7. 6. 2017

Strana 1

Streda 7. 6. 2017

Číslo 22

Ročník XXVIII.

www.noviny-poprad.sk

Cena 0,30 €

Námestie rozkvitlo pestrosťou krojov

Centrum mesta minulú sobotu
rozkvitlo pestrými krojmi. Po roku
sa v Poprade opäť konal otvárací
program XXI. ročníka medzinárodného festivalu Krojované bábiky. Bol predstavením ľudových
tradícií tentoraz v podaní celkovo
19 detských folklórnych súborov
z nášho regiónu, ďalších končín Slovenska, ale aj z piatich zahraničných
krajín - Česka, Poľska, Ruska, Litvy
a Lotyšska.
Súbory prijal v obradnej sieni mesta
primátor Poprad Jozef Švagerko. Povedal: „Zachovávanie tradícií a folklór je

spätý s celým Slovenskom. Je pripomenutím všetkého krásneho z našej minulosti. Videl som deti oblečené v krojoch,
ktoré hovoria o tom, aký bol ten región
bohatý, ktoré farby prevládali, aké boli
ľudové zvyky. Kroje vyjadrovali aj určité postavenie v spoločnosti - či išlo
o slobodnú, nevestu, vydatú ženu, vdovu alebo slobodného či ženatého muža.
My si to pripomíname aj týmto festivalom a som rád, že sa stále teší takému
úspechu.“ Hlavným organizátorom
podujatia bolo Podtatranské osvetové
stredisko v Poprade.
(Pokračovanie na str. 2)

Vrátil sa s korunou víťazstva

So symbolickou korunou víťazstva a zároveň Korunou Himalájí
sa minulú sobotu vrátil do Popradu známy 52-ročný horolezec Peter Hámor.
V polovici marca sa vybral s ďalšími
slovenskými horolezcami na himalájsku osemtisícovku Dhaulágirí (8167
m). Bola jeho poslednou nezdolanou
osemtisícovou horou. Po aklimatizácii
sa mu podarilo vyliezť na jej vrchol 15.
mája 2017 o 12.30 hod. Tým si zapísal
na svoje konto celkovo 15 úspešných
výstupov na vrcholy všetkých štrnástich osemtisícoviek, keď na najnebezpečnejšiu z nich - Annapurnu, vystúpil

ako prvý horolezec v histórii z oboch
strán. P. Hámor pridal Korunu Himalájí ku Korune Zeme, ktorú získal
za výstupy na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov v roku 2003. Vrchol
Dhaulágirí dosiahol spolu s Michalom
Sabovčíkom, pre ktorého to bola jeho
prvá dosiahnutá osemtisícovka. Ďalších dvoch z ich horolezeckého tímu
- Michala Gabriža a Tomáša Petríka
potrápili zdravotné problémy a museli
sa svojho cieľa vzdať.
Výstup na siedmu najvyššiu horu
sveta bol súčasťou projektu P. Hámora Himalayadventure MMXVII.
(Pokračovanie na str. 5)
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Stručne

úRAD Poprad ozna•muje,Okresný
že od 12. do 16. júna bude pre-

biehať sťahovanie katastrálneho odboru sídliaceho na ulici Joliota Curie
3 do nových priestorov. V piatok 16.
júna nebude katastrálny odbor v prevádzke. Od pondelka 19. júna bude
katastrálny odbor OÚ Poprad prístupný občanom v nových priestoroch - v budove Okresného úradu
Poprad na Nábreží Jána Pavla II. 16
(vchod od obchodného domu Prior).

•

V minulých dňoch navštívil
Poprad nový francúzsky veľvyslanec Christoph Léonzi. Na stretnutí
s predstaviteľmi mesta rezonovala
najmä smart téma, ktorou sa Poprad
stáva známy, ale aj možná spolupráca s francúzskym Grenoblom.
V PODTATRANSKOM osvetovom stredisku v Spišskej Sobote bude
dnes 7. júna o 11. hod. otvorená výstava výtvarných prác ľudí s telesným
postihnutím pod názvom Svet, ako
ho vidíme my. Záštitu nad podujatím
prevzal druhý viceprimátor Popradu Pavol Gašper. Výstava potrvá do
konca júna a záujemcovia si ju môžu
pozrieť denne od 7. do 15. hod.
SLÁVNOSTNÁ omša k 200. výročiu Evanjelického kostola vo Veľkej sa uskutoční v nedeľu 11. júna o
10. hod.
V PIATOK 12. mája uplynulo presne 25 rokov, čo spoločnosť
Whirlpool vstúpila do československého výrobného podniku Tatramat v Poprade. Pri tejto príležitosti
sa minulú sobotu 3. júna konala na
Nám. sv. Egídia v našom meste oslava s bohatým kultúrnym a sprievodným programom.
VALNÉ zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej
v Poprade sa uskutoční vo štvrtok
8. júna o 14.30 hod. v Podtatranskej
knižnici na sídlisku Západ.
EU Invest Roadshow pre študentov stredných škôl z okresov Poprad,
Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa
sa uskutoční vo štvrtok 8. júna od
10. do 12. hod. v kine Tatran. Cieľom podujatia je podporiť participatívne euroobčianstvo u mladých
ľudí a ich lepšiu informovanosť o súčasnom dianí v Európskej únii. Organizuje ho Europe Direct Poprad
v spolupráci so Zastúpením EK na
Slovensku a agentúrou Creative Pro.
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)

•

•
•

Cez prázdniny bude v Poprade Detská univerzita

Mesto Poprad v spolupráci s občianskym združením Apolon, Univerzitou Mateja Bela, základnými
školami mesta Poprad a súkromnou
školou Life Academy pripravujú
prvýkrát Detskú univerzitu Poprad
(DUP). Ide o neformálne vzdelávanie
formou netradičných aktivít. Uskutoční sa pre deti ZŠ v Poprade vo veku
od 7 do 16 rokov v dvoch turnusoch od 10. - 14. júla a od 21. do 25. augusta 2017 s kapacitou po 80 detí.
Pre deti sú pripravené nezabudnuteľné zábavné a zároveň vzdelávacie
zážitky. Do piatich dní sú rozvrhnuté
programy ako deň s primátorom, reportérsky deň s TV Poprad, športový
deň s Petrom Bondrom, deň v Astronomickom ústave SAV v Tatrách a
tiež deň so slovenským prezidentom
Andrejom Kiskom. Deti strávia na
mestskom úrade dokonca noc so zaujímavými aktivitami, budú sa učiť aj o
etikete a protokole, budú mať vlastnú
hymnu, logo, tričká a vlajku, zoznámia
sa s atraktivitami Popradu a ďalšie. Ingrid Lindemanová (na foto druhá zľava) z OZ Apolon uviedla: „Majú sa na
čo tešiť. Budú sa im venovať fundovaní
a kreatívni lektori a pedagógovia. Záber programu je skutočne široký.“ Soňa
Svienta (prvá zľava) z Life Academy
doložila: „Naším zámerom je, aby sa
deti prostredníctvom netradičných ak-

tivít naučili čo najviac o svojom meste,
regióne a významných osobnostiach,
ktoré ho prezentujú na Slovensku, ale
i vo svete.“ Na záver DUP dostanú na
slávnostnom vyhodnotení diplomy.
Primátor Popradu Jozef Švagerko takýto projekt víta: „Mesto Poprad už
dlhé roky organizuje letné tábory pre
deti zo sociálne znevýhodnených rodín.
Tentoraz sme sa rozhodli pripraviť iný
projekt, aby sme dali príležitosť zažiť
nielen hry, ale i zaujímavé vzdelávanie aj ďalším deťom. Detská univerzita
bude na to skvelou príležitosťou.“
1. viceprimátor Popradu Igor Wzoš,
ktorý sa myšlienkou letnej detskej
univerzity zaoberal už dlho, je rád,
že tento nápad dospel do realizácie:

„Veľmi sa teším, že decká zažijú niečo
iné, čo tu doteraz nebolo. Cieľom je
zmysluplne tráviť čas, ktorý majú cez
prázdniny. Zároveň chceme tiež pomôcť rodičom, ktorí majú starosti, kam
deti v lete umiestniť. Nebude to nejaký prázdninový školský dril. Naopak,
bude to veľmi neformálne vzdelávanie,
vďaka ktorému budú môcť zažiť veľa
zaujímavých vecí. Zídu sa im v škole či
v bežnom živote.“
Prihláška do DUP je k dispozícii na
www.poprad.sk, ako aj na webových
stránkach ZŠ mesta Poprad a Life
Academy. Bližšie informácie poskytnú vedúce Detskej univerzity Ingrid
Lindemanová (0905 764 590) a Soňa
Svienta (0918 473 448).
(mar)

Námestie rozkvitlo
pestrosťou krojov
(Dokončenie zo str. 1)

Jeho riaditeľ Peter Šuca dodal: „Teším sa tomu, že na festival Krojované
bábiky každoročne prichádza množstvo detských folklórnych súborov. Je
z roka na rok silnejší, zaujímavejší, pútavejší. A to mi dáva nádej, že folklór
nezanikne. Je to jedinečné čo máme.
Hovorí sa, že ľudia, ktorí si nepamätajú
a nevážia minulosť, nemajú budúcnosť.
Toto podujatie je dôkazom, že Slovensko má budúcnosť...“
Na pódiu uprostred námestia sa
predstavili všetky detské súbory. Diváci si vychutnali rozmanitosť folklóru,
ktorú zavŕšilo popoludní postavenie
mája všetkým popradským dievčatám,
čo je obyčajom na Turíce.
(mar)

