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Mesto venovalo deťom štvordňový program k MDD
Mesto Poprad aj tento rok pripravilo
pre deti štvordňový maratón zábavy pri
príležitosti Medzinárodného dňa detí.
Hlavný program sa konal v sobotu, no
pre nepriaznivé predpovede počasia sa
presťahoval z námestia do priestorov
Arény Poprad.
Všetko sa začalo už v piatok, kedy sa
v dome kultúry predstavilo divadlo Portál
z Prešova s hrou Pyšná princezná. No najočakávanejší deň nastal v sobotu, ktorá bola
plná zábavy, hier, súťaží, divadla a atrakcií
pre malých i veľkých. Pred Arénou Poprad
deti lovili rybky, vozili sa na mechanickom
býkovi, jazdili na autíčkach či kolobežkách
– jednoducho súťažili o sladké odmeny. Vo
vnútri ich privítali rozprávkové postavičky
na čele s včielkou Majou a jej kamarátom
Vilkom. O tanečnú šou sa postarali popradské súbory a divadelnú vložku obstarali zoskupenia z celého Slovenska. Vyvrcholením
podujatia bolo vystúpenie speváčky Kristíny a po nej zábavu v hale rozprúdil Ujo
Ľubo z Košíc so svojou obľúbenou detskou
(Pokračovanie na str. 12)
diskotékou.

Júnový mesačník

v schránkach
mesačník

V
týchto
POPRAD
dňoch sa do
všetkých domových schránok v Poprade
dostáva júnový Mesačník
Poprad.
Na
28-mich stranách čitatelia nájdu
všetky podstatné informácie o
dianí v meste, pozvánky na kultúrne a športové podujatia, spoločenskú rubriku, ale aj bonusy
– kupóny na vstupenky zadarmo alebo so zľavou na jeden z
futbalových zápasov a na Popradský modelársky deň.
Na stránkach sa nachádzajú aj
časy bohoslužieb v chrámoch v
Poprade, podrobné údaje o obmedzeniach súvisiacich s rekonštrukciou Alžbetinej ulice, rekonštrukcii mostov na Športovej ulici,
pripravovanej revitalizácii ihrísk na
Tomášikovej
ulici a ďalšie.
Príjemné
čítanie! (red)
jún 2014 • číslo 4 • ročník XX. • nepredajné

REKONŠTRUKCIA ALŽBETINEJ ULICE
RADNICA INFORMUJE

KULTÚRA V MESTE

Poslanci schválili nové investície v Matejovciach
Na včerajšom mimoriadnom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, ktoré otvoril a viedol primátor Anton
Danko, poslanci schválili zmenu rozpočtu na rok 2014.
Vedúca ekonomického odboru
MsÚ Jitka Púčiková zhrnula: „Poslanci schválili dve nové investičné
akcie – rekonštrukciu miestnej
komunikácie na Smetanovej ulici v Poprade – Matejovciach vo
výške 230 tisíc eur a dobudovanie
chodníka a verejného osvetlenia
na Staničnej ulici takisto v Poprade-Matejovciach vo výške 50 tisíc

eur.“ Tieto investičné potreby vzišli z požiadaviek poslancov MsZ a
zároveň aj od obyvateľov mestskej
časti Matejovce. Obe investície sú
veľmi žiadané a potrebné.
MsZ schválilo i zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok
2014, a to 13 tisíc eur na revitalizáciu zelene a oddychových plôch na
Štefánikovej ul. pri bytovom dome
Camélia, 8 tisíc eur na vstavbu
výťahu v budove na Podtatranskej
ul. a 250 tis. eur pre ZŠ s MŠ Vagonárska ul. v Spišskej Sobote na
realizáciu II. etapy rekonštrukcie
športového areálu ZŠ s MŠ.

Financovanie jednotlivých investičných aktivít bude kryté z
úspory súvisiacej s ukončením
verejného obstarávania na zhotoviteľa niektorých stavieb a rekonštrukcií vo výške 312 tisíc eur a
čiastočne zapojením finančných
prostriedkov z Mestského fondu
rozvoja bývania Mesta Poprad vo
výške 229 tisíc eur.
Primátor A. Danko na záver
rokovania oznámil, že poslal ponuku vedeniu KHL, aby využilo
popradský zimný štadión pre
potreby klubu Donbass Doneck.
(Viac na 2. str.).
(mar)

Pod Tatry prídu krojované bábiky
Už po osemnástykrát zavíta pod Tatry medzinárodný festival detských folklórnych súborov
Krojované bábiky 2014. Podujatie sa začne v piatok 6. júna tvorivými dielňami – výchovnými
koncertmi pre žiakov základných škôl. V Poprade budú výchovné koncerty v dome kultúry o
9.30 hod., pre verejnosť o 17. hod.
Pestrý otvárací program festivalu spojený so stavaním mája sa začne v sobotu 7. júna o 10. hod. na
Námestí sv. Egídia. Do Popradu prídu detské folklórne súbory Maguráčik a Goralik z Kežmarku, Lomni-

čaník z V. Lomnice, Kicorka z Lendaku, Letnička,
Vagonár, Popradčan, Gerlaštek a Venček z Popradu.
Na festivale sa zúčastnia aj TS Arabeska, TS Bow, TS
My Way Crew, TC Fortuna, všetky z Popradu, Jánošíček, TS Štýl a Mlátok zo Svitu, Pávička zo Sečoviec
a Stropkovčan zo Stropkova. Hosťami sú zahraničné
súbory Jitřenka z Českého Krumlova, Roslavľ kolektívy z Ruska a Plaiurile dornelor z Rumunska.
Záverečný galaprogram s aktom výmeny bábik sa uskutoční v nedeľu 8. júna o 14. hod. V
Kežmarku.			 (ppp)
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MESTO Poprad, ako príslušný stavebný úrad vydalo
rozhodnutie o umiestnení
líniovej stavby „Metropolitná sieť Aminet Poprad – rekonštrukcia sektora Západ“
na pozemkoch v k.ú Poprad.
Viac na www.poprad.sk
TALENTOVÉ skúšky na
školský rok 2014/15 v Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ul. v Poprade sa uskutočnia od 9. do 13. júna od 14.
do 17. hod. v priestoroch ZUŠ
v Dome kultúry v Poprade.
MINULÚ sobotu 31. mája
sa v Poprade uskutočnil Minifestival rodičovstva, na
ktorom slávnostne uviedli
do života debutovú básnickú
zbierku Popradčanky Mirizmy Kirkov.
SLÁVNOSTNÉ odovzdávanie vyznamenaní a poďakovaní
pri príležitosti Svetového dňa
Červeného kríža, Červeného
polmesiaca a Svetového dňa
darcov krvi sa uskutoční v pondelok 9. júna v konferenčnej
sále hotela Tatra v Poprade.
STRETNUTIE členov Literárneho klubu sa uskutoční
v sobotu 7. júna v Podtatranskej knižnici v Poprade v pobočke na sídlisku Juh 1 (Výkrik).
BURZA stredných škôl
bude zajtra 5. júna od 8. do 16.
hod. v športovej hale Aréna
Poprad. Stredné školy budú
prezentovať svoje učebné
a študijné odbory žiakom 8.
ročníkov.
VÝJAZDOVÝ odber krvi
Národnej transfúznej služby
z Popradu sa uskutoční v utorok 10. júna v priestoroch
Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici.
PREŠOVSKÝ samosprávny kraj a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu
novinárov v Prešove vyhlásili
súťaž stredoškolských časopisov. Do súťaže je možné poslať
časopisy z posledných dvoch
školských rokov. Viac informácií a podmienky o súťaži na
www.po-kraj.sk
ĎALŠIE detské divadelné
podujatie v MAXe bude túto
nedeľu 8. júna. Malí návštevníci sa môžu tešiť na rozprávku
Medovníkoví domček. (ppš)
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Nový vysokoškolský profesor

môže byť garantom vzniku fakulty

Za nového vysokoškolského
profesora vymenoval prezident
SR Ivan Gašparovič koncom mája
Prof. Ing. Jána Závadského, PhD.
z popradského Inštitútu manažérskych systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica. V pondelok novému
profesorovi zablahoželal primátor
Popradu Anton Danko.
Titul profesora je zavŕšením
doterajšieho diela J. Závadského,
pričom akreditačná komisia ako
poradný orgán vlády SR posudzovala publikačnú, projektovú a ďalšiu činnosť. „Na vysokoškolských
profesorov sú kladené vysoké nároky. Jedným z najťažších je práve
publikovanie v najrenomovanejších
svetových odborných časopisoch. Na
Slovensku máme takýto najprestížnejší časopis iba jeden, ale podarilo
sa nám publikovať v našom odbore
– teda v odbore ekonomika a manažment, v jednom garantovanom
londýnskom časopise a akreditačná
komisia to akceptovala. Vysokoškolský profesor by mal mať aj svoju vedeckú školu, ktorá sa formuje
z doktorandov. V Poprade je dopo-

siaľ sedem doktorandov,“ prezradil
J. Závadský. Hoci bol vymenovaný
za profesora v odbore ekonomika
a manažment, špecializuje sa na
dve základné oblasti – manažment
výroby a manažment kvality. Pre Poprad znamená nový vysokoškolský
profesor veľa, pretože bude môcť
byť garantom vzniku novej fakulty
manažmentu. „Skôr sa orientujem
na manažment priemyselných podnikov, takže sa budem snažiť v Poprade rozvíjať vysokoškolské štúdium
v tomto smere. Dostal som ponuky aj
z iných vysokých škôl, ale v Poprade

som sa narodil, tu sa vysokoškolské štúdium rozvíja a v súčinnosti
a vďaka podpore mesta a primátora
naberie úplne novú dimenziu. Naším cieľom je, aby fakulta vznikla
ešte v tomto roku,“ dodal J. Závadský. Primátor Popradu Anton Danko zdôraznil: „Je to veľká česť pre
mesto, že máme nového profesora.
Som presvedčený o tom, že v Poprade
vznikne fakulta a budem robiť všetko preto, aby sme to stihli ešte tohto
roku. Poprad opäť imidžovo porastie
a stane sa plnohodnotným vysokoškolským mestom.“
(mar)

