združenie
Sport Club For All v spolupráci s Tenisovým klubom
Vysoké Tatry organizuje aj
tento rok Tenisovú súťaž
družstiev. Pre tento ročník
je podstatná zmena názvu
súťaže na Podtatranský
Davis Cup, v ktorom finalisti 1. ligy budú mať privilégium hrať finále na tri
víťazné zápasy.
Už 1. kolo naznačilo, že
súťaž bude aj túto sezónu
veľmi vyrovnaná. V 1. lige
len minuloročný víťaz Kvety
Strivinský porazilo nováči-

víťazoch populárnej školskej súťaže.
FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad
- Stráže v nedeľu 3. júna v rámci 24.
kola 6. OMV ligy porazili domácu rezervu Spišskej Belej 4:0 a poskočili na
jedenáste miesto tabuľky. V predposlednom kole súťaže privítajú v nedeľu
10. júna o 11. hodine OFK Toporec.
TENISOVÉ družstvá TK Vysoké
Tatry, ktoré hrávajú a trénujú na mestských kurtoch mesta Poprad majú za
sebou víkendovú dávku zápasov. Muži
porazili Dranam Košice 4:3, dorastenky zdolali Mladosť Košice 6:1, staršie
žiačky si poradili s 1. TC Humenné 5:2
a starší žiaci podľahli TA Prešov 0:7.
V NEDEĽU 3. júna sa vo Vikartovciach konala súťaž dobrovoľných

•
•

•

hasičských družstiev dospelých a dorastu. Spomedzi mužov do 35 rokov bol
najlepší Spišský Štiavnik, u dorastencov
zvíťazili Batizovce, medzi dorastenkami
bolo najlepšie Spišské Bystré, rovnako
ako u žien do 35 rokov. Medzi mužmi
nad 35 rokov zvíťazili Batizovce.
V SOBOTU 2. júna sa vo Vikartovciach konala súťaž 46. ročníka celoštátnej hry Plameň mladých hasičov.
Víťazom územného kola sa medzi
chlapcami i dievčatami podľa predpokladov stala Šuňava, ktorá bude okres
Poprad reprezentovať v krajskom kole
vo Svidníku 23. júna.
V POSLEDNÝ májový víkend sa na
Štrbskom Plese konali preteky 6. ročníka Rajec High Tatras Night Run. Krat-

•

•

ka súťaže AGM 3:0, ostatné
zápasy skončili medzi SCFA
a Maximcar, Olypia a Juve
a tímami Eland a Pistols
zhodným výsledkom 2:1.
V 2. lige minuloročný prvoligista z družstva Simi
Tatry ukázal, že chce túto
sezónu vyhrať súťaž a vrátiť
sa medzi elitu. Mladíkom z
družstva TK Svit nedal šancu
a všetky tri zápasy vyhral jednoznačne 2:0. Zvyšné zápasy
už boli vyrovnané a body si
rozdelili v pomere: Svit - Veterník 2:1 a Back Street Boys
- Pozberanci 2:1.
(jog)

šiu 5-kilometrovú trať najlepšie zvládla
medzi ženami Jana Mozolaniová, medzi mužmi bol najrýchlejší Rastislav
Skubeň. 10-kilometrová trať najlepšie
sadla medzi ženami Timei Mihokovej
z BK Poprad a medzi mužmi zvíťazil
Ukrajinec Oleksandr Sitkovskij.
KONCOM mája sa v hoteli Gerlach
konal strelecký duel pod hlavičkou základných organizácií Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska v Poprade
a Humennom. Technickým riaditeľom
pretekov bol Štefan Kopčík, ktorý pre
túto akciu zapožičal svoju pušku, počítač s programom a športový strelecký
trenažér pre nevidiacich. Duel vyhralo
družstvo z Popradu so ziskom 163 bodov, Humenné získalo 153 bodov. (ppv)

•
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Otázka
z mediačnej
poradne

Rozhodli sme sa s manželom, že si odkúpime záhradku, ktorú užívame už
niekoľko rokov. Manželovi
však na základe exekúcie
vykonávajú zrážky zo mzdy,
ktorými riadne spláca svoj
dlh. Vznikol mu z nejakej
zmluvy, o ktorej som nevedela. Chcem sa opýtať, ak
si odkúpim záhradku a napíšem ju len na seba, môže
mi ju exekútor vziať, ak tam
manžel nebude napísaný?
Odpovedá JUDr. Dagmar
Tragalová z Mediačného
centra Poprad:
„V prípade, ak si chcete odkúpiť čokoľvek počas trvania
manželstva, musíte rátať s režimom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo je
režim nadobúdania spoluvlastníctva bez určenia podielov. To
znamená, že každý z vás počas
manželstva vlastní celú vec
v podiele 1/1. Z toho vyplýva,
že si nemôžete, ak BSM nebolo zrušené, kúpiť záhradku do
vášho výlučného vlastníctva.
Aj keby ste boli v liste vlastníctva uvedená ako jediná vlastníčka, aj tak vec patrí do BSM
a je teda spoločná. Ak však
exekútor vymáha pohľadávku zrážkami zo mzdy, nemá
dôvod uplatniť si iný spôsob
uspokojenia pohľadávky. Avšak v prípade, ak by z nejakého dôvodu prestali vykonávať
zrážky zo mzdy, exekútor má
právo uplatniť iný spôsob vykonania exekúcie a tým môže
byť aj predaj nehnuteľnosti,
čiže záhradky. Ak je to výlučne
dlh vášho manžela, tak si exekútor môže uplatniť iba toľko,
koľko by manželovi patrilo
v prípade vyporiadania BSM,
čiže iba polovicu zo záhradky.
Keďže nejde o spor, mediátor
vám v tomto prípade nemá
ako pomôcť.“
(mcp)