•
•

•
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Investičné aktivity aj akreditácia inžinierskeho štúdia

V Poprade sa v tomto čase začali
práce na výstavbe workhout parku na Juhu IV, postupujú práce na
rekonštrukcii komunikácie Staré
ihrisko, ktorá má byť hotová v závislosti od poveternostných podmienok do konca tohto týždňa,
pokračujú práce na výstavbe OC
Kaufland, s plánovaným termínom
dokončenia v novembri tohto roku.
Pracuje sa tiež na renovácii priestorov v Redute, ktoré budú slúžiť pre
pracovisko startupového inkubátora pre mladých.
Intenzívne sa pripravuje tiež začiatok výstavby dvoch kruhových
križovatiek na Ul. Slovenského odboja, ktoré významne prispejú k
bezpečnosti dopravy v tejto lokalite. Jedna bude pri Bille, druhá v
blízkosti. Primátor Popradu Jozef
Švagerko uviedol: „V prípade ďalšej
kruhovej križovatky pôjde o vynútenú investíciu realizátora výstavby
Kauflandu, ktorý dostal za povinnosť
ku kolaudácii vybudovať križovatku. Rátalo sa s ňou ešte v súvislosti
s výstavbou komplexu Horse, k čomu
však nedošlo.“ Predpokladaný ter-

mín začatia prác je prelom júla-augusta.
Na piatkovom stretnutí vedenia
mesta s novinármi informovali nielen o investičných aktivitách mesta,
ale aj o etablovaní sa ďalšieho vysokoškolského študijného programu
v Poprade. Primátor mesta Jozef
Švagerko podotkol: „Dostali sme
dobrú správu, že Univerzite Mateja
Bela schválili akreditáciu na študijný program Podnikové manažérske
systémy, ktorý sa bude realizovať
v Poprade. Bude unikátny tým, že
študenti budú vedieť vytvoriť systém
antikorupčného manažérstva pre samosprávy BS 10500. Už v júni 2015
popradská samospráva podpísala memorandum o spolupráci medzi UMB
a zamestnávateľmi, aby deti študovali
to, čo potrebujú zamestnávatelia a
výsledkom je akreditácia v Poprade. Mladí ľudia nebudú musieť odchádzať do vzdialenejších miest, ale
budú môcť študovať v našom meste.“
1. viceprimátor Igor Wzoš vyzdvihol, že akreditačná komisia schválila
nový študijný program v rekordnom
čase: „Predpokladáme, že už na jeseň

Primátorská kvapka krvi

Primátorská kvapka krvi pod záštitou primátora mesta Poprad
Jozefa Švagerka sa uskutoční v pondelok 12. júna 2017 od 7.
do 12. hod. v priestoroch Mestského úradu v Poprade. Darovať krv pozývajú Územný spolok Slovenského Červeného kríža Poprad, Národná transfúzna stanica SR, pracovisko Poprad
v spolupráci s mestom Poprad. Darovaním krvi pomôžete všetkým, ktorí
túto vzácnu tekutinu potrebujú.				
(ppp)

začneme rokovať s univerzitou, aby
sme tento antikorupčný systém zaviedli v meste Poprad. Je to medzinárodná norma, systém antikorupčného
manažérstva, ktorý sa používa po celom svete. A mesto má o tento systém
záujem.“
S akreditáciou inžinierskeho štúdia
na Univerzite Mateja Bela priamo v
Poprade súhlasila Akreditačná komisia Vlády SR na svojom aprílovom
zasadnutí. Minister školstva svojím
podpisom rozhodol o udelení akreditácie študijného programu Podnikové
manažérske systémy v odbore Ekonomika a manažment podniku. Tento
program je jedinečný a úzko prepojený na požiadavky zamestnávateľov
nielen z podtatranského regiónu. Osobitosť nového inžinierskeho programu spočíva v kombinácii predmetov
a potreby absolventov pre prax. Absolventi sa uplatnia na inžinierskych
pozíciách ako manažéri pre jednotlivé
manažérske systémy, interní audítori
kvality alebo ako procesní a systémoví
analytici, ktorí sú schopní identifikácie inovačného potenciálu organizácií
a ich udržateľného rozvoja.
Univerzita Mateja Bela a jej Ekonomická fakulta majú v Poprade viac
ako 25-ročnú históriu. Jej Inštitút
manažérskych systémov tu pôsobí
od roku 1992. V súčasnosti sa na
tomto pracovisku vzdelávajú bakalári v študijnom programe Manažment
a od septembra 2017 pribudnú aj inžinieri v programe Podnikové manažérske systémy.
(mar, mag)

Krátke správy

7. júna o 16. hod. sa v ho•teliDNES
Poprad uskutoční prezentácia

knihy Deti, ktorej autormi sú Milan Budzák a Vojtech Rušin a knihy
s názvom Vesmír do vrecka, ktorej
autorom je Vojtech Rušin.
SLÁVNOSTNÁ akadémia pri
príležitosti 25. výročia založenia
bilingválnej sekcie Gymnázia na
Ulici Dominika Tatarku v Poprade
sa bude konať v piatok 9. júna o 11.
hod. vo veľkej zasadačke Mestského
úradu v Poprade. Pozvaní sú aj zástupcovia Veľvyslanectva SRN v SR.
ZAJTRA 8. júna o 9. hod. sa
v Materskej škôlke na Okružnej ulici v Poprade uskutoční podujatie
s názvom Evička nám ochorela.
V SOBOTU 10. júna od 14. do
18. hod. sa v Legovni v Poprade na
Popradskom nábreží 17 uskutoční
Lego Deň otcov.
17. ROČNÍK Dňa ľudí so svalovou dystrofiou, ktorý je spojený
s verejnou zbierkou sa uskutoční
v piatok 9. júna v približne 60-tich
slovenských mestách a dedinách.
Dobrovoľníci rozdajú symbol ochorenia - belasé motýliky a informačné letáky. Cieľom kampane je
informovať verejnosť o dôsledkoch
ochorenia svalová dystrofia, ale aj
iných nervovosvalových ochorení.
Vyzbierané finančné prostriedky
budú použité na doplatky za kompenzačné pomôcky pre ľudí s týmto
ochorením.
NÁRODNÝ ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej
chirurgie Vyšné Hágy, Kancelárie
WHO na Slovensku a RÚVZ so sídlom v Poprade organizuje v piatok 9.
júna školenie asistentov osvety zdravia v boji proti tuberkulóze, ktorého
cieľom je teoretická a praktická príprava terénnych pracovníkov z lokalít na Slovensku, ktoré sú postihnuté týmto závažným prenosným
ochorením.
AKTUÁLNEJ situácii v Európe,
ale aj československým vzťahom sa
počas minulotýždňového spoločného dvojdňového stretnutia vo Vysokých Tatrách venovali predseda
Národnej rady SR Andrej Danko
a predseda Poslaneckej snemovne
Parlamentu Českej republiky Jan
Hamáček.
VERIACI si tento rok spoločne pripomenú už 770. výročie pútí
na Mariánsku horu. Zídu sa na nej
počas 1. a 2. júla, jej program sa
však začne už v nedeľu 25. júna.
Slávnostnú odpustovú svätú omšu
bude počas tohtoročnej Levočskej
púte v nedeľu 2. júla celebrovať kardinál Mauro Piacenza, hlavný pápežský penitenciár.
(ppš)

•

•
•
•

•

•

•
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Minulý týždeň sa na celom
území Slovenska konala preventívna dopravno-bezpečnostná akcia pod názvom
Jablko - citrón. Dopravným
policajtom pomáhali deti
priamo v teréne poučiť nezodpovedných
vodičov,
aby jazdili podľa predpisov
a chránili tak aj ich životy.
V Poprade sa podujatie konalo minulý týždeň v stredu
a policajtom pomáhali pri
kontrolách vodičov žiaci zo
ZŠ s MŠ Vagonárska v Spišskej Sobote. „Hovorili sme
vodičom, aby jazdili opatr-

Deti rozdávali vodičom jablká, ale aj citróny

ne. Ak porušili pravidlá, tak
sme im namiesto pokuty dali
citrón. Vodiči si môžu takto
uvedomiť, že treba jazdiť bezpečne. My deti sme najohrozenejšou skupinou, lebo často
prechádzame cez cestu samé,“
povedala Zuzana Findrová.
„Zahrali sme sa na policajtov. Niektorí vodiči prekročili
rýchlosť, iným nesvietili všetky svetlá. Boli by sme radšej,
keby sme rozdávali len jablká, ale museli sme odovzdať
aj nejaké citróny,“ prezradil

Patrik Františka.
Deti sa v škole dopravnej
téme venujú v rámci vyučovacieho procesu. „Boli priamo v dianí a tak videli, či po
cestách jazdia cestní piráti,
alebo slušní vodiči. Každý deň
sa stretávame s tým, že účastníkmi dopravných nehôd sú
práve deti. Aj v škole sa snažíme s nimi rozprávať na túto
tému, aby aj oni dávali pri
prechádzaní cez cestu viac pozor,“ uviedla učiteľka ZŠ s MŠ
Vagonárska v Spišskej Sobote