Poprad ponúkol svoj štadión KHL

Mesto Poprad ponúklo vedeniu KHL svoj zimný štadión pre prípad potreby klubu Donbass
Doneck.
„Obraciam sa na Vás s ponukou ako preklenúť neľahkú
situáciu, ktorá vznikla na Ukrajine. V snahe pomôcť udržať a zachovať tím Donbass Doneck v jednej z najlepších
súťaží sveta Vám ponúkam možnosť v sezóne 2014/15
vytvoriť tomuto klubu domáce prostredie v našom meste. Sme pripravení poskytnúť klubu Donbass Doneck
Zimný štadión mesta Poprad do prenájmu na celú sezónu za symbolické 1 euro plus cenu energií,“ uvádza sa v
komunikácii, ktorú primátor Popradu Anton Danko

adresoval novému riaditeľovi Kontinentálnej hokejovej
ligy Dmitrijovi Kurbatovovi. Popradský štadión prešiel
pred príchodom KHL v sezóne 2011/12 komplexnou
modernizáciou, vďaka ktorej patrí aktuálne medzi 3
najmodernejšie hokejové stánky na Slovensku a zodpovedá aj požiadavkám KHL. Samotný Poprad disponuje
komplexnou infraštruktúrou, od zmodernizovaného
letiska až po možnosti špičkového ubytovania a kvalitnej regenerácie pre športovcov v bezprostrednom okolí
hokejovej haly. Okrem Popradu prichádzajú do úvahy
pre potreby ukrajinského klubu podľa dostupných informácií aj arény v Minsku a v Bratislave.
(mag)
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Revitalizácia ihrísk na Tomášikovej ulici

Začala sa komplexná revitalizácia dvoch plôch zdevastovaných existujúcich detských ihrísk na Tomášikovej ulici. Funkčným členením plôch a výberom
prvkov pokrýva celú vekovú kategóriu detí, t. j. deti
od predškolského veku až po vek do 12 rokov, zároveň
sú vybrané aktivity určené aj pre mládež do 18 rokov
a časť môže byť využívaná aj dospelými.
Detské ihrisko je určené deťom od 4 do 10 rokov.
Tomu je prispôsobený výber herných prvkov, členenie
priestoru, kde je situovaná plocha
aj pre oddych rodičovského dozoru. Súčasťou tohoto ihriska je
aj dráha určená pre detské súťaže
(napr. skákanie vo vreci, preteky na
kolobežkách a pod.).
Multifunkčné ihrisko je rozdelené
na dve časti. Prvú časť tvorí oplotené
multifunkčné ihrisko s tartanovým
povrchom a s vyznačenými plochami pre street basketbal, volejbal a minifutbal. Súčasťou
ihriska bude aj malé hľadisko so sedačkami. Druhá časť
je ako otvorené fitness, kde budú osadené posilňovacie
prvky a dva priestorové prvky určené pre šplhanie, nácvik koordinácie pohybov, lezenie a posilňovanie. Celá
táto samostatne oplotená časť je určená pre vekovú ka-

tegóriu detí a dospievajúcej mládeže (12-18 rokov), ale
môže byť využívaná aj dospelými s hmotnostným obmedzením stanoveným limitom prvkov.
Súčasťou riešenia oboch ihrísk je aj doplnenie a rekultivácia existujúcej zelene, mobiliár (lavičky, odpadkové koše) úprava pôvodných a vyšliapaných chodníkov na vyčlenených plochách a kamerový systém.
Stavbu s názvom “Revitalizácia zelene a oddychových
plôch na sídlisku JUH I, Tomášikova ul. v Poprade“
realizuje víťaz verejnej súťaž - Chemostav a.s.. Revitalizácia v hodnote 263 969 eur by mala byť hotová
do konca augusta.
Mesto Poprad odovzdalo do
užívania malým i veľkým Popradčanom v uplynulých rokoch
viacero detských ihrísk a oddychových plôch. Patria medzi ne
detské ihrisko v parku pri Kostole
sv. Cyrila a Metoda, veľké multifunkčné ihrisko pre
loptové hry s prvkami aj pre najmenšie deti na sídl.
JUH V, park s prvkami pre deti na sídlisku JUH III,
detské ihriská na sídlisku Západ (pri bytových domoch LUXOR, POVAŽIE a NOVOHRAD), detské
ihriská v Spišskej Sobote aj v Matejovciach.
(mag)

Na popradskej hlavnej pošte v pondelok 2. júna pečiatkovali listy, korešpondenčné lístky či pohľadnice osobitnou
pečiatkou. Táto príležitostná pečiatka
bola zhotovená k 205. výročiu pošty v našom meste. Možnosť získať
pečiatku v podobe poštárskej trúbky
s popradskou renesančnou zvonicou využilo veľa ľudí. Niektorí si dali
priamo opečiatkovať korešpondenciu,
iní prišli len kvôli samotnej pečiatke,
ktorou si opečiatkovali známku. Pre
filatelistov je jedinečnou hodnotou,
ktorou sa môžu pochváliť vo svojom
albume.
FOTO - Marta Marová

V štruktúre podnikov podľa druhu ekonomickej činnosti prevládali
v meste podnikateľské aktivity v oblasti obchodu 30,6 %. Na druhom
mieste boli podniky so zameraním
na odborné vedecké a technické
činnosti (15,2 %). V stavebníctve
podnikalo 235 podnikov (10,5 %),
v priemysle 154 podnikov (7 %) a v
ubytovacích a stravovacích službách
139 podnikov (6 %).
Medzi zamestnávateľov s najväčším počtom zamestnancov patria
v meste Poprad podniky Tatravagónka, Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, Schüle
Slovakia, Tatramat - ohrievače vody,
Baliarne obchodu a COOP Jednota
Poprad.
Neziskových inštitúcií ku koncu
decembra 2013 bolo v meste Poprad 699, čo predstavuje 24 % z celkového počtu právnických osôb.
V štruktúre neziskových inštitúcií
prevažovali občianske združenia
(55 %) a spoločenstvá vlastníkov
bytov (32 %).

TATRANSKÁ elektrická
železnica vo Vysokých Tatrách už jazdí bez obmedzení.
Koncom minulého týždňa
sprevádzkovali posledný neprejazdný úsek medzi Vyšnými Hágmi a Štrbským plesom.
Vlaky TEŽ opäť premávajú
podľa platného cestovného
poriadku. Dôvodom prerušenia dopravy bolo odstraňovanie následkov veternej smršte
zo štvrtka 15. mája.
V HÔRKE sa v sobotu 31.
mája podvečer čelne zrazilo osobné auto s autobusom.
Hasiči po príchode na miesto
nehody vystrihávali z auta jednu ťažko zranenú osobu, ktorú
následne vrtuľník previezol do
popradskej nemocnice. Po nehode celkovo ošetrili dve ťažšie
zranené osoby, ktoré skončili
na oddelení úrazovej chirurgie. Ďalších sedem osôb bolo
po ošetrení prepustených z nemocnice.
V GALÉRII Encián na
Skalnatom plese je inštalovaná nová výstava mladých
slovenských maliarov – Gábora Szücsa, Andrei Kopeckej,
Kristíny Šimekovej, Alexandra
Bartha, Petra Cvika a Júlie Haluzovej.
PRVÝ tatranský seniorský
juniáles sa uskutoční v pondelok 9. júna od 16. hod. v Tatranskej Lomnici. Do tanca
bude hrať skupina Senzus.
V PIATOK 13. júna o 19.30
hod. sa v Starom Smokovci
uskutoční slávnostné uvedenie do života najnovšej knihy
Szontaghovci a Vysoké Tatry
od tatranského autora Ivana
Buhuša.
AK si občan či podnikateľ
predĺžili lehotu na podanie daňového priznania – odložil si aj
povinnosť platiť daň. V prípade, ak podá daňové priznanie
skôr, ako mu uplynie lehota –
daň stačí zaplatiť posledný deň
odloženej lehoty. Predĺženú
lehotu na podanie daňového
priznania už nie je možné opätovne predĺžiť.
SKÚSENÍ horskí vodcovia
pripravili v sobotu 29. mája pre
deti z detských domovov spoločný výstup na druhý najvyšší
štít Vysokých Tatier – na Lomničák. Táto akcia sa uskutočnila
prvýkrát v histórii Tatier. Podľa
vodcov je výstup dobrou mentálnou prípravou pre deti, ktoré
vo svojom živote prekonávajú
rôzne prekážky.
(ppš)

•

•
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Podnikateľská štruktúra mesta Poprad
Okres Poprad má 29 obcí,
z toho tri mestá Poprad, Svit a
Vysoké Tatry. Na území okresu k 31.decembru 2013 žilo 104
411 obyvateľov, čo tvorí 12,7%
z celkového počtu obyvateľov
Prešovského kraja. V meste Poprad k uvedenému obdobiu žilo
52 654 obyvateľov, čo predstavuje
50,4 % z celkového počtu obyvateľov okresu Poprad.
Podľa štatistického registra organizácií bolo ku koncu roka 2013
v meste Poprad zaregistrovaných 2
929 právnických osôb a 4 005 fyzických osôb, teda podnikateľov. Z celkového počtu právnických osôb
bolo v meste Poprad 2 230 aktívnych podnikov – právnických osôb
zameraných na tvorbu zisku (76
%). Podniky v meste Poprad tvorili
69 % podiel z celkového množstva
podnikov v okrese Poprad (3 248).
Kapitálová účasť zo zahraničia bola
zistená v 224 podnikoch mesta,
z nich 73 % malo zahraničné a 27 %
medzinárodné vlastníctvo.