Ocenenie
komunitám

Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom
za rok 2017 udelilo Združenie
miest a obcí Slovenska mestu Spišská Belá a obci Heľpa.
Udeľujú ho samosprávam,
ktoré v predchadzajúcom roku
systematicky pracovali na tom,
aby zlepšili podmienky života
detí a mladých ľudí a zapájali
ich do verejného života. (ppš)

Zaoberali sa aj projektom na pomoc chronicky chorým

V kancelárii Klubu
Popradčanov na Dostojevského ul. 25 v Poprade sa
koncom mája uskutočnilo
zasadnutie Rady KP, ktoré
otvorila predsedníčka klubu
Júlia Watter Domaratzká.
Informačný materiál k
projektu aktívnej ošetrovateľskej jednotky predniesol
Ján Madáč, člen Klubu Popradčanov. Zámerom tohto projektu je vytvorenie
programu pre poskytovanie

zdravotníckych služieb a
cyklické vzdelávanie ošetrovateľského personálu s
možnosťou získať všeobecné
akreditované základy s ďalším stupňom špecializácie v
oblasti wound manažmentu a Wagnerovho modelu
starostlivosti o chronicky
chorých, pacientov po hospitalizácii, imobilných a
nesamostatných pacientov
a žiakov v škole, ktorá spadá
do kompetencie samosprávy.

Cieľom projektu je vypracovať metodiku konkrétneho a špecializovaného poskytovania zdravotníckych
služieb, preventívnych aj
intervenčných v obci zahŕňajúcu komunitu, pacientov
prichádzajúcich z ústavnej
starostlivosti, školy, dlhodobo chorých, imobilných a paliatívnu starostlivosť. Rada
Klubu Popradčanov podporuje tento projekt s tým,
aby centrum bolo v Poprade

a urobí všetko preto, aby sa
tento zámer podaril.
Rada KP sa tiež zaoberala prípravou stretnutia na
Zámčisku v Kvetnici, ktorého
termín určila na 25. augusta
2018. V septembri plánuje
stretnutie v Starom Sonči so
zámerom vysadiť lipku a dub
pri pamätnej turistickej tabuli,
na znak slovensko - poľského
priateľstva.
Rada KP prerokovala aj ďalšie aktuálne témy.
(jwd)

Olympic dokáže stále zaplniť halu

Minulý piatok vystúpila v Aréne legendárna skupina Olympic. Dvojhodinový koncert vyplnili nové aj známe
piesne: „Dej mi víc své lásky“, „Jasná
zpráva“ „Slzy tvý mámy“, „Osmý den“.
Dlhoročný frontman kapely Olympic Petr Janda je český rockový spevák,
skladateľ a gitarista. Patrí medzi legendy
v histórii česko-slovenskej populárnej
hudby. Ani vo svojich 76-tich rokoch si
bez hudby zatiaľ nevie predstaviť svoj život: „Stále máme veľa fanúšikov. Keby na
nás ľudia nechodili a hrali by sme len pre
spomienku, mrzelo by ma to, lebo muziku
mám fakt rád. Mám deti, mám manželku,
mám ich veľmi rád, ale to je celkom iná
láska, ako láska k hudbe.“
P. Janda pochádza z typickej hudobníckej rodiny, jeho mama hrala na klavír a otec na husle. Na úkor detskej izby
mali doma hudobnú izbu. Vždy v nedeľu

k nim prišli nadšení amatéri a vyhrávali
spolu, rodičia robili súkromné koncerty. Aj dieťa P. Janda hral celé detstvo na
husle. Dodal: „Vraj som bol dobrý huslista, ale žiaľ nemám žiadnu svoju nahrávku. Boli sme chudobní, magnetofón sme si
nemohli dovoliť.“ Potom zvíťazila gitara.
„Na gitaru ma nikto neučil, a potrebné
hmaty som nepoznal, sám som si ich vyhľadával. Keď sa mi podaril nejaký akord,
bol som z toho úplne hotový... Bola to taká
sila, že som sa každý deň nemohol dočkať,
až skončí škola - tak veľmi som sa na gitaru tešil.“ Živil sa ako opravár telefónnych
ústrední, neskôr išiel na konzervatórium
a je vyštudovaný hudobný skladateľ.
Éra skupiny Olympic bola oficiálne
ukončená dvakrát v roku 1973 a 1993, no
kapela sa na koncertné pódiá stále vracia. „Boli aj krízové roky, keď 5 mesiacov
nemáte v kalendári žiadne vystúpenie,

kapela sa neuživí, nemá význam skúšať,
ale rozpustiť to,“ povedal P. Janda. Za
posledné štyri roky sa im však darí, vydali 3 albumy, nový pod názvom Tylobit vyjde v septembri.
(kpa)