Nemocnica dočasne uzatvára v noci hlavný vstup

Nemocnica Poprad sa na základe množiacich sa podnetov a sťažností verejnosti
rozhodla v nočných hodinách presmerovať
pacientov a dočasne uzatvoriť hlavný vstup
do nemocnice. Dôvodom je zabezpečenie
nemocnice voči osobám pohybujúcim sa v
objekte bez potreby poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Táto zmena vstúpila do
platnosti vo štvrtok 1. júna 2017.
Hlavný vchod je otvorený len od 5. do 22.
hod., čo zároveň korešponduje s otváracími
hodinami v prípade pohotovostnej služby
lekární umiestnených v budove nemocnice
a tiež s Lekárskou službou prvej pomoci pre

Sylvia Potocká.
Vodiči sa nevyhli drobným priestupkom. Takéto
podujatie vítajú, pretože im
pomohlo uvedomiť si svoju
chybu. „Táto akcia má zmysel.
Snažím sa predpisy dodržiavať a pokuty som platil málo,“
priznal Peter. „Išiel som trochu
rýchlejšie. Hneď ako ma zastavili som si myslel, že ten citrón
si zaslúžim,“ zamyslel sa Stanislav. „Jabĺčko bola odmena
za dobrú a bezpečnú jazdu.
Je to fajn akcia, lebo človek si
uvedomí, aké riziká hrozia pri

nedodržiavaní predpisov. Som
vodič z povolania a to ma živí.
Pravidlá dodržiavam, lebo je
to pre moju bezpečnosť i bezpečnosť iných,“ dodal Marián.
Policajti za pomoci detí
skontrolovali počas stredajšieho dopoludnia 19 vodičov.
„V Poprade sme skontrolovali
14 mužov a 5 žien. Pravidlá
cestnej premávky porušilo 5 vodičov. Jediná žena, ktorá pravidlá porušila, si okrem citróna vyslúžila aj reálnu pokutu,
nakoľko v obci prekročila rýchlosť o 25 km/h,“ zhodnotil akciu hovorca KR PZ v Prešove
Daniel Džobanik.
(ppv)

deti, ktorú po 21.45 hod. zabezpečuje Ústavná pohotovostná služba detského oddelenia,
ktorá je umiestnená na 2. poschodí v spojovacej chodbe medzi poliklinikou a lôžkovou
časťou nemocnice. Po 22. hod. je vstup do
nemocnice možný len z vnútorného areálu
nemocnice cez hlavnú vrátnicu pri oddelení centrálneho príjmu. Parkovanie vozidiel je možné na parkovisku pri rampách, v
akútnych prípadoch je možné vo večerných
hodinách vjazd automobilom aj do areálu
- vždy však tak, aby bol zabezpečený priestor
pre príjazd sanitných vozidiel a vyloženie
alebo naloženie pacientov.		
(sga)

PP-58

Poslednú májovú sobotu
prijal v obradnej sieni mesta
prvý viceprimátor Popradu
Igor Wzoš jubilantov, ktorí
svoje narodeniny oslavovali
v máji. 85 rokov oslavovala
Mária Fridmanová (na foto),
Ema Hamrlíková, Anna Sokolská, Ján Jaduš. 80 rokov
- Margita Čillíková, Blanka
Jančiová, Ritta Kleinová,
Mária Koglerová, Mária Lukačková, Helena Michalková,
Magdaléna Nezvalová, Silvia Rothová, Ján Jurčik (na foto) a František Saloušek. 75 rokov - Zlata Baranovičová, Marta Greňová, Magdaléna Novobilská,
Angela Pavellová, Zuzana Pekelská, Anna Plutová, Roman Hlyvjak, 70 rokov
- Monika Blašková, Žofia Bujňáková, Eva Chlebušová, Mária Jurčová, Anna
Krakovská, Helena Kukurová, Anna Paganíková, Mária Pálfyová, Viera
Škurlová, Valéria Toporcerová, Milan Ďurča, Pavol Frisik, Milan Jaroš, Milan
Kolačkovský, Jozef Korvín a Peter Mudrák.
FOTO - Silvia Šifrová
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Jubilejná Senior párty aj s prekvapením Vrátil sa s korunou víťazstva

V Zariadení pre seniorov Centra sociálnych služieb na Komenského ulici
v Poprade sa minulý týždeň vo štvrtok konala jubilejná desiata Senior párty,
ktorej sa zúčastnili členovia všetkých popradských
denných centier. Organizátori pripravili pri tejto slávnostnej príležitosti aj jedno
prekvapenie.
Celé popoludnie sa v spoločenských
priestoroch
zariadenia tancovalo, spievalo a zabávalo. Seniorov
potešilo tanečné vystúpenie Solus Dance Academy,
bohatá tombola, no najmä
prekvapenie v podobe vystúpenia skupiny Drišľak.
„Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre seniorov,
aby zabudli na každodenné

(Dokončenie zo str. 1)

starosti, zabavili sa a porozprávali.
To h t o r o č n á
jubilejná párty
sa niesla v ľudovej tematike.
Zlatým klincom programu
bolo vystúpenie
skupiny
Drišľak. Našim seniorom
sme ulahodili, čoho dôkazom
bola aj veľká účasť na parkete,“ povedal riaditeľ Centra
sociálnych služieb v Poprade
Jozef Košický, ktorý stál pri
zrode tohto podujatia, nakoľko je vo funkcii rovnako
desať rokov. Celú dekádu
je predsedníčkou Denného centra pri Zariadení pre
seniorov CSS v Poprade aj
Jarmila Miháliková, ktorá

je druhou zakladateľkou
Senior párty. „Tých desať
rokov je vzácnych. Obaja
sme tu takto dlho. Hneď na
začiatku sme prišli s týmto nápadom a som rada,
že sa z toho stala tradícia,“
uviedla J. Miháliková, ktorá
v úvodnom príhovore prejavila J. Košickému úprimnú
vďačnosť a odovzdala mu
ďakovný list za všetkých seniorov DC.
(ppv)

Program kina CINEMAX Poprad Od 8. júna do 14. júna

Piráti Karibiku: Salazarová pomstva 3D:
o 13.hod. (hrá sa len cez víkend, Wonder Women 3D: o 20.40 hod., Mumia 2D: o 15.40
hod. a o 20.50 hod., Mumia 3D: o 18.10 hod.,
Detské kino - Baby šéf 2D: o 13.10 hod. (hrá
sa len cez víkend), Baby šéf 2D: o 15. hod. (hrá
sa len 13.6.) a o 15.30 hod. (nehrá sa 13.6.),

Wonder Women 2D: o 17.50 hod. (nehrá sa
13.6.), Babská jazda - Divoká babská jazda:
o 18. hod. (hrá sa len 13.6.), Deep: Dobrodružstvo pod hladinou 2D: o 14.30 hod.
(hrá sa len cez víkend), Piráti Karibiku: Salazarová pomstva 2D: o 16.50 hod. a o 19.50
hod. Viac na www.cine-max.sk.
(ppp)

Samotnému výstupu na
Dhaulágirí predchádzali aklimatizačné výstupy na viacero
vrcholov v himalájskom údolí Solo Khumbu. Všetky boli
vedené ľahkým štýlom, bez
pomoci výškových nosičov a
umelého kyslíka.
Popradský horolezec v
pondelok na stretnutí s médiami prezradil svoje pocity:
„Dhaulágirí je jeden z najťažších himalájskych „kopcov“.
Navyše sa tohto roku počasie
často mení a dlhšie periódy
dobrého počasia sa stratili.
Vyskytujú sa tak 2-3-dňové
okná dobrých poveternostných
podmienok. Keď čakáte dva
týždne na dobré počasie, zmobilizujete všetky sily. Nastáva
absolútna koncentrácia na výstup, snaha neurobiť chybu a
nestratiť orientáciu. Keď som
dosiahol vrchol, zmocnila sa
ma zmes pocitov, že už nemusím ísť vyššie. Potom aj obava,
aby dobre dopadol zostup, lebo
často drobné chyby môžu viesť
k fatálnym následkom.“
Tridsaťročný M. Sabovčík zo Spišskej Novej Vsi sa
vyjadril, že na vrchole nie je
čas na emócie: „Človek musí
zapnúť živočíšne pudy. Najsilnejšie pocity prichádzajú,
keď sme dole s kamarátmi,
rodinou, Bolo to pekné, ale
veľmi ťažké a fyzicky i psychicky náročné.“ P. Hámorovi
bol vďačný za možnosť liezť s
ním. Dodal: „Cenné rady mi
dal ten najlepší himalájista.“
Mladý so skúseným horozelcom sa dobre dopĺňali, Hámor Sabovčíka pochválil, že

mu nebolo treba prikazovať,
stačilo málo slov a vedel, čo
treba robiť. Sabovčík sa pousmial nad generačným rozdielom vo fyzických silách:
„Petrovi som stíhal, ale bolo to
na hrane.“
Po príchode domov si P.
Hámor najsamprv pochutil
na klobáse s kapustou, dôjde
rad aj na halušky, pečené rebrá, kolená či čapované pivo. P.
Sabovčík sa potešil domácemu vývaru a rezňom. Obaja
himalájisti si teraz chcú od-

Peter Hámor (vpravo) s Michalom Sabovčíkom.
dýchnuť. Na nové plány si
dajú trochu času. Ako však P.
Hámor povedal, Dhaulágirí
určite nebude jeho poslednou zdolanou horou. Možno
sa na jej vrchol vyberie ešte
inou cestou. Nevylúčil, že
by tiež ešte raz chcel dobyť
Mount Everest. M. Sabovčík nad novými plánmi veľa
neuvažoval, ale iste sa znovu vyberie do sveta. Lebo,
kto sa raz upísal najvyšším
štítom, nosí v sebe túžbu po
nich navždy.
(mar)