•

V štatistickom registri organizácií bolo ku koncu roka 2013 registrovaných v meste Poprad aj 4
005 aktívnych podnikateľov, kde
patria živnostníci a fyzické osoby
podnikajúce na základe iného ako
živnostenského zákona (slobodné
povolania, samostatne hospodáriaci
roľníci). Najväčšiu skupinu tvorili
živnostníci (90,7 %) s počtom 3 632
osôb, potom podnikatelia so slobodným povolaním (9,1 %) a samostatne hospodáriaci roľníci (0,2 %).
Počet podnikateľov registrovaných
v meste predstavoval 55 % podiel
z celkového počtu podnikateľov v
okrese Poprad (7 259). V prepočte
na tisíc obyvateľov mesta pripadalo
76 podnikateľov.
Z odvetvového hľadiska živnostníci v meste Poprad podnikali najmä
v obchodnej činnosti (25 %), v stavebníctve (16 %), odborných, vedeckých a technických činnostiach
(14 %) a v priemysle (13 %).
Daniela Tkáčová, Štatistický úrad
SR – pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Krátke správy
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V Poprade pôsobil päťdesiat rokov

Poškodená striedačka. Mestskí
policajti dostali 13. mája o 22.55
hod. hlásenie, že na Uherovej ulici
- ihrisku pri Aréne niekto poškodil
striedačku. Hliadka zaistila troch
mladých mužov, z ktorých 20 ročný
Popradčan sa priznal k poškodeniu
drevenej výplne na striedačke. Dostal na mieste pokutu vo výške 30 €.
Stratená peňaženka. Do úradovne MsP Poprad sa 19. mája dostavila
Popradčanka, ktorá našla peňaženku
s dokladmi a finančnou hotovosťou
3700 Kč. Nájdenú peňaženku prevzal
pracovník stálej služby MsP Poprad.
Podľa údajov z dokladov totožnosti
bol zistený majiteľ peňaženky, ktorý
bol po úraze hospitalizovaný v Nemocnici Poprad. Hliadka MsP Poprad nájdenú peňaženku odovzdala
majiteľovi priamo v nemocnici.
Uleteli včely. Mestskí policajti
prijali 21. mája dve hlásenia rojov
včiel nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách. O 8. hod. bol
roj včiel spozorovaný na jednom zo
stromov na Ulici B. Němcovej a o
13.35 hod. na Sobotskom námestí
pri kostole. V oboch prípadoch bol
na miesto privolaný včelár, ktorý
včely odchytil.
Vandalizmus na sídlisku. 24.
mája o 22.05 hod. oznámil občan
Popradu, že na Ul. mládeže pri bytovom dome Cér skupinka mladých
ľudí prevrátila nádoby na komunálny odpad a znečistila verejné
priestranstvo odpadkami. Vyslané
hliadky MsP Poprad po príchode
na miesto zadržali troch mladíkov
z Popradu vo veku 19, 18 a 16 rokov zjavne pod vplyvom alkoholu,
čo preukázala aj dychová skúška.
Všetci traja sa svojím konaním dopustili priestupku proti verejnému
poriadku. Každému z nich bola uložená bloková pokuta.
(pmp)

Od narodenia MUDr. Jána
Bohuša Darulu uplynulo koncom mája práve sto rokov a 23.
júna bude už desať rokov od
jeho úmrtia. Tento známy lekár,
ktorý mal atestácie z chirurgie,
gynekológie-pôrodníctva a ortopédie, pôsobil v meste Poprad
a okolí päťdesiat rokov - od roku
1954 až do svojej smrti.
MUDr. J. B. Darula sa narodil 30. mája 1914 v Jahodníkoch
pri Turčianskom sv. Martine ako
šieste dieťa v rodine roľníka, no
otec mu umrel ešte ako trojročnému. Po maturite na martinskom
gymnáziu odišiel študovať medicínu na Karlovej univerzite v
Prahe, ktorú za tiesnivej finančnej
situácie ukončil a desať dní pred
okupáciou Česka Nemeckom v
roku 1939 promoval. Potom prišiel do Bratislavy, kde bol svedkom aj obeťou prevratných politických zmien. Ako pražského
absolventa ho hodnotili ako nespoľahlivého. Napokon ho prijali
na chirurgickú kliniku v Štátnej
nemocnici v Bratislave, no zakrátko nastúpil na základnú vojenskú
službu do vojenskej nemocnici v
Prešove. Bol vyslaný na hraničnú
vojenskú posádku. Od prvých
dní 2. svetovej vojny na sovietsko-poľských hraniciach dostal
krst frontového lekára, zažil kruté boje, ošetroval ranených, pochovával mŕtvych. Potom vážne
ochorel a v roku 1942 ho prepustili do civilu. Pôsobil na chirurgickej klinike v Bratislave, v štátnej
nemocnici v Trnave na pôrodnícko-gynekologickom oddelení, v
Zakamennom ako zástupca štátneho obvodného lekára, neskôr
bol externistom na klinike pre

ženské choroby a pôrodníctvo,
sekundárnym lekárom ženskej a
pôrodníckej kliniky, krátko pôsobil i v Štátnom ústave pre výskum
a liečenie nádorov v Bratislave.
Vrátil sa späť do Trnavy na chirurgické oddelenie, kde získal neoceniteľnú prax aj v gynekológii a
pôrodníctve. Od roku 1950 pôsobil najprv ako primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia,
po roku chirurgického oddelenia
v trebišovskej nemocnici. Neskôr
prevzal vedenie tamojšej chirurgie a oddelenie prebudoval na
erudované pracovisko s veľkým
spádovým územím.
Prvého júna 1954 nastúpil ako
odborný lekár pre choroby chirurgické pre závody Popradského okresu. O dva roky na to si v
Poprade založil rodinu s Annou
Simkaničovou, rodáčkou z Popradu – Veľkej. V roku 1960 sa stal
prednostom chirurgického oddelenia polikliniky ako okresný chirurg v Poprade, bol aj okresným
posudkovým lekárom, okresným
onkológom, absolvoval mnohé klinické školenia v odboroch
plastickej chirurgie, neurológie aj
úrazovej chirurgie. Koncom roka
1965 bol prednostom chirurgického oddelenia polikliniky v
Poprade. V roku 1967 pôsobil na
ortopedickej klinike v Bratislave a
od roku 1965 úzko spolupracoval
s ortopedickou klinikou v Košiciach.
Získal najvyššiu kvalifikáciu v
ortopédii, ktorej bol v Poprade
zakladateľom a dlhoročným ordinárom až do uvedenia do prevádzky samostatného lôžkového
ortopedického oddelenia v novej
nemocnici v Poprade. V roku
1975 založil ordinariát detskej or-

Najčastejšie z ochorení, ktoré
môže kliešť preniesť na človeka
- kliešťový zápal mozgu – sa vyskytlo opakovane v posledných
dvoch mesiacoch. Dôvodom je
mierna zima a skorý nástup jari.
Kliešte boli aktívne už koncom
marca. Pôvodcom kliešťového
zápalu mozgu je vírus, ktorý dokáže prežiť u rôznych hostiteľov.
Nájdeme ho u teplokrvných divých zvierat akými sú myši, veveričky, zajace, jazvece, líšky, srnce,
ale aj u domácich zvierat ako sú
kozy, ovce, kravy, psy či mačky,
ktoré sa dostávajú do kontaktu
s prírodou, pasienkami, parkami. Hlavným prenášačom vírusu
kliešťového zápalu mozgu je však
kliešť vo všetkých vývojových štádiách (larvy, nymfy, dospelé kliešte). Kliešť obyčajný je rozšírený
po celom Slovensku v listnatých a
zmiešaných lesoch s bohatým kro-

vinovým porastom, lúkach s vysokou trávou, ale aj v mestských
parkoch do nadmorskej výšky 600
až 800 metrov. V posledných rokov
však bol v dôsledku otepľovania
zaznamenaný jeho výskyt aj v nadmorskej výške okolo 1 200 metrov
n. m, v oblastiach, kde sa pred desaťročiami vôbec nevyskytoval.
Slovensko patrí spolu s Českom,
Rakúskom, Maďarskom či Poľskom

Kliešťový zápal mozgu sa môže
preniesť prisatím kliešťa, ale aj infikovaným a tepelne nedostatočne
upraveným kozím, kravským či
ovčím mliekom. Prenos kliešťového zápalu mozgu potravinami
bol prvýkrát zistený a popísaný
kruhom odborníkov v roku 1951 v
Rožňavskej epidémii. Po konzumácii surového, tepelne neupraveného kozieho mlieka vtedy ochorelo

•

•

•

Kliešťový zápal mozgu na vzostupe
k oblastiam s vysokým výskytom
kliešťov, pričom endemických oblastí s kliešťovým zápalom mozgu
je pomerne veľa. Na Slovensku bolo
v minulom roku zaznamenaných
162 ochorení na kliešťový zápal
mozgu (nárast oproti roku 2012),
v tomto roku bolo hlásených zatiaľ
sedem prípadov (z toho 6 prípadov v epidemiologickej súvislosti).

