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Sériu stretnutí Hovor s mestom uzavreli Matejovčania
Sedem
stretnutí
s občanmi má za sebou
vedenie
popradského magistrátu v rámci podujatia Hovor
s mestom. Jeho základným bodom bolo predstavenie návrhu zmien
a doplnkov Územného
plánu mesta