Záchranári pomáhali kolegovmu synovi

V sobotu 3. júna sa na sídliskovom hokejbalovom ihrisku v Poprade stretli členovia Integrovaného
záchranného systému počas tradičného hokejbalového turnaja.
Podujatie zorganizovalo občianske
združenie Záchrana, tentokrát bude
výťažok z turnaja a zbierka venovaná chorému Danielkovi záchranára
Petra Štrbáka z Trnavy.
„V tomto roku sme mali celoslovenský kongres záchranárov a tam sme
sa stretli s kolegom Petrom Štrbákom.
Povedal nám o svojom probléme a tak
sme sa rozhodli, že tento ročník turnaja
spojíme so zbierkou pre jeho chorého
synčeka. Peter asi päť rokov pôsobil aj
v Poprade a potom sa vrátil domov do
Trnavy. Bol by som rád, ak by sme už

nemuseli spájať tieto turnaje s takýmito udalosťami, čo by znamenalo, že
nás choroby a nešťastia obchádzajú,“
uviedol organizátor podujatia František Majerský z OZ Záchrana a dodal:
„Doteraz bolo vyzbieraných 815 eur,
ktoré sme už Petrovi odovzdali. Zbierka však pokračuje do konca mesiaca
a číslo účtu je zverejnené na stránkach
občianskeho združenia.“
Členovia slovenského integrovaného záchranného systému takéto
akcie vítajú, pretože sa počas výkonu
služby stretávajú málo. Navyše, nikdy neodmietnu pomoc iným. „Sme
radi, že môžeme aj takouto formou
pomáhať. Neľutujeme litre potu, je
to najmenej, čo môžeme pre malého
chlapčeka urobiť,“ povedal Filip Su-

rák z tímu popradskej polície. „Takto
sa aspoň zídeme kolegovia, ktorí sa
bežne nestretávame, nakoľko pracujeme v rôznych mestách integrovaného
záchranného systému,“ pokračoval
Stanislav Turis z košickej záchranky.
„Neprišli sme vyhrať turnaj, ale urobiť
správnu vec. Aj keď toho chlapčeka
osobne nepoznáme, chceme poďakovať OZ Záchrana, že takéto turnaje

organizuje,“ zdôraznil Matúš Garčár
z tímu hasičov Tatravagónky Poprad.
„Je to dobrá myšlienka a navyše máme
možnosť stretnúť sa mimo pracovných
vzťahov. V zápale boja sme súpermi
na ihrisku, ale po zápase si vždy podáme ruky. Vždy prispievame radi
na dobrú vec, zvlášť, ak ide o detský
život,“ dodal Marián Lopúch z tímu
popradských hasičov.
(mav)
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Napísali
ste nám

Dospelí čítali deťom

Čítanie rozprávok či
iných detských kníh je
pre deti nesmierne prínosné. Hoci si túto skutočnosť mnoho rodičov
uvedomuje, nie vždy
túto spoločnú aktivitu
zaradia do svojho bežného dňa. Rodičia majú
toľko povinností a starostí, že na predčítanie
skrátka nie je čas či nálada. Preto v Súkromnej
základnej škole Life Academy v Poprade každoročne
organizujú hlasné čítanie
pre všetkých žiakov školy.
Tento rok čítali žiakom
okrem rodičov či starých rodičov aj starší spolužiaci zo Súkromného gymnázia Life Academy, ako aj tvorcovia detskej
literatúry. Známe spisovateľky
Mirizmá Kirkov a Gabriela
Futová prečítali deťom niečo
zo svojej tvorby. Obľúbené po-

stavičky z ich vlastných kníh
tak ožili na pôde školy.
Ako povedali žiačka druhého
ročníka Viki: „Milujem knižky
Gabriely Futovej. Hľadám lepšiu mamu, Zverinec, Psia škola
kocúra Červenochvosta, Štyri
kosti pre Flipra - to sú knihy,
ktoré som už prečítala. Dnes
sme úryvky z nich počuli od samotnej tety Futovej. Bol to pre
mňa veľký zážitok. Určite sa zo

mňa stane spisovateľka.“
A to bolo cieľom celej akcie:
Podchytiť a motivovať deti
k čítaniu kníh. Deti si uvedomili, že ak čítajú, majú lepšie
výsledky v škole. Ak si čítajú
nahlas, pomáha im to zvyšovať sebadôveru. Ak si píšu zápisky, príbehy alebo denník,
pomáha im to k tomu, aby sa
z nich stali lepší pisatelia a aj
čitatelia. Martina Kolcúnová

Oslavovali aj spoznávali

MŠ Poprad-Veľká stimuluje tvorivosť detí v intenciách hudobno-pohybovej,
literárno-dramatickej a výtvarnej.
Už druhý rok sa
v edukácii snažia priblížiť deťom kroje,
hudbu, piesne, architektúru, zvyky, tradície, tance a nárečie na
elementárnej úrovni.
Ich výsledok je viditeľný vytvorením hudobno-dramatického
projektu.
Tento rok pod názvom Na Velickom
rínku deti s pani učiteľkami predstavili drotá-

Na Velickom rínku

ra, kováča, mlynára a parádnice v spojení hudby, spevu,
pohybu, obrazu, priestoru a
ďalších prvkov využitím fol-

V NEDEĽU 4. júna po•poludní
požiadali turisti

o pomoc horských záchranárov vo Vysokých Tatrách.
Na turistickom chodníku zo
Štartu smerom ku Skalnatej
chate našli na chodníku ležať
muža, ktorý nemal viditeľné
poranenia, ale nereagoval na
podnety. Na miesto odišli
záchranári, ktorí zistili, že
38–ročný Čech javil známky
požitia alkoholu. Pomocou
nosidiel ho transportovali k Múru nárekov, odkiaľ
bol vozidlom dopravený do
Tatranskej Lomnice. V podvečerných hodinách prijala
HZS žiadosť o pomoc pre
maďarských turistov, ktorých
v lokalite Štartu zastihla silná
búrka. Vzhľadom na počasie
sa báli pešo pokračovať v zostupe. Záchranári našli trojicu
turistov našťastie bez zranení,
ukrytých pred dažďom a bleskami na Štarte. Vozidlom ich
zviezli do Tatranskej Lomnice, odkiaľ pokračovali vlastným autom.
HORSKÁ
záchranná
služba oznamuje všetkým
návštevníkom, že sezónna
uzávera turistických chodníkov Tatranského národného
parku skonči 15. júna. V sobotu 10. júna o 15. hod. sa pri

•

Oslava MDD v našej MŠ na Okružnej ulici 1. júna
bola zábavno - edukačná a veru sme aj cestovali. Boli
sme v ZŠ v Spišskom Hrhove, kde sme v krásnom
prostredí areálu ZŠ spoznávali svet bylín, ochutnávali
čaje, v skleníku sadili priesady zeleniny, maľovali v exteriéri, modelovali z hliny.
Prechádzali sme sa po historickom parku so vzácnymi drevinami, pozorovali ovce v košiari, tí odvážnejší
mohli podojiť kravičku Lucku. Na koči ťahanom koníkmi sme sa previezli po dedinke a čerešničkou bolo, že si
každé dieťa zamiesilo na chlebíkové vianočky a žemle.
Všetko sa potom pieklo v piecke na dvore pri jazierku.
Bolo o nás dobre postarané, ponúkli nás i chutným
gulášom. Okrem výtvorov z hliny, obrázkov, pečiva a
pekných fotografií, sme si odniesli krásne zážitky z pekného výletu.			
J. Beskydová

Dali ste nám vedieť

Správy z Tatier

klóru a ľudovej slovesnosti.
Odmenou bol potlesk ich
najbližších v kinosále Máj za
krásne vystúpenie.
(rep)

Poslali
ste nám

Rainerovej chate uskutoční
ekumenická pobožnosť pri
príležitosti otvorenia tatranských dolín.
TATRANSKÝ príbeh je
názov výstavy fotoobrazov
fotografa Mikuláša Jacečka
s akcentom na veternú kalamitu vo Vysokých Tatrách.
Záujemcovia si ju môžu pozrieť v Grandhoteli v Starom
Smokovci do konca júna.
OD piatka 2. júna do nedele 4. júna pripravili ornitológovia z watching.sk na
Štrbskom Plese, v Starom
Smokovci a v Tatranskej Lomnici kurzy poznávania vtáčích
hlasov, kde účastníkov učili
rozoznávať spev vtákov.
SLOVENSKÁ
rocková
kapela Tublatanka oslavuje
počas tohto roka 33. výročie
svojho pôsobenia na hudobnej scéne. Koncom mája zahrala svoje najznámejšie hity v
sprievode sláčikového kvarteta Adventure strings a doslova
si podmanili publikum Grand
Hotela Kempinski High Tatras na Štrbskom Plese. Návštevníci Tatier si budú môcť
po letnej prestávke vychutnať
koncerty opäť na jeseň. V októbri zahrá vo Vysokách Tatrách skupina Desmod na
„živý jukebox”.
(ppš)

•

•

•

Hravo a ľahko!