320 pacientov v okrese Rožňava.
A práve tento 2. spôsob prenosu
infekcie sa vyskytol v prípade epidémie v Žilinskom kraji. Po konzumácii ovčieho syra ochorelo 6
ľudí z 20, z toho 5 osôb muselo byť
hospitalizovaných. Vírus sa účinne
ničí prevarením mlieka a tepelnou
úpravou mliečnych výrobkov. Štátna veterinárna a potravinová sprá-

topédie. Operoval aj v Kežmarku
a chodieval operovať aj na ortopedickú kliniku do Košíc.
Bol autorom niekoľkých vedeckých prác a členom šiestich
lekárskych spoločností, vrátane
Spolku spišských lekárov. Pätnásť
rokov bol znalcom v odbore zdravotníctva, odvetví ortopédie na
Krajskom súde v Košiciach. Bol aj
externým učiteľom somatológie.
Ovládal niekoľko cudzích jazykov,
ktoré často uplatňoval pri ošetrovaní zahraničných návštevníkov
Popradu a Vysokých Tatier.
V roku 1982 ovdovel a staral
sa o 2 dcéry. Po skončení lekárskej praxe vystriedal niekoľko
nelekárskych povolaní, pretože
nedokázal nečinne sedieť doma.
Celý život pracoval s ľuďmi. Patril medzi zakladateľov Československého Červeného kríža v
Poprade, bol aktívnym členom
Klubu Popradčanov, pretože
toto mesto mu nikdy nebolo ľahostajné a navždy mu prirástlo k
srdcu. Zomrel po ťažkej chorobe
23. júna 2004.
(ape)
va SR a Úrad verejného zdravotníctva SR preto nariadili všetkým
chovateľom oviec a kôz laboratórne
vyšetrovanie vzoriek surového ovčieho a kozieho mlieka. Pokiaľ sa
vírus potvrdí, výrobky musia prejsť
pasterizáciou.
Okrem kliešťového zápalu mozgu
môžu kliešte preniesť na človeka aj
pôvodcov lymskej boreliózy, anaplazmózy, tularémie, Q-horúčky
a ehrlichiózy. Očkovanie je možné
len proti vírusu kliešťovej encefalitídy. K preventívnym opatreniam
patrí dôsledná kontrola pokožky
po pobyte v prírode s včasným odstránením kliešťov. Nosenie odevov
pokrývajúcich čo najväčšiu plochu
pokožky, použitie repelentov. Kozie, kravské a ovčie mlieko, ako aj
výrobky z nich, by mali prejsť tepelnou úpravou.
MUDr. Mária Bochničková,
RÚVZ Poprad

4. 6. 2014

Strana 5

Siedmaci v úlohe poslancov
V rámci občianskej náuky sa
vybrali na exkurziu do budovy
Mestského úradu v Poprade
siedmaci zo ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici. V rokovacích
miestnostiach si vyskúšali aj
kreslá mestských poslancov.
Žiakov 7. A triedy sprevádzal
mestským úradom prvý viceprimátor mesta Poprad Adrián
Kromka a vedúca oddelenia
školstva, mládeže a športu Edita Pilárová. Tradičná prehliad-

ka priestorov a činnosti radnice
začala v malej zasadačke, kde sa
žiaci zhostili úlohy poslancov
a riešili otázku, čo im v škole
chýba. Potom sa presunuli do
veľkej zasadačky a následne
do obradnej siene. Zvedavých
školákov na záver asi najviac
zaujala prednáška o činnosti
mestských policajtov spojená
s prezentáciou kamerového
systému a vybavenia miestnych
strážcov zákona.
(ppv)

Kalamitu stále odstraňujú

Ostatný víkend mali deti z popradskej rímskokatolíckej farnosti veľký
sviatok. V sobotu 31. mája a v nedeľu 1. júna v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie pristúpilo k prvému svätému prijímaniu 247 detí.

Drobné dielka v Spišskej Sobote
V piatok 23. mája sa v oddelení
umenia Podtatranskej knižnice
v Spišskej Sobote konala vernisáž
autorskej výstavy Silvie Pauček
Ujházy z Rožňavy pod názvom
Moje drobné dielka. Na pomoc si
prizvala svojho strýka spod Tatier
Juraja Ujházyho, ako aj hendikepovanú kamarátku z Martina Zuzanu „Arwen“ Gajdošovú.
„Maľujem od malička a mojim
veľkým vzorom bola moja stará
mama. Umenie je mojou záľubou. Chcela som zmeniť prostredie
a keďže môj strýko je zo Svitu, tak

sme sa rozhodli, že druhú autorskú
výstavu urobím pod Tatrami. Je to
prierez tvorby za posledných desať
rokov,“ povedala autorka výstavy.
Z dvoch jej hostí sa do Spišskej
Soboty dostavil len jeden. „Moja
kamarátka, ktorá býva v Martine,
je na vozíčku od piatich rokov a tak
technicky nebolo možné, aby sem
prišla. Má na výstave dva svoje obrázky, za ktoré ju obdivujem. Má
problém s motorikou, ale dokáže
veľké veci,“ dodala S. P. Ujházy. Jej
výstava potrvá v Spišskej Sobote
do 27. júna 2014.
(mav)

Kalamitné drevo z turistických chodníkov v Tatranskom
národnom parku postupne
ubúda. Na štátnych pozemkoch ho odstraňujú Štátne lesy
TANAPu, na súkromných ich
vlastníci.
Turisti zatiaľ neprejdú úsekom
červeno značenej Magistrály z
Troch studničiek po Jamské plesá
vrátane odbočky na Kriváň. Nepriechodný stále zostáva modro
značený chodník v úseku Jamské pleso – Kriváň a Štart – Malá
Svišťovka – Skalnaté pleso. Nepriechodný je aj zeleno značený
úsek chodníka Monkova dolina
– Široké sedlo – Kopské sedlo.

Nepriechodný stále zostáva aj žltý
chodník v úseku Štrbské pleso–
Furkotská dolina a Štôla – Nižné
Hágy a Batizovské pleso, Tichá
a Kôprová dolina na Podbanskom i červeno značený chodník
v Prielome Dunajca.
Štátne lesy TANAPu žiadajú turistickú verejnosť o rešpektovanie
usmernení pracovníkov, ktorí v
blízkosti jednotlivých úsekov spracúvajú kalamitné drevo a to najmä
kvôli vlastnej bezpečnosti. Zároveň upozorňujú, že až do 15. júna
platí sezónna uzávera turistických
chodníkov vo vysokohorskom
prostredí. Aktuálne informácie na
www.lesytanap.sk.
(bul)

Obrovský záujem o dotácie

zo strany miest a obcí
Prešovský samosprávny kraj
zaevidoval spolu 267 žiadostí
o dotáciu na podporu rôznych
aktivít prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia
PSK č. 15/2008. Žiadosti v úhrnnej sume 872 373 eur viac ako
trojnásobne presahujú pripravenú alokáciu vo výške 270 000
eur. Oprávnenými žiadateľmi
boli v tomto roku výlučne obce
a mestá v Prešovskom kraji,
pričom každý žiadateľ mohol
v rámci dvoch programov –
kultúra a šport, podať iba jednu žiadosť.
Cieľom programu kultúra je
podporiť prípravu a organizáciu
kultúrnych podujatí, zachovávať
kultúrne hodnoty a udržiavať pamätihodnosti a kultúrne pamiatky
na území nášho kraja. Spolu 134
miest a obcí podalo projekty v objeme 363 118 eur. Suverénne najviac, 20 projektov v objeme 44 156
eur prišlo z okresu Bardejov. Z
okresu Poprad prišlo 8 žiadostí vo
výške 30 820 eur.
V programe šport je priemerná suma na projekt vyššia

a predstavuje 3 267 eur. Dôvodom sú finančne náročnejšie
investičné zámery miestnej samosprávy. Cieľom programu
šport je zvýšiť záujem verejnosti
o športovanie a tým podporiť
zdravý životný štýl obyvateľov
kraja. Žiadosti v programe šport
dosahujú objem 509 255 eur,
hoci počet žiadostí je o jednu
nižší ako v programe kultúra –
133. Najviac požiadaviek poslali
obce z okresu Prešov – 22, v celkovom objeme 100 909 eur. Z
okresu Poprad sú 2 žiadosti vo
výške 8 300 eur.
V súčasnosti príslušné odbory
Úradu PSK preverujú úplnosť
predložených žiadostí o poskytnutie dotácie a splnenie podmienok výzvy. „Žiadosťami sa bude
krajský parlament zaoberať 24.
júna, kedy schváli zoznam prijímateľov. Následne bude zoznam
úspešných žiadateľov zverejnený na webovom sídle PSK
a do konca júla budú podpísané
zmluvy,“ približuje harmonogram postupu predseda PSK Peter Chudík.
(ftz)
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Popradčania boli štedrí