Aj takto by sme mohli
nazvať nový formát vzdelávania detí za pomoci Lego
kociek. Nový program
Brick by brick je zameraný na rozvoj zručností
v technických oblastiach.
Deti si rýchlo osvoja
poznatky zo sveta matematiky, techniky, stavebníctva a prírodných vied.
Vďaka nim rozvíjajú svoje
motorické,
matematické, technické a kreatívne
zručnosti. Žiaci 3.B triedy
zo Základnej školy na Komenského ulici v Poprade
mali možnosť si to vyskúšať

vďaka Lucii Švecovej z Kreatívneho centra vzdelávania
(Legovňa Poprad). FOTO
a TEXT - Ivana Dubielová
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Láska nežije zo slov a nie je možné ju slovami vysvetliť.“
Matka Tereza

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

Dnes 7. júna má meniny Róbert, zajtra 8. júna Medard, v piatok 9.
júna Stanislava, v sobotu 10. júna Margaréta, 11. júna Dobroslava, v pondelok 12. júna Zlatko a v utorok 13. júna Anton.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 2. júna 2017
vo Veľkom Slavkove s

Annou Dúbravskou,
85-ročnou

V nedeľu 4. júna 2017
vo Veľkej s

Alojzom Kovalčíkom,
86-ročným

V pondelok 5. júna 2017
vo Veľkej so

Zuzanou Nagyovou,
74-ročnou

V pondelok 5. júna 2017
vo Veľkej s

Jánom Tóthom,
56-ročným

V pondelok 5. júna 2017
vo Veľkej s

Oľgou Černickou,
90-ročnou

V utorok 6. júna 2017
vo Veľkej s

Erikou Zagorovou,
54-ročnou

V utorok 6. júna 2017
vo Veľkej s

Ružou Holanovou,
85-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 7. júna 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

Justínou Lopuškovou,
71-ročnou

MESTO POPRAD

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

Veľké čistenie Slavkovského potoka

Obyvatelia Matejoviec,
ktorí sú členmi Miestnej
organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu (SRZ) v
Poprade, sa pre katastrofálny stav rybárskeho revíru
evidovaného ako Slavkovský potok rozhodli zorganizovať jeho vyčistenie.
Oslovili sme poslankyňu
za volebný obvod č. 1 Annu
Schlosserovú, aby nám vo
vzťahu k mestu pomohla s
organizáciou tejto brigády. S
náčelníkom Mestskej polície
Štefanom Šipulom bola dohodnutá prítomnosť rómskej
hliadky zriadenej pri MsP a
prostredníctvom jej členov aj
informovanosť obyvateľov o
nutnosti zúčastniť sa na brigáde.
Keďže ide o verejný záu-

jem, Klub Matejovčanov a
Miestna organizácia SRZ v
Poprade oslovili zamestnancov príslušných oddelení
mesta Poprad z dôvodu zabezpečenia veľkoplošného
kontajnera na vyzbieraný odpad a zamestnancov verejnoprospešných prác na čistenie
brehov a toku prvého úseku
rybárskeho revíru od cestného mosta pri areáli Zámoček
na Hlavnej ulici v Matejovciach po ústie Slavkovského
potoka do rieky Poprad pri
železničnej zastávke v mestskej časti Matejovce v Poprade. Tento revír sa nachádza
veľmi blízko problémových
lokalít, kde chýba systémové
riešenie nakladania s odpadom a to zapríčiňuje značné
znečistenie toku a brehov.

Členovia organizácie SRZ v
Poprade zabezpečia čižmy pre
účastníkov a vrecia na odpad.
Pozývame všetkých obyvateľov Popradu, hlavne mestskej časti Matejovce, ktorým
záleží na životnom prostredí, aby sa v sobotu 10. júna
2017 od 9. hod. zapojili do
prvej etapy čistenia Slavkovského potoka. Stretneme
sa na autobusovej zastávke
Matejovce - Závodný klub
smer Kežmarok. Potrebné
je priniesť si dobrú náladu a
pracovné (staršie) oblečenie.
Vopred ďakujeme všetkým,
ktorí sa zúčastnia a záleží im
na čistom životnom prostredí, v ktorom žijeme.
Tomáš Štěpán za Klub Matejovčanov a Sebastián Olšavský za MO SRZ v Poprade

Kultúrny program mesta Poprad
9. jún o 17. hod. - Dom kultúry Poprad - divadelná sála
„POVEDZ MI ČÍŽIČEK,
AKO RASTIEM...“
Detský folklórny súbor Letnička si v roku
2017 pripomína 25. výročie svojho založenia.
Tomuto jubileu sú venované aj podujatia, ktoré súbor v tomto roku uskutočňuje. Jedným
z nich je výročný koncert „My sme deti z Letničky, alebo...“. Vstupné: deti do 15 rokov 1,50
€, od 15 rokov 3 €

11. jún o 10. hod. - Dom kultúry Poprad - divadelná sála
AKO JANČIČI STRETLA BRUMKA
V nádhernom príbehu o novom kamarátstve
plnom pesničiek a tanca sa dozviete, aká je zeleninka zdravá, kto nám dáva medík, či je potrebné
umývať si zúbky a ešte oveľa viac.
Príďte spoznať rozprávkovú postavičku Jančiči
a macka Brumka a spoločne s nimi si užiť divadla,
veľa krásnych edukatívnych pesničiek, veselého
tanca a najmä veľa zábavy. Vstupné: 6 €

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov o celkovej výmere 229,84 m2 ktoré sa
nachádzajú v budove Reduty, súp. č. 44 na Námestí svätého
Egídia v Poprade. Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Predmet nájmu na základe súťaže:
Nebytové priestory o celkovej výmere 229,84 m2, nachádzajúce
sa na treťom poschodí budovy súp. č. 44 - Reduta, postavenej na
pozemku parc. č. KN-C 5/1 v katastrálnom území Poprad, evidovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore,
na liste vlastníctva č. 4890. Nebytové priestory sú vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Účel nájmu: Zriadenie a prevádzkovanie centra podpory pre
start-up a inkubátor.
Doba nájmu: Nájomná zmluva na prenájom priestorov bude
uzatvorená na dobu určitú - 10 rokov.
Ročné nájomné: Je stanovené vo výške 1,00 €/predmet nájmu/
rok.
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby, spojené s užívaním nebytových priestorov (prevádzkové
náklady).
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16.6.2017 do
12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Všetky súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke:
www.poprad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297		
PP-52

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 7. júna - Tília, štvrtok 8. júna - Ekolekáreň
OC Forum, v piatok 9. júna - Ekolekáreň OC
Forum, v sobotu 10. júna - Adus, v nedeľu
11. júna - Dr. Max - OC Max, v pondelok 12.
júna - Avena a v utorok 13. júna - Zlatý had.
Tília: Banícka ul., Ekolekáreň OC Forum: Nám.
sv. Egídia, Adus: Mnoheľova ul., Dr. Max - OC

Max: Dlhé hony, Avena: Karpatská ul., Zlatý
had: Novomeského 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
Rýchly týždeň bude
naplnený množstvom zážitkov.
Budete sa cítiť veľmi dobre.
Dbajte
o
svoje zdravie a neprepínajte svoje sily. Podarí
sa vám nabrať veľa novej energie.
Budete sa
tešiť z dobrej pracovnej príležitosti. Nepremárnite ju.
Nájdite si
čas na svojich blízkych. Odvďačia sa vám
za to pochopením a peknými
zážitkami. Čaká vás skvelý oddych.

Môžete
smelo začať
s novými zámermi alebo s novou
prácou. Budete mať aj príležitosť
na cesty.
Ak plánujete dovolenku, je najlepší čas na jej zabezpečenie. Bude mimoriadne dobrá.

Budete sa
cítiť veľmi
dobre. Zoznámite sa s novými
príjemnými ľuďmi.
Čo sa nemá
dostať na
verejnosť, o tom nehovorte.
Mohlo by sa vám to vypomstiť.

Oceníte
snahu niekoho, kto vám bude chcieť pomôcť.
Inak to bude pokojný týždeň.

Lákavá
pracovná
ponuka sa ukáže ako nie celkom
výhodná. Nebojte sa, vyskytne sa
aj iná.

Nevyvolávajte zbytočné hádky, lebo natrafíte na
silného protivníka, ktorý vám nič
nedaruje.

Niekto
prekročí
hranice vašej trpezlivosti a na
prekvapenie ostatných ukážete
svoj hnev.

7. 6. 2017

Strana 8

Týždeň s mestskou políciou Svätá omša pod zemským povrchom

týždeň popo•ludníMINULÝ
hliadka MsP Poprad

zasahovala na Ul. Murgašovej, kde vodič motorového
vozidla s bratislavským evidenčným číslom nerešpektoval dopravné značenie zákaz
vjazdu všetkých vozidiel v
oboch smeroch. Mestskí policajti na uvedené vozidlo založili blokovacie zariadenie.
Asi po hodine upozornil občan na to, že vodič vozidla sa
snaží demontovať blokovacie
zariadenie násilným spôsobom, preto išla hliadka MsP
Poprad opäť na miesto. Muž
úmyselne poškodil blokovacie zariadenie namontované
na svojom vozidle. Podozrivý bol predvedený za účelom
zistenia totožnosti a následne bola 49-ročnému občanovi Ruskej republiky uložená
bloková pokuta.
VO ŠTVRTOK 1. júna
dopoludnia hliadka MsP
Poprad zistila na Námestí
sv. Egídia dve ženy, ktoré vykonávali nelegálnu finančnú

•

zbierku. Obidve podozrivé
ženy boli predvedené za účelom zistenia totožnosti, kde
bolo zistené, že ide o 27 a 19
ročné občianky Rumunska,
ktoré využívali nevedomosť
najmä starších ľudí a pomocou falošných hárkov sa od
nich snažili nelegálne získať
finančné príspevky. Podozrivým ženám boli uložené
blokové pokuty.
V TEN istý deň popoludní hliadka MsP Poprad
zistila dve ženy, ktoré na
Námestí sv. Egídia ponúkali
okoloidúcim na predaj rôzne voňavky. Podozrivé ženy
predávali tovar bez povolenia a navyše mimo trhových miest, čím sa dopustili
priestupku. Jednej podozrivej bola na mieste uložená
bloková pokuta. Druhá podozrivá bola predvedená
na MsP Poprad za účelom
zistenia totožnosti a po jej
zistení bola 55-ročnej žene
zo Serede takisto uložená
bloková pokuta.
(msp)

•

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho/vedúcej
oddelenia strategického rozvojového manažmentu
Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa • prax v oblasti cestovného ruchu • skúsenosť so štrukturálnymi fondami
EÚ • organizačné schopnosti na spoločenské a kultúrne podujatia • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • práca s počítačom - pokročilý • vodičský
preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
• písomná prihláška na výberové konanie • profesijný štrukturovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu • kópia
dokladov o dosiahnutom vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných
údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov.
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 20. júna
2017 do 12.00 hod. Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel. 052/7167291
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej
obálke s označením neotvárať „výberové konanie - rozvojový
manažment“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo
ich poslať poštou na adresu:
Mesto Poprad
1. zástupca primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
PP-60

Ak ste si zvykli na svätú
omšu v kostole, na kalvárii,
či na inom mieste na zemi,
verte, že existujú aj priestory, kde sa to dá, aj keď je to
veľmi neobvyklé. Takým
miestom môže byť jaskyňa.
Vládne tam prítmie, alebo
úplná tma a zvláštna akustika. Niekoľko desiatok ľudí
sa zišlo na svätej omši v Belianskej jaskyni.
Či sa vonku potíme, alebo
trasieme od zimy, v jaskyniach je stále len pár stupňov
nad nulou. Belianska jaskyňa
v Národnej prírodnej rezervácii Belianske Tatry na území TANAPu vďaka svojim
bizarným skalným útvarom
púta pozornosť už 125 rokov.
Svätá omša tu bola po prvýkrát v tretiu májovú nedeľu.
Za účasti niekoľkých kňazov
a speváckeho zboru zo Spišskej Belej. Organizátor Jozef
Leščák povedal: „Bol som raz
v nových priestoroch, kde ešte
nikto predomnou nebol, bolo
to vysoko na lane, čakal som
kým ostatní chlapci dolezú,
kľakol som si a pomodlil som
sa. Stratil som pojem o čase,

Kina Tatran
8. a 9. júna o 19. hod.
Z PARÍŽA DO PARÍŽA
FR / CA, dobrodružný / dráma, 110 min., dabing, MP12
Bratia Maurice a Joseph radi
vymýšľajú vylomeniny a prežívajú chlapčenské dobrodružstvá. Do detských hier a radostí
im však zasiahne tvrdý osud,
mama im musí na kabáty prišiť
žlté hviezdy. Vstupné: 4 €
10. a 11. júna o 16. hod.
DEEP: DOBRODRUŽSTVO
POD HLADINOU
ES, animovaný / rodinný / komédia, 92 min., dabing, MP

Inzercia

• Predám

tatranský
obklad 2,9 €/m2, leštený, zrubový - pologuľatý profil, hranoly a dlážkovicu - dyle na podlahy. Inf.:
č. t. 0908 234 866.
3/17-P
Predám garáž na sídl.
Západ v Poprade (za Euroviou) v osobnom vlastníctve, cena 15 000 €. Inf.: č. t.
0950 593 574.
20/17-P

•

• Kúpim pozemok v Poprade - vo Veľkej, v Spišskej So-

o chlade, pocítil som Boží dotyk. Rozhodol som sa, že aj
v podzemí oslávime nášho Nebeského Otca a po niekoľkých
rokoch snahy to vyšlo.“
Jaskyňa je jedno z najnehostinnejších miest na zemi.
Napriek tomu sa dá považovať za tajuplnú bránu k podzemnému svetu a vstup do
nadprirodzena. „Toto miesto
ticha je vhodné na stretnutie s Bohom, má v sebe hlbokú mystiku. Jaskyňa je Boží
chrám, ktorý si On sám vytvoril počas tisícov rokov“,
povedal jeden z kňazov Ján
Záhradník. Na svätej omši
bol aj primátor Spišskej Belej
Štefan Bieľak, ktorý už zažil
omše na rôznych miestach,

ale v jaskyni prvýkrát. „Doprial by som aj ďalším ľuďom
takýto zážitok. Bolo to pre
mňa veľké duchovné naplnenie a som rád, že to bolo práve
v našej Belianskej.“
Belianska jaskyňa je dlhá
takmer 4 km. Veriaci tu boli
na návšteve. Stály domov
tu má 8 druhov netopierov,
pavúky a jaskynné ryby. Do
jaskýň chodieva zimovať
medveď, líška alebo jazvec.
V okolí sa môže vyskytnúť aj
rys a vlk.
Na Slovensku je 14 sprístupnených jaskýň. Tých, do
ktorých ešte turistická noha
nevstúpila je podľa odborníkov - speleológov okolo 7
tisíc.		
(kpa)

Zem zaplavili nekonečné oceány, ľudstvo sa vysťahovalo a
na planéte žijú už iba tvory z
hlbín. V podmorskom údolí
žije aj chobotnička Deep, neurotická kreveta Alica a nemotorný morský čert Evo. Traja
kamaráti ale znamenajú trikrát
viac problémov.
Vstupné: 4 €; 3,50 € deti

neskôr ju však na
mieste jej večného
odpočinku objavil
dobrodruh. Vstupné: 5 €

10. a 11. júna o 19. hod.
MÚMIA
USA, akčný / dobrodružný, 114
min., titulky, MP12
Egyptská princezná Ahmanet
bola potrestaná mumifikáciou
zaživa a pochovaná tak, aby ju
nikto nenašiel. O dvetisíc rokov

bote alebo v Strážach vhodný na výstavbu rodinného
domu, výmera pozemku max.
do 450 m2, cena do 45 000 €.
Platba v hotovosti. Inf.: č. t.
0903 626 055.
8/17-K
Kúpim záhradku v Poprade za železničnou traťou,
aj neudržiavanú. Inf.: č. t.
0918 992 539.
11/17-K

•

• Aj

v roku 2017 ponúka
muzikantské služby učiteľ
na dôchodku JÁN PLAČEK
z Popradu (flauta, klarinet,
trúbka, husle, spev, humor)

12. júna o 19. hod.
HITCHCOCK / TRUFFAUT
FR/USA, dokumentárny, 79
min., titulky, MP15, FK
Séria rozhovorov dvoch významných režisérov. Spojenie
archívnych záberov a rozhovorov s aktuálne najlepšími
filmovými tvorcami, akými
je napríklad Martin Scorsese či David Fincher. Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

na svadbách, narodeninách,
firemných akciách vo dvojici s harmonikárom alebo
gitaristom. Doprava vlastná. Inf.: č. t. 052/776 76
33, 0902 519 954. 39/17-R
Hľadám prácu ako upratovačka alebo pomocná sila
v kuchyni. Som na čiastočnom
invalidnom dôchodku. Inf.:
č. t. 0914 144 667. 41/17-R
Potrebujete umyť okná? Zavolajte č. t. 0904 670 190. 42/17-R
Náter striech za 3 €/m2.
V cene je farba + práca. Inf.:
č. t. 0915 423 705. 44/17-R

•

•
•
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Kamzíci absolvovali túry i hodinu jogy

Popradskí hokejisti sa už od začiatku
mája
zodpovedne
pripravujú na nový ročník Tipsportligy. Letná príprava je pestrá,
nebude chýbať bohatá nádielka
prípravných zápasov. Tréneri spestrili túto zaberačku aj netradičnými túrami či hodinou jogy.
Od skončenia uplynulého ročníka
Tipsportligy je v popradskom hokeji
neobvykle rušno. Vedenie i tréneri to
uchopili za správny koniec a už majú
za sebou mesiac prípravy na novú
sezónu. Do letnej zaberačky sa zapojilo množstvo juniorov a aj viacero
už podpísaných posíl, o ktorých klub
pravidelne verejnosť informoval.
„Veľmi sa teším, že chlapci začali letnú prípravu v hojnom počte. Je vidieť,
že v klube to žije a ľudia to oceňujú.
Meno a značka popradského klubu napreduje,“ uviedol riaditeľ HK Poprad
Ľudovít Jurinyi. „Najväčší progres
sme zatiaľ urobili v oblasti sily. Vo veľkej miere sme sa zameriavali na kompenzáciu jednostranného zaťaženia.
Absolvovali sme vysokohorskú túru,
chlapci si vyskúšali úlohu nosičov a
podarilo sa im zazrieť aj kamzíka. Boli

sme tiež na ľade v Liptovskom Mikuláši, aby si naň chlapci zvykali a aby
si otestovali nový výstroj,“ povedal
tréner HK Poprad Marcel Ozimák,
ktorý minulý týždeň doprial hráčom
aj hodinu jogy (na foto).
Popradčanov čaká od prvého augusta maratón prípravných zápasov,
vrátane niekoľkých turnajov. Tatranský pohár sa posunul na skorší termín, pretože sa HK Poprad zapojil aj
do novovytvoreného Vyšehradského
pohára. „Bol by som rád, keby boli
všetky prípravné zápasy so súpermi na
vysokej úrovni. Aj toto si však treba zaslúžiť výsledkami. Konfrontácia je však
dobre vyskladaná a vítam veľký počet

zápasov. Už teraz
je nás asi tridsať,
takže konkurencia
je dostatočná. Na
záverečný turnaj
do Francúzska by
sme mali vycestovať už s takmer
hotovým kádrom
pre Tipsportligu,“
vysvetľoval
M.
Ozimák. Ten prezradil, že nebude
chýbať ani try-out, ale bude sa od toho
minuloročného líšiť. „Bude to formou
zápasov v Spišskom pohári. Odohrajú
ich pozvaní hráči a možno niektorého
z nich stiahneme do tímu,“ dodal.
HK Poprad už rozbehol aktivity aj
smerom k fanúšikom. Od pondelka
spustil prvú vlnu predaja permanentiek, ktoré budú mať niekoľko výhod. „Permanentky budú dve. Jedna
bude štandardná v základnej cene iba
na základnú časť a permanentka Premium bude obsahovať balík prípravných zápasov, základnej časti a pevne
verím, že aj play-off, kde by sme chceli
byť čo najvyššie. K tejto permanentke
budú pridelené zľavy a rôzne výhody.