Súťaž prvej pomoci

Jedna z hlavných aktivít, ktorú
Slovenský Červený kríž organizuje, sú aj súťaže prvej pomoci.
Zapájajú sa do nich žiaci základných a stredných škôl. V Poprade
sa takáto súťaž konala minulý
týždeň, v stredu 28. mája. Zorganizoval ju Územný spolok SČK
v Poprade.
V športovej hale Aréna sa stretli
študenti z okresov Poprad a Kežmarok, aby si preverili svoje teoretické, ale aj praktické vedomosti
v poskytovaní prvej pomoci. „Toto
tradičné podujatie organizujeme
v priebehu mája pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža, ktorý
je 8. mája. Ide o súťaž hliadok mladých zdravotníkov (I. a II. stupeň
ZŠ) a družstiev prvej pomoci (SŠ).
Prostredníctvom tejto súťaže chceme, aby si žiaci prakticky vyskúšali,
ako sa poskytuje prvá pomoc, ako
postupovať v prípade potreby ošetrenia drobných rán, zastavenia
krvácania, vyskúšali si základné
úkony pri resuscitácii, keď človek

Polícia pátra
Jozef
Lipták
z Hozelca v okrese
Poprad je nezvestný od 10. februára,
kedy bol v telefonickom kontakte so svojou
sestrou. Od uvedenej doby nepodal o sebe príbuzným žiadnu správu. Polícia po ňom intenzívne pátra a zároveň žiada
verejnosť o pomoc.
Jozef Lipták má 45 rokov, je
vysoký asi 185 cm, štíhlej postavy. Má modré oči a svetlohnedé
vlasy. Popis jeho oblečenia nie
je známy.
Polícia žiada občanov, aby
akékoľvek poznatky k nezvestnému oznámili na oddelení
pátrania Okresného riaditeľstva
policajného zboru v Poprade,
na t. č. 0961 89 3370, respektíve
na linku 158.
(krp)

stratí vedomie a pod., aby vedeli
správne zareagovať, ak sa s tým
v praxi stretnú,“ uviedol Ladislav
Moravčík, predseda Územného
spolku SČK v Poprade. Pre súťažné družstvá boli pripravené viaceré
stanovištia, kde pod odborným dohľadom predviedli, ako sa ošetruje
rezná rana, popálenina, zlomenina, porezané brucho a napadnutie
2-ročného dieťaťa psom. Súťaže sa
zúčastnili štyri stredné školy. Na
prvom mieste sa umiestnili študenti z Cirkevného gymnázia P. U.
Olivu v Poprade (na foto pri ošetrovaní popáleniny). Medzi žiakmi
prvého stupňa si najlepšie počínali
zástupcovia zo ZŠ s MŠ na Tajovského ul. v Poprade. V tejto kategórii súťažili žiaci zo 7 základných
škôl. Najväčšie zastúpenie mali žiaci II. stupňa ZŠ (14 škôl). Najviac sa
darilo súťažiacim zo ZŠ Dr. D. Fischera v Kežmarku. „Našou snahou
je, aby čo najviac detí prešlo kurzom
prvej pomoci a takouto súťažou,“
doplnil L. Moravčík.
(šif)

Spotrebiteľ
pod ochranou

Malá slnečnica je symbolom
Svetového dňa sklerózy multiplex (SM), ktorým je posledná
streda v máji. Aj tohto roku sa
do ulíc Popradu, v pôsobnosti
popradského klubu SM i Svitu,
Kežmarku a Spišskej Novej Vsi,
rozišli dobrovoľníci. Zbierali
prostriedky na pomoc ľuďom
postihnutým SM. Táto choroba
býva ťažkou ranou osudu, pretože postihuje ľudí v mladom
veku, najviac medzi 20. a 40. rokom a častejšie ženy než mužov.
SM ako ochorenie nervového
systému môže viesť k trvalému
postihnutiu a predčasného odchodu do dôchodku.
Helena Chlebovcová, predsedníčka Klubu SM v Poprade by
vedela o starostiach a ťažkostiach
takto chorých veľa rozprávať. Hoci
oficiálnych členov majú do 50, neoficiálne sa na ňu obracia o radu
a pomoc oveľa viac ľudí. Povedala:
„Takýchto pacientov pribúda – a v
mladom veku. Ibaže stále nepreklenuli bariéru a hanbia sa vyjsť
so svojou chorobou na verejnosť,
niektorí sú zamestnaní a svoje
ochorenie radšej taja.“ Práve Deň
slnečníc mal zvýšiť
povedomie o skleróze multiplex a
zároveň chorým na
SM pomôcť. Výťažok poslúži práve
pre nich. Popradčania boli tohto
roku veľmi štedrí a
do verejnej zbierky prispeli takmer
tisíckou eur, čo je
o bezmála dvesto

eur viac ako vlani. Vo všetkých
mestách v pôsobnosti popradského klubu SM sa vyzbieralo takmer
1800 eur. „Pôjdu vyslovene na
rekondično-rehabilitačný pobyt v
kúpeľoch pre chorých. Je to pre nás
veľká pomoc, a preto ďakujeme
všetkým, ktorí prispeli,“ zdôraznila
H. Chlebovcová. Mnohí členovia
by si inak pobyt nemohli dovoliť,
hoci i tak si budú musieť ešte priplatiť. Predsedníčka poďakovala aj
študentom z gymnázia na Ul. D.
Tatarku, SOŠ vo Veľkej, SOŠ technickej z Kukučínovej ul. a SOŠ
elektrotechnickej z Matejoviec,
ako aj zdravotníčkam z popradskej nemocnice. Vďaka ich ochote
a prístupu k ľuďom, bola zbierka
úspešná.
Medzi najbližšie aktivity Klubu
SM bude patriť účasť na abilympiáde na Zemplínskej Šírave. Majú o
ňu čoraz väčší záujem a každoročne sa z nej vracajú s oceneniami. Na
pripravovanom 10. ročníku bude
26 disciplín a medzinárodná účasť.
Ema Doláková z Popradu chodieva
na abilympiádu každoročne: „Súťažila som v šití a studenej kuchyni.
Chystám sa opäť.“
(mar)

Kam zmizli podomoví predajcovia?

Podvečerný čas. Príchod domov. Zvoní zvonček. Elegantný,
vyfešákovaný mladý muž ma
v okamihu zavalil informáciami.
Ponúkal najvýhodnejšie služby
na svete v darčekovom balení.
Spýtal som sa ho na povolenie
na tieto aktivity, na plnenie povinnosti oznámiť túto formu
predaja obchodnej inšpekcii.
Napokon som ho od svojich
dverí jednoducho poslal preč.
Akoby som ho „oblial studenou
vodou“. Skoro nedýchal. Akože
má odísť preč?! Že niečo také
ešte nepočul... O chvíľu už zvonil
susedom. Tí zjavne majú nervy
vypočuť si, že dostanú pri podpise zmluvy darček. A aj ďalšie
obrovské výhody, ktoré však
ani náhodou nevedia porovnať
s tým, čo ponúka konkurencia.
Štyridsať bytov v bytovom dome,

štyridsať účastníkov predaja
organizovaného podľa zákona
o podomovom predaji. Zákonodarca to kvalifikuje ako predaj tovaru alebo poskytovanie služieb
pri akcii organizovanej mimo
miesta prevádzkarne, pri návšteve u spotrebiteľa.
Štátom do neba vychvaľovaný
zákon doznal zmien. Predajcovia pri predajných akciách musia
splniť množstvo nových povinností. Okrem iných, musia ako
organizátori 20 dní vopred oznámiť obchodnej inšpekcii uskutočnenie predajnej akcie.
Podľa novelizovaného zákona
je predajnou akciou, po slovensky
podomovým predajom, aj predajná akcia organizovaná na základe
pozvánky, iného spotrebiteľovi
adresovaného pozvania alebo
informácie, ktorej predmetom

je najmä predaj tovaru alebo poskytnutia služieb. Zjednodušene:
podomový predaj, kde vám každý
chce iba to najlepšie i s darčekom,
je vlastne predajná akcia pri vašich dverách. Dverami do bytového domu vojdú, pošlete ich preč
a oknom sa vrátia.
Kam teda zmizli podomoví predajcovia? Štát sa hrdinsky bije do
pŕs, ako ich úspešne vyhnal. Čo
na tom, že zabudol vymôcť právo?
Kde sú šmejdi a iní firemní podomoví predajcovia? Sú vo vašich
bytoch. Pred vašimi dverami. Ibaže žiadnu povinnosť hlásiť svoju
akciu obchodnej inšpekcii – tak
si myslia, nemajú. Lebo zákon má
opäť ďalšie diery...
Preto my – vy, nezabudnime-te!
Do 15 pracovných dní môžete
od zmluvy odstúpiť bez uvedenia
dôvodu.
Michal Fáber, S.O.S.
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Hádky pomáhajú vždy skôr zatemňovať ako objasňovať pravdu.
L. N. TOLSTOJ

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 4. júna má meniny Lenka, zajtra 5. júna Laura, v piatok 6. júna
Norbert, v sobotu 7. júna Róbert, v nedeľu 8. júna Medard, v pondelok 9. júna Stanislava a v utorok 10. júna Margaréta.

VITAJTE MEDZI NAMI
V nemocnici v Poprade sa narodili: 23. mája 2014 - Anna Suchá, Oľšavica.
Rodičia, ktorí majú záujem o uverejnenie mena svojho novonarodeného dieťaťa v Spoločenskej kronike novín Poprad, môžu ho nahlásiť
priamo v redakcii.

MANŽELSTVO UZAVRELI
24. mája 2014 – Bc. Ľudmila Vernarecová a Anton Bakoš, Iveta Oračková a Ladislav Kaľavský, Anna Gažová a Ján Galik, Ing. Silvia Fečová
a Ing. Marek Knápek, Denisa Štefaňáková a Rastislav Ďugas.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V dennom centre Limba oslavujú svoje narodeniny v 2. štvrťroku
títo členovia: Kamila Hájková, Janka Krajčová, Ján Jurčík, Katarína Janová, Žofia Maňáková, Anna Michalíková, Anna Michlíková,
Ján Roth, Anna Vojtková, Ján Teplický, Margita Zacherová, Paulína
Zambová, Anna Panáčková, Ida Bujňáková, Mária Šoltésová, Viera
Žoldáková, Katarína Žilková a Anna Kupčová.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 30. mája 2014
vo Veľkom Slavkove s

Lukášom Makulom,
23-ročným

V sobotu 31. mája 2014
vo Veľkej s

Františkom Gbúrom,
79-ročným

V sobotu 31. mája 2014
vo Veľkej s

Matejom Genčúrom,
78-ročným

V utorok 3. júna 2014
vo Veľkej s

Milanom Kleinom,
67-ročným

V utorok 3. júna 2014
vo Veľkej s

Teréziou Šebestovou,
93-ročnou

V utorok 3. júna 2014
vo Veľkom Slavkove s

Jozefom Birkom,
45-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 4. júna 2014 o 14. hod.
v Rímskokatolíckom kostole vo Veľkej s
Vo štvrtok 5. júna 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Petrom Rendom,
48-ročným
Annou Lešundákovou,
71-ročnou

Minulú stredu sa žiaci 4. až 9.
ročníka Základnej školy s MŠ na
Komenského ul. v Poprade zúčastnili v dome kultúry na zaujímavom koncerte.
Okrem piesní v podaní Thomasa Puskailera a Jána Madeja, bol
koncert zameraný aj na osvetu
týkajúcu sa separácie a recyklácie
odpadov. „V minulom školskom
roku sme podobný koncert zameraný na separáciu
a recykláciu skla
vyhrali cez Strom
života. Keďže mal
veľký úspech u žiakov, ale aj učiteľov,
a tohto roku nebola
možnosť ho vyhrať, tak sme si ho
zakúpili,
keďže
environmentálna
výchova je súčasťou učebných osnov
v každom predmete. Žiaci si z koncertu odniesli opäť

772 42 22, Tília: Banícka 28, Medovka: Tatranské nám. 4914/8, č. t.
285 12 25, Sunpharma: Kaufland,
Moyzesova 3, č. t. 788 03 36.
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
Dostanete ponuku, ktorá sa
neodmieta. Vo všetkom vám bude
priať šťastie.

Ne pre pí naj te svoje sily a
snažte sa správne si zorganizovať
čas, aby ste mali chvíľu aj na oddych.

Využite šťastné obdobie na
získanie novej práce, pre realizáciu
nových plánov a nové vzťahy.

Na nejaké rozhodnutie, ktoré
ste dlhšie odkladali, nastal ten správny čas.

Množstvo
práce vás už v
poslednom čase zmáha. Mali by ste
sa vybrať na peknú dovolenku.

Máte priaznivé obdobie na
nákup nehnuteľností alebo dobré
investície.

Všetko najlepšie k Vašim narodeninám praje celá rodina: Slivková, Langová, Maškulková, Šoltýsová, Koprušáková a Skokanová.
Za všetkých Zuzana Maškulková

veľa zaujímavých informácií. Tiež
si zasúťažili v rôznych súťažiach.
Odmenou pre nich boli tričká a cédečká, ktorým sa veľmi potešili. Po
skončení koncertu prebehla autogramiáda a mnohí využili možnosť
sa s Puskailerom aj Madejom vyfotografovať,“ uviedla Eva Neupaverová, učiteľka tunajšej školy. Už
teraz sa deti tešia na budúcoročný koncert.
(šif)

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 4. júna - Adus, vo štvrtok
5. júna - Altea, v piatok 6. júna Adus, v sobotu 7. júna - Adus,
v nedeľu 8. júna - Tília, v pondelok 9. júna - Medovka a v
utorok 10. júna - Sunpharma
-Kaufland.
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31
34, Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t.

Zo všetkých
strán sa vám
dostane uznanie za vašu prácu. Budete sa cítiť docenení.

BLAHOŽELÁME
Pri príležitosti životného jubilea 90 rokov dvojičiek zo Spišskej
Teplice Márie Šellengovej a Anny
Langovej, rodených Pleteníkových, sa zíde celá rodina. Obe sa
celým svojím srdcom venujú svojim deťom, vnúčatám a teraz už
aj pravnúčatám. Za celú rodinu
im chcem povedať, že ich máme
veľmi radi a želáme obom oslávenkyniam hlavne veľa zdravia.

Výborný koncert aj s osvetou

Nejaká udalosť vás mimoriadne poteší. Celý týždeň prežijete v radosti a šťastí.

V niečom nadobudnete
istotu, a tá bude pre vás základom
pre ďalšie kroky.
V poslednom
čase vám nič
nevychádza tak ako má, ale už sa to
čoskoro zmení.
Niečo
vás
znervózňuje, a
preto na mnohé veci reagujete podráždene. Pritom sa nemusíte obávať,
všetko je na dobrej ceste.
Potrebujete si
od všetkého
oddýchnuť, preto by ste urobili
najlepšie, keby ste sa vybrali na
dovolenku už teraz.
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Záujem o Challenge Day neustále klesá

Počet uskutočnených Challenge
Days v meste Poprad by sa od
začiatku už nedal spočítať ani
na prstoch štyroch rúk. Počet
zapojených miest a obcí do tejto výzvy Asociácie športu pre
všetkých SR však z roka na rok
klesá. V prvých rokoch ich bolo
vyše sto a dnes ostalo na Slovensku len deväť „statočných“.

„V našom meste sa od prvej
chvíle snažíme, aby Challenge
Day nebol ďalším bičom na základné a stredné školy, ale aby
športové kluby sídliace v meste
otvorili svoje športoviská pre
verejnosť zdarma alebo bez nutnosti členstva v danom klube.
Ponúkame im teda propagáciu
a vždy dúfame, že ju využijú,
aby získali nových členov. Žiaľ
opätovne musíme konštatovať,
že túto možnosť
využíva len veľmi
málo športových
klubov. Tým zariadeniam, ktoré
sa do výzvy zapojili, srdečne ďakujeme,“ povedal

Jozef Pavlík z oddelenia
školstva,
mládeže a športu
MsÚ v Poprade.
Podľa neho, dospelých najviac zaujala
ponuka bowlingu
a kryoterapie. „Našťastie aj cyklistické
chodníky stále lákajú stovky cyklistov a
korčuliarov. No udržať počet zapojených občanov
do pohybovej aktivity aspoň na
úrovni 10% opätovne zachraňovali školy. Najviac sa ich zapojilo
v ZŠ s MŠ Francisciho, ZŠ s MŠ
Tajovského, ZŠ s MŠ Vagonárska
a ZŠ s MŠ Koperníkova. Žiaľ
stredné školy sa zapojili v oveľa
menšom počte,“ dodal.
Na zábavné športové aktivity

pre stredoškolákov, ktoré mesto
pripravilo v stredu odpoludnia na námestí, ich prišlo „až“
15. „Celkovo sa do Challenge
Day v tomto roku zapojilo
10,18% občanov, čo je oproti minulému roku pokles o 0,92%. V
Nitre bolo percento zapojených
občanov o niečo vyššie - 11,82%,“
vypočítal J. Pavlík.
(ppp)

Seniori sú vďační za starostlivosť
Starý človek sa akoby od prírody stáva človekom vďaky – napísal Manfred Hausman. Sú chvíle,
kedy je vďačnosť na mieste. A
zvlášť citlivo vnímajú práve ľudia
v jeseni života, ak sa im dostáva
pozornosti a starostlivosti. Čas Napísali
postriebril vlasy,
priniesol vrásky, ubral na vitalite. Túžime však ešte po tom, aby
sme mohli aj roky na sklonku života prežívať dôstojne.
Preto ako balzam na dušu je pre
nás poznanie, že Mesto Poprad
vytvára podmienky pre seniorov,
že nám podáva pomocnú ruku a
ubezpečuje nás, že sa oň môžeme
oprieť. Dôkazom je i to, že sme
sa mohli od 19. do 25. mája zúčastniť na liečebno-relaxačnom
pobyte v Piešťanoch. Konal sa
už jedenástykrát a aj tentoraz bol
plný neopísateľných zážitkov.