Zmena bude v predaji lístkov. Zjednotili sme ceny, ktoré budú stabilné
na všetkých súperov. Pripravujeme aj
špeciálne balíčky pre rodiny s deťmi,“
ozrejmil Ľ. Jurinyi.
Priebežný program prípravných
zápasov HK Poprad (presné časy
budú známe neskôr):
- v utorok 1. augusta HC Košice
- HK Poprad, vo štvrtok 3. augusta
HK Poprad - HKM Zvolen, v utorok 8. augusta HKM Zvolen - HK
Poprad, vo štvrtok 10. augusta HK
Poprad - MHk 32 Liptovský Mikuláš, od utorka 15. do štvrtka 17.
augusta Spišský pohár (HK Poprad
„B“), od štvrtka 17. do nedele 20.
augusta Tatranský pohár, v utorok
22. augusta DVTK Jegesmedvék
- HK Poprad (Vyšehradský pohár),
v piatok 25. augusta HK Poprad UTE Budapešť (Vyšehradský pohár), v nedeľu 27. augusta MAC Budapešť - HK Poprad (Vyšehradský
pohár), v utorok 29. augusta HK Poprad - Fehérvár AV19 (Vyšehradský pohár), vo štvrtok 31. augusta
HK Poprad - HC Košice, od piatka
1. septembra do nedele 3. septembra
Turnaj vo Francúzsku.
(mav)

Deti z detských domovov si schuti zašportovali

Pohár PFZ v rukách Batizoviec

Minulý týždeň v stredu sa
na trávniku NTC odohralo
finále 2. ročníka pohárovej
súťaže O pohár Podtatranského futbalového zväzu.
Po dramatickom a napínavom vývoji sa z trofeje tešili
futbalisti OFK Batizovce,
ktorí porazili FC Spišská
Teplica L.D. 2:1.
„K úspechu chýbalo veľmi
málo. Po vyrovnaní na 1:1
sme začali preberať iniciatívu
do svojich rúk, no v druhom
polčase sme dostali druhý
gól. To, čo sme nepremenili
v závere, sa inak ako smola
nazvať nedá,“ hodnotil tréner Spišskej Teplice Róbert
Ujčík. „Po dobrom úvode
súper vycítil, že sme neškodní a začal nám podkurovať.
V závere nás držal v šachu,

ale našťastie mat sme dali
my. Pre hráčov to bol jeden
zo stropov a je to satisfakcia
za to, ako sa futbalu venujú.
Vďaka tomuto víťazstvu je
to celkom vydarená sezóna,“
dodal tréner OFK Batizovce
Ján Guziar.
Zápas v NTC Poprad videlo úctyhodných 350 divákov, ktorí vytvorili výbornú
futbalovú atmosféru. S vyvrcholením druhého ročníka jedinečnej podtatranskej
súťaže je spokojný aj organizátor. „Samotný priebeh
finále ukázal jasne, že aj na
úrovni oblastnej súťaže sa
dá predviesť divákom krásny
futbal. Súťaž je inšpirujúca a posúva každé mužstvo
dopredu,“ uviedol predseda
PFZ Štefan Vaľko.
(mav)

Minulý týždeň v stredu
sa v priestoroch športového areálu ZŠ Dostojevského
v Poprade konal 27. ročník
krajského kola Športových
hier detí z detských domovov. Viac ako 150 detí s neľahkým osudom zabudlo na
športoviskách na každodenné starosti a tí najlepší sa kvalifikovali na celoštátne kolo.
„Základným cieľom je pomôcť deťom rozvíjať svoje
schopnosti, pomôcť im zaradiť sa do života a využiť na to
šport. Každé dieťa v detskom
domove je určitým spôsobom
ranené. Je pre nich typické,
že sa vzdávajú a nedávajú si
vysoké ciele. Práve šport im
pomáha získať to naspäť,“
uviedol predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef
Mikloško a dodal: „Jeden
chlapec to povedal krásne, že
vždy bol zakríknutý, ale keď
sa postavil po súťaži na stupeň
víťazov a všetci mu zatlieskali,
tak pochopil, že aj on má svoju
hodnotu.“
Organizátorom hier v našom meste bol Detský domov
Poprad. „Týchto hier sa zúčastnilo 11 detských domovov.
Deti súťažili v rôznych disciplí-

nach ako vrh guľou, skok do
diaľky, skok do výšky, futbal,
volejbal, atletika a o niečo
skôr hrali aj stolný tenis. Sú
to predpísané disciplíny, keďže
súťaž je s medzinárodným pokračovaním,“ opísala zástupkyňa riaditeľky DD Poprad
Bibiana Knapeková. „Dôležité
je, aby tieto deti mali prístup
k športu. Nemenej dôležité je
však aj to, aby neskončili len
pri takomto podujatí,“ doplnil
predseda Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov SR Zdeno Michalides.
Na ihriskách bolo cítiť zapálenie pre hru, ale aj súdržnosť
a radosť z pohybu. „Zúčastnil
som sa behu na 100 metrov
a trochu som aj trénoval,“
povedal Milan Kotľár z DD v

Medzilaborciach. „Behal som
a skákal. Každý deň na ihrisku športujem,“ prezradil iba
šesťročný Stanko Ištócy z DD
v Hranovnici. „Väčšina z nás
hráva futbal, takže kondičku
máme. Už som sa raz dostal
na celoslovenské kolo a skončil som tretí,“ pochválil sa Ján
Jančo z DD Slon v Šarišských
Michaľanoch. „Stretla som
sa tu s kamarátkami z tábora, a to ma potešilo,“ pridala
sa Nina Ďurešková z DD
v Podolínci. „Hrávam futbal
aj za svoju obec a chcem stále napredovať. Šport mi ponúka veľa nových zážitkov,“
doplnil Viktor Roško, ktorý
minulý rok vyhral celoslovenské kolo súťaže vo svojej kategórii.
(mav)
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Cveng Športovej olympiády mesta Poprad vzrástol

Vietor do plachiet dvadsiatej druhej edícii Športovej olympiády mesta
Poprad (ŠOMP) dodala
spolupráca s Olympijským
klubom Vysoké Tatry. Slávnostný ceremoniál počas
Svetovej ligy vo volejbale
bol čerešničkou na torte.
Premiérové
partnerstvo olympijských legiend
s mestom Poprad nadchlo
takmer sedemsto detí zo základných a materských škôl.
Tie na prelome mája a júna
zápolili v štyroch športoch. Tenise, volejbale, malom futbale
a atletike. „Program letnej časti

olympiády sa natiahol do troch
týždňov. Ak do toho zarátame
súťaže, ktoré školáci absolvovali
v zime, dostaneme celý mesiac
športovania,“ sumarizuje re-

ferent mládeže a športu a zároveň koordinátor popradskej
olympiády Peter Procházka
a dopĺňa: „Sme nesmierne radi,
že ponuku na spoluprácu prijali

bývalí vynikajúci reprezentanti
združení v Olympijskom klube
Vysoké Tatry. Osobnou účasťou na športoviskách motivovali deti k pohybu.“
Aj tento rok sa mesto Poprad zapojilo do celosvetového programu Moveweek.
„Športová olympiáda detí
a mládeže bola jedným z nosných podujatí v rámci slovenskej kampane. Spolu s inými
mestskými akciami prerástla
v kolos s názvom Poprad v pohybe,“ ozrejmil P. Procházka.
Absolútnou
novinkou
olympiády bol slávnostný ceremoniál. Tri najšportovejšie

školy mesta odmenil primátor Popradu Jozef Švagerko
v piatok 2. júna počas zápasu
Svetovej ligy vo volejbale Slovensko - Japonsko. „Samotní
Japonci otvárali oči, čo sa deje.
S trochou nadsadenia poviem,
že sa od nás učili. Veď napokon,
najbližšiu veľkú letnú olympiádu organizuje v roku 2020 práve Tokio,“ uzavrel P. Procházka
z odboru školstva, mládeže
a športu MsÚ Poprad.
ŠOMP - najšportovejšia
škola: 1. ZŠ s MŠ Dostojevského - 159,5 b., 2. ZŠ s MŠ Spišská Sobota - 155 b., 3. ZŠ s MŠ
Veľká - 124 b.
(ppp)