Všetci účastníci tohto pobytu sa
chcú úprimne poďakovať nielen za
toto podujatie, ale aj ďalšie aktivity,
ktoré pre nás zabezpečuje mesto v
priebehu roka. Ďakujeme predovšetkým vedeniu mesta na čele s
primátorom Anste nám tonom Dankom,
že na nás nezabúdajú a vždy pre nás urobia aj
niečo navyše. Naša vďaka patrí aj
pracovníkom odboru sociálnych
vecí pod vedením vedúcej Etely
Lučivjanskej, ktorí podujatia pre
nás organizujú a realizujú.
V uponáhľanom živote, keď
neraz ostávame osamelí, hľadáme vyplnenie samoty v denných
centrách. Nadväzujeme tu nové
priateľstvá a sú pre nás miestom
spolupatričnosti a zmysluplného
trávenia dní jesene života. Ešte
raz za všetkých seniorov vrelá
vďaka.
Margita Repaská

Sobota 7. jún o 10. hod. na Námestí sv. Egídia

FESTIVAL KROJOVANÉ BÁBIKY 2014
a STAVANIE MÁJA

Otvorenie medzinárodného festivalu detskými folklórnymi súbormi a
predstavenie ľudovej tradície Stavanie mája na Turíce. Vstup: voľný
Sobota 7. jún o 18. hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade

ARIENIN PRÍBEH

Divadelno-tanečná show, kde vo „fantasy“ príbehu má divák možnosť
vidieť zaujímavé tanečné rekvizity, krásne pestrofarebné kostýmy a prepojenie orientálneho tanca s príbehom, ktorý sa dotkne sŕdc všetkých.
Vstupné: 3 €, 4 € a 5 €, predpredaj MC Bambino 052/7732 413 a 0904
407 887
Nedeľa 8. jún o 10. hod. v divadelnej sále DK

PUF A MUF

Babadlo Prešov
Divadelné predstavenie v komickom až grotesknom duchu.
Vstupné: 1,50 €

Koncom mája sa v ZŠ s MŠ Vagonárska ul. v Spišskej Sobote uskutočnila otvorená hodina anglického jazyka. Učitelia z okresu Poprad mohli
vidieť prácu štvrtákov z tejto školy. Nakoľko žiaci sa učia z učebníc vydavateľstva Macmillan, hodinu viedla Daniela Krajňáková, zastupujúca vydavateľstvo na Slovensku.
FOTO – Mária Kormaníková

Vstupenky na PMD vyhrali

Najväčšia modelárska výstava svojho druhu na Slovensku bude
v našom meste v sobotu 14. júna v športovej hale Aréna. Návštevníci
uvidia na Popradskom modelárskom dni rôzne zmenšené modely áut,
vlakov, tankov, lodí, ťahačov, stavebných strojov a ďalších. V novinách
Poprad č. 20 bola uverejnená súťaž o vstupenky na toto podujatie. Spomedzi tých, ktorí splnili podmienky boli vyžrebovaní: Juraj Reľovský,
L. Svobodu, Poprad, František Guth, Partizánska ul., Poprad a Barbora Šabľová, Rastislavova ul. Poprad. Lístky si môžu prevziať v redakcii
(Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dní do 15. hod.
(ppš)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 5. júna do 11. júna
Na hrane zajtrajšia 3D - o 16. hod.
a o 20.50 hod., Na hrane zajtrajšia
2D - o 18.20 hod., Vládkyňa zla
3D - o 13.50 hod. (hrá sa len cez
víkend), Detské kino - Rio 2 2D
- o 13.40 hod. (hrá sa len cez víkend), Vládkyňa zla 2D - o 15.50
hod., Na vine sú hviezdy - o 18.

hod., Susedia na odstrel - o 20.30
hod., Khumba 3D - o 16.40 hod.,
Khumba 2D - o 14.40 hod. (hrá
sa len cez víkend), Bony a klid
2 - o 18.40 hod. (nehrá sa 10.6.)
a o 20.40 hod. (hrá sa len 10.6.),
X-Men: Budúca minulosť 2D o 20.40 hod. (nehrá sa 10.6.), ARTMAX - Arcibiskup Bezák zbohom
... - o 18.40 hod. (hrá sa len 10.6.).
Viac na www.cine-max.sk (ppš)
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Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 4 Pracovného poriadku
zamestnancov mesta Poprad

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky príspevkovej organizácie Mesta Poprad

Mestská informačná kancelária Poprad

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
minimálne 3 roky praxe,
bezúhonnosť,
riadiace a organizačné schopnosti,
práca s PC,
AJ a NJ slovom aj písmom,
všeobecný prehľad o regióne,
osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie.
Požadované doklady k prihláške:
písomná prihláška do výberového konania,
overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu,
motivačný list,
písomný návrh koncepcie rozvoja Mestskej informačnej kancelárie
Poprad,
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 20. júna 2014.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke
s označením „neotvárať - výberové konanie – MIK Poprad“ na adresu:
Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením
dátumu, miesta a hodiny výberového konania.		
PP-75

INZERCIA

•

P R E DA J

Predám lacno leštený smrekový
tatranský obklad 3 €/1 m2, zrubový
profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t. 0908 234 866. 9/14-P
Predám záhradku s murovanou pivnicou v osobnom vlastníctve v Gánovciach. Inf.: č. t.
0903 902 702.
57/14-P
Predám rodinný dom v Poprade – Veľkej v tichej lokalite. Inf..
č. t. 0917 350 281.
67/14-P
Predám 3-izb. byt, 76 m2, 9/13 p.,
plastové okná. Cena 50 999 € + dohoda. Inf.: č. t.0949 20 24 20. 68/14-P
Predám málo používaný orbitrek v dobrom stave, nastaviteľná
záťaž, digitálny displej. Inf.: č. t.
0915 914 083.
69/14-P
Predám lacno zachovalý
bavlnený poloplyšový béžový
hnedý vzorovaný koberec 5 x 4
m, funkčný televízor Toschiba,
nový trojdielny otočný halogénový ohrievač a malú žmýkačku. Ceny dohodou. Inf.: č. t.
0907 282 097.
70/14-P

•
•
•
•
•

•

RÔZNE

SÚŤAŽ!!! Požičajte si a vyhrajte
DOVOLENKU!!! od 300 € do 4 000
€. www.popradskepozicky.sk. Tel.:
0911 913 849, 0917 668 003. 45/14-R
Džentlmen 40+ žijúci a pracujúci v Londýne sa rád zoznámi
so Slovenkou ovládajúcou AJ aspoň na pasívnej úrovni. E-mail:
lesliet@gclaw.co.uk
65/14-R
Kompletné prestavby bytov, bytových jadier, obklady, dlažby a maľby. Inf.: č. t.0908 302 598. 75/14-R
KRÁTKODOBÉ pôžičky do 24.
hod. Inf.: č. t. 0903 403 338. 76/14-R
Hľadáme do TATREE golfresort vo Veľkej Lomnici kuchára,
čašníka a brigádnikov. Inf.: č. t.
0905 292 242.
82/14-R
Dám do prenájmu 2-izb.
byt s balkónom po rekonštrukcii. Cena 320€/1 mesiac. Inf.: č. t.
0948 265 654.
83/14-R

•
•
•
•
•

•

K Ú PA

Kúpim súrne 1-izb. byt, príp.
ponúkam jeho výmenu za 2-izb.
byt, oba byty v úzkom centre mesta. Inf.: č. t. 0905 383 132. 17/14-K

MESTO

POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
pozemok v k. ú. Poprad - časť parcely č. KN-C 3226/3 o výmere
2,34 m2 za účelom užívania vybudovaného zádveria na Ulici Podjavorinskej 3386/14 v Poprade.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemok za účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk, zelených plôch a
pod., ktoré slúžia alebo budú slúžiť na účely podnikania, alebo s ním súvisia.
(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.).
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.
PP-71
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 6. 6. 2014 o 12. hod.

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície:

elektrotechnik – údržbár

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
stredoškolské vzdelanie,
odborná spôsobilosť podľa § 22 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,
prax v uvedenom odbore výhodou,
bezúhonnosť,
vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
písomná prihláška do výberového konania,
overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti,
štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby
výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Uzávierka prihlášok je 10. júna 2014.
Prihlášky s označením „neotvárať - elektrotechnik“ posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
PP-69
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať požadované podmienky.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MESTO

POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad, pozemok časť parc. č. KN-C 2485/10
o výmere 112 m2 za účelom vybudovania parkovacej plochy a schodiska
pre stavbu „Nadstavba objektu LIMBA na pozemku parc. č. KN-C 1284/3“.
Jedná sa o novovytvorené pozemky:
parc. č. KN-C 2485/57 o výmere 13 m², parc. č. KN-C 2485/58 o výmere 13 m²
parc. č. KN-C 2485/59 o výmere 13 m², parc. č. KN-C 2485/60 o výmere 13 m²
parc. č. KN-C 2485/61 o výmere 13 m², parc. č. KN-C 2485/62 o výmere 18 m²
parc. č. KN-C 2485/63 o výmere 8 m², parc. č. KN-C 2485/64 o výmere 21 m².
Výška nájmu za všetky časti pozemku je minimálne 716,02 €/rok.
(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 znaleckého posudku č. 35/2014 vypracovaného
Ing. Brunom Borošom)
Technické informácie o nehnuteľnostiach 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.
PP-74
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 11. 6. 2014 o 12. hod.
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Popradčania zdolali lídra a využili prvý postupový mečbal