Volejbalisti jasnými víťazmi popradskej skupiny

Futbalisti idú do odvety s náskokom

Futbalisti FK Poprad
vstúpili do dvojzápasu
baráže o udržanie sa
v II. lige víťazne. Na
domácom
trávniku
NTC zdolali v sobotu rezervu trnavského Spartaka 4:1.
„Bol to veľmi dobrý zápas a nechýbali emócie. V poli to bolo vyrovnané,
no my sme svoje šance využili. Škoda
inkasovaného gólu z penalty v nadstavenom čase. Sme spokojní s výsledkom,
ale stále je to iba polčas a musíme sa
zodpovedne pripraviť na odvetu,“ po-

vedal po zápase hrajúci tréner FK
Poprad a zároveň strelec dvoch gólov Stanislav Šesták. Odveta je na
programe už v sobotu 10. júna o 17.
hodine v Červeníku pri Trnave.
Výsledok: 1. kolo baráže o zotrvanie v II. lige v sobotu 3. júna FK Poprad - FC Spartak Trnava B 4:1 (3:0),
góly Popradu: 7. a 65. Stanislav Šesták,
24. Vladislav Palša, 27. Rudolf Bilas.
Program: odveta baráže o zotrvanie v II. lige v sobotu 10. júna
o 17. hod. FC Spartak Trnava B FK Poprad.		
(ppv)

Slovenskí volejbaloví reprezentanti zvíťazili vo všetkých troch
zápasoch B-skupiny II. divízie Svetovej ligy v Aréne Poprad.
V piatok si zverenci Andreja Kravárika poradili s Japonskom 3:0 na sety,
v sobotu porazili Austráliu 3:1 na sety
a v nedeľu turnaj zavŕšili víťazstvom
nad Portugalskom 3:0 na sety. Slováci vyhrali skupinu bez straty bodu
a teraz ich čakajú ďalšie dva turnaje
vo Fínsku a v Holandsku. „Dali sme si
predsavzatie, že na tomto turnaji zís-

Dezúrne preteky v Hrabušiciach

Predminulý víkend sa
v areáli KQH Hrabušice
konal 1. ročník drezúrnych
pretekov, ktoré usporiadal
jazdecký klub Free Style
Poprad.
Myšlienku rozšíriť drezúrne podujatia i pod Tatrami
a zároveň ich prepojiť aj s
ostatnými časťami našej republiky, priniesli jazdkyne
Paraskevi Spišáková a Zuzana Švaňová. Pretekov sa zúčastnilo 27 športových dvojíc
z jazdeckých klubov z okolia
Košíc, Spišskej Novej Vsi,
Oravy, B. Bystrice, R. Soboty
a Popradu. Najvyššiu súťaž

stupňa S vyhrala P. Spišáková
na koni Dorien z JK Equipolis Sokoľ, pred Barborou

Smrekovou s koňom Villam
z JK Mercy Chavel Krškany
a Ivanom Síhelským na koni
Welt - Regency z JK KPK-OZ
Rimavská Sobota.
Prvý ročník drezúrnych
pretekov bol zorganizovaný pod vedením riaditeľa
pretekov Cyrila Sedlačka,
dlhoročného aktívneho činovníka v jazdeckom športe.
Druhý ročník sa uskutoční
v máji 2018. Najbližšie jazdecké preteky sa uskutočnia
od 8. do 9. júla v Tatranskej
Lomnici a 30. júla v Jazdeckom areáli nad čističkou vo
Veľkej Lomnici.
(ppv)

kame deväť bodov, a to sa nám podarilo. Som rád, že chlapci k tomu pristúpili zodpovedne a hrali na sto percent. Je
to skvelý štart vo Svetovej lige a dobrý
odrazový mostík smerom k účasti vo
Final Four v Austrálii,“ hodnotil turnaj v Poprade reprezentačný tréner
volejbalistov SR Andrej Kravárik.
Slováci zatiaľ vedú pelotón II. divízie po úvodných turnajoch. Do
Final Four postupujú traja najlepší,
keďže Austrália má ako organizátor
účasť istú.		
(ppv)

Krátko zo športu

NA pondelkovej tlačovej • V RUŽINOVE sa konali
•konferencii
v Poprade infor- Majstrovstvá SR v curlingu
movali organizátori o pripravovanom
európskom
šampionáte v cross country
maratóne horských cyklistov. Viac v najbližšom vydaní
novín Poprad.
POPRADSKÉ
futbalistky ukončili sezónu v II.
lige sk. C dvoma víťazstvami v závere týždňa. V piatok porazili na domácom
trávniku vo Veľkej Spišskú
Novú Ves 2:1 a v nedeľu
opäť doma rozdrvili Lučenec 9:0. Popradčanky obsadili konečnú tretiu priečku.

•

miešaných družstiev aj za
účasti CC Blackwater Poprad.
Popradčania svoju skupinu
vyhrali a v semifinále zdolali Bratislavské Pušky 8:5.
Vo finále už nestačili na CC
Martin a po výsledku 1:6 si
z turnaja odniesli strieborné
medaily.
V SOBOTU 10. júna sa
v Aréne Poprad uskutoční
Turnaj vo florbale, ktorý organizuje Nadácia JOJ. Okrem
turnaja bude počas dňa prebiehať autogramiáda a súťaže.
Vstup je voľný.
(ppv)

•
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Ruský armádny
súbor
Alexandrovci
zavítal
v rámci svojho
turné aj do Popradu. Po tom,
čo v decembri
prišli o 64 členov v dôsledku
leteckej havárie
sa predpokladalo, že naplánované turné odvolajú. Napokon sa tak nestalo a v stredu minulý týždeň vystúpili na zimnom štadióne v
našom meste. Ich hosťami boli Kandráčovci a Helena Vondráčková. Na koncerte odzneli
ruské národné a vojenské piesne, slovenské ľudové pesničky, skladba Kráľovná bielych tenisiek od
Elánu, alebo najslávnejšia pieseň Karla Gotta Lady Carneval.
FOTO - Peter Stas

POZVÁNKY

9. júna o 10.
•hod.V PIATOK
sa v Tatranskej galérii

v Poprade uskutoční tretí
ročník podujatia Celé Slovensko číta deťom. V našom
meste bude čítať aj primátor
Jozef Švagerko, prvý viceprimátor Igor Wzoš, politička
a herečka Magda Vášáryová,
horský vodca Pavel Rajtar,
riaditeľka TG Anna Ondrušeková a ďalší.
VÝSTAVA ilustrácií ku
knihe Lara a nebo, ktorú napísal Zbyňo Džadoň, ilustrovala Jana Kalixová a vydalo
OZ Slniečko bude prebiehať
vo Foto-Art Gallery v OC
Zóna na Nám. sv. Egídia
v Poprade. Vernisáž výstavy
a uvedenie knihy bude v piatok 9. júna o 18. hod.
DEŇ otvorených dverí
v Spišskom archíve v Levoči
sa uskutoční v piatok 9. júna
od 8.30 do 14. hod. Spojený
bude s výstavou s názvom
Reklama v minulosti.
V SOBOTU 10. júna od
14. do 18. hod. sa v Legovni
v Poprade na Popradskom
nábreží 17 uskutoční Lego
Deň otcov.
TVORIVÉ dielne pre deti
s názvom Múzeum v „obchoďáku“ - Detský herbár organizuje Podtatranské múzeum
od 12. do 15. júna v obchodnom centre Forum v Poprade.
UŽ po štvrtý raz sa do celosvetového Víkendu otvorených parkov a záhrad zapoja
aj Štátne lesy TANAPU-u so
svojou expozíciou tatranskej
prírody v Tatranskej Lomnici. V piatok 9. júna od 9.
do 15. hod. na návštevníkov
botanickej záhrady čakajú
okrem prehliadok aj ukážky
pikírovania rastlín a tvorivé
dielne pre deti.
(ppš)
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MISS Spiša 2017
21. ročník súťaže

V

P O P R A D E

18 rokov, Hôrka

20 rokov, Poprad

19 rokov, Hrabušice

P O P R V Ý K R ÁT N A S L O V E N S K U
ukážky Z piatich BALETOV V PODANÍ
UKRAJINSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA KYJEV

4 Natália Dzurilová

5 Diana Blahutová

7 Barbora Vitikačová

8 Martina Girmanová 9 Zlatica Kudrecová

18 rokov, Kežmarok

18 rokov, Harichovce

6 Henrieta Zvarová
17 rokov, Rudňany

GRAND BALEt
GALA
18.10. POPRAD
19.10. KOŠICE
20.10. BRATISLAVA

•

•

19 rokov, Harichovce

18 rokov, Spišská Nová Ves

20 rokov, Košice

Tohto roku organizuje Agentúra Štýl zo Spišskej Novej Vsi už 21.
ročník súťaže krásy Miss Spiša 2017. Finálový večer sa uskutoční v piatok 16. 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 15. júna 2017. Na lístok je potrebné uviesť aj číslo telefónu. Traja tipujúci získajú kozmetické balíčky od firmy Avon.
Ich mená budú uverejnené v novinách Poprad 21. júna 2017.

K
U
p
ó
n

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

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

meno a priezvisko súťažiacej, mesto, vek

UMELECKÁ A MÓDNA AGENTÚRA
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•

P RV Ý K R ÁT

1 Kristína Ondrišíková 2 Veronika Gildeinová 3 Veronika Dičáková

•

•
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