Futbalisti FK Poprad si už
dve kolá pred koncom jarnej
časti III. ligy Východ zabezpečili postup do druhej najvyššej
futbalovej súťaže. Pomohla im
k tomu aj reorganizácia súťaže, ktorá sa od budúcej sezóny
rozdelí na západnú a východnú časť. Nie je to síce
postup z prvého miesta, ale po víťazstve nad
lídrom zo Žiliny vypukli
v nedeľu večer pod umelým
osvetlením v NTC bujaré oslavy. Poprad je tesne pred koncom sezóny zatiaľ na peknom
štvrtom mieste.
Minulý týždeň bol v Poprade bohatý na treťoligový futbal.
V stredu večer sa dohrávalo 26.
kolo, v ktorom Popradčania zdolali Vranov nad Topľou 1:0. Priblížili
sa tak k bránam postupu do druhej
ligy. Spečatiť ho mohli už v nasle-

dujúcom kole takisto na domácom
trávniku a pod žiarou reflektorov.
Do cesty sa im postavila vedúca
rezerva Žiliny. Domáci sa silného súpera nezľakli a po fantastickom výkone porazili lídra 2:0. Po
záverečnom hvizde sa začalo na
ploche oslavovať, veď FK
Poprad poputuje od jesene
do vyššej – atraktívnejšej
spoločnosti. „Množstvo ľudí
videlo, že v tejto súťaži sa hrá
kvalitný futbal. Nie je náhoda, že
sme postúpili,“ povedal po zápase
tréner FK Poprad Vladimír Lajčák a na margo osláv pokračoval:
„Toho som sa chcel v Poprade dožiť
a dočkal som sa. Keď vám spontánne ľudia tlieskajú počas hry a tešia sa spolu s vami na konci, je to
nádherné a o to v tomto športe ide.
Prispelo k tomu aj umelé osvetlenie
krásneho štadióna. Verím, že futbal
bude baviť popradských fanúšikov

Ďalší titul pre popradský Shihan
Mladí popradskí karatisti absolvovali ďalší, významný šampionát.
V sobotu 31. mája sa v Košiciach bojovalo o tituly na Majstrovstvách
republiky v kategóriách kata družstiev a kumite družstiev detí, žiakov, dorastencov a juniorov.
V kategórii súborného cvičenia kata obsadilo družstvo mladších dorastencov Karate klubu Shihan Poprad v zložení Ondrej Zbell, Filip
Rejdovian a Igor Hauser tretie miesto. Kategóriu 5-7 ročných dievčat s
prehľadom vyhralo družstvo v zložení Barbora Glatzová, Veronika Jalowiczorová a Ema Zacherová. Družstvo mladších dorastencov v zložení
Tomáš Gajan, Ondrej Zbell, Filip Rejdovian a Igor Hauser si vybojovalo post vicemajstra. Družstvo mladších dorasteniek, ktoré tvorili Popradčanky Petra Píchová a Monika Pekarčíková a hosťujúca Košičanka
Mercedes Nehilová, skončilo druhé.			
(jgz)

Krátko zo športu

•

ŠPORTOVÁ
olympiáda
detí a mládeže mesta Poprad
mala minulý týždeň v utorok
27. mája na programe atletické
súťaže mladších žiakov a žiačok.
V areáli ZŠ Jarná sa so siedmimi
disciplínami medzi dievčatami
najlepšie popasovali žiačky zo
ZŠ s MŠ na Komenského ulici,
medzi chlapcami dominovala
ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici.
DNES 4. júna sa v športovom
areáli ZŠ s MŠ na Dostojevského

•

ulici koná atletická súťaž najmladších žiakov a žiačok - Kinderiáda, ktorá je súčasťou Športovej olympiády detí a mládeže
mesta Poprad.
DNES 4. júna a vo štvrtok 5.
júna sa v NTC Poprad konajú
Školské majstrovstvá Slovenska
v malom futbale mladších žiakov.
58. ROČNÍK medzinárodných cyklistických pretekov
Okolo Slovenska nakukne aj
pod Tatry. Dnes 4. júna približne
o 15. – 15.20 hod. prejdú cyklisti
trasu po hlavnej ceste smerom

•
•

Takýmto náprahom načal Žilinu v 31. minúte Radomír Michlík
(na foto vľavo). Potom pridal gól Lukáš Kubus hlavou a po záverečnom hvizde vypukla v NTC Poprad obrovská postupová radosť.

aj v budúcnosti.“
Výsledky: dohrávka 26. kola
v stredu 28. mája FK Poprad –
MFK Vranov nad Topľou 1:0 (0:0)
gól Popradu: 90. Lukáš Kubus.
28. kolo v nedeľu 1. júna FK

Poprad – MŠK Žilina B 2:0
(1:0) góly Popradu: 31. Radomír
Michlík, 69. Lukáš Kubus.
Program: 29. kolo v nedeľu 8.
júna o 17. hod. 1. FC Tatran Prešov B – FK Poprad.
(mav)

V nedeľu na Deň detí sa v areáli ZŠ s MŠ Fr. Kráľa vo Veľkej konal výber
žiakov štvrtého a piateho ročníka ZŠ do športových tried zameraných
na tenis. Zúčastnené deti sa tak už smelo môžu pridať k asi dvadsiatke
rovesníkov, ktorí trénujú so skúsenými trénermi pod hlavičkou Školského tenisového klubu Poprad – Veľká.
FOTO – Marek Vaščura
Cez víkend sa v poľskom Krakove konalo prvé kolo svetového pohára v disciplíne Trial pod hlavičkou U.C.I. Do
zostavy kategórie Elite 20 sa zmestil aj
Popradčan Ján Kočiš. Ako jediný Slovák si v silnej konkurencii vybojoval
postup z kvalifikácie do semifinálových jázd, kde nakoniec obsadil nepostupové 15. FOTO - Šimon Tapušík

•

od Hozelca do Svitu.
MINULÝ týždeň v piatok
obec Štrba vyhlásila najlepších
športovcov, v sobotu bežali
okolo jazera stovky pretekárov
a v nedeľu sa uskutočnilo tradičné podujatie s rekordnou účasťou bežcov aj rodín. Deň detí a
športu má už v Štrbe vybudovanú tradíciu aj vďaka bežeckej
štafete 100x1000 metrov. Tento
rok sa konal 29. ročník a štafety
sa zúčastnilo 235 jednotlivcov a
36 rodín, čím bol opäť vytvorený
rekord v účasti. Najrýchlejším

bežcom sa stali medzi mužmi
Marek Mikula a medzi ženami
Zuzana Janotková. Už štvrtý
rok je bežecká štafeta spojená s
dňom detí.
VÍŤAZOM druhého ročníka „nočného behu“ bol uplynulú sobotu 31. mája na Štrbskom Plese Ukrajinec Vasyl
Matviychuk a najlepšou ženou
sa stala mladá Slovenka Lucia
Janečková. Night Run obul do
bežeckých topánok až 733 bežcov, ktorí sa popasovali s trasou
dlhou 8 km.
(ppv)

•
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Škôlkari pod olympijskými kruhmi
Vo štvrtok 29. mája vzplanul v areáli ZŠ Jarná olympijský oheň. V programe
Športovej olympiády detí
a mládeže mesta Poprad bol
trojboj v podaní škôlkarov.
Na podujatí sa tradične podieľa mesto Poprad a centrum
voľného času. „Deti cvičia
s chuťou, spontánne a majú
z toho veľkú radosť. Práve
takéto aktivity treba u nich podporovať, aby športovali aj v budúcnosti,“
povedala Anna Koperniechová z CVČ. „Každá materská škola si urobila
triedne kolá a tí najlepší sa stretli na veľkej mestskej olympiáde. Celý mesiac
sme pre nich pripravovali medaily a mesto Poprad prispelo pohármi pre
víťazov či občerstvením,“ dodala rozhodkyňa Jana Baburová.
Deti súťažili v skoku do diaľky z miesta, v hode loptou do diaľky
a v behu na 40 metrov. Panovala dobrá nálada, tí čo nesúťažili, povzbudzovali kamarátov z plného hrdla. „Veľmi rada športujem a tu sa
mi najviac páčil skok do diaľky,“ povedala Ninka Bartková. „Najradšej
behám. Chodíme aj s pani učiteľkou trénovať každý utorok do Arény,“
pridal sa Jakubko Kerestúr. „Prvý skok sa mi nepodaril, lebo som sa pošmykol, ale potom som to napravil. Nakoniec som aj tak skončil prvý,“ dodal sebavedome Maxim Tkáč,
ktorý vyhral kategóriu starších chlapcov. Medzi mladšími chlapcami sa najviac
darilo Lukáškovi Smoradovi.
Z dievčat bola v nižšej kategórii najlepšia Linda Slimáková
a vo vyššej kategórii Gabika
Majerčáková.
V celkovom poradí družstiev
sa na prvom mieste umiestnila
MŠ Jarná pred MŠ Tajovského
a MŠ Mládeže II.
(mav)

Mesto venovalo deťom
štvordňový program k MDD

v priestoroch centra voľného času
zasúťažili so svojimi štvornohými miláčikmi a v pondelok dali
bodku za popradským medzinárodným dňom detí tvorivé dielne
v ZUŠ na Štefánikovej ulici, či popoludňajšia repríza premietania
rozprávky Pán Včielka, tentokrát
však v sále domu kultúry. (ppv)
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FARBY - LAKY
OSMO – OLEJE, VOSKY,LAKY - Dlhodobá ochrana dreva od svetového výrobcu

Cena za 1 m2 od: 1,35 €

PREMAL ELEGANT - Polárna biela farba za cenu štandardnej

Cena za 1 m2: 0,15 €

RENOKOV - Farba, ktorá roky vydrží na plechovej streche

Cena za 1 m2 od: 0,65 €

SLOVLUX - Lazúra na drevo za najnižšiu cenu

Cena za 1 m2: 0,47 €

PP-65

(Dokončenie zo str. 1)
Pre deti, ktorým sa ešte nechcelo spať, predviedli tanečnice z Bella Arabia ohňovú šou
a na záver ovládla veľkoplošnú
obrazovku animovaná rozprávka Pán Včielka.
To však ani zďaleka nebolo všetko. Na druhý deň si deti

Vaše farby sú zatiaľ u nás ....

Pulzar, s.r.o. veľkoobchod farby - laky, Teplická 4, 058 01 Poprad, tel.: 052/776 71 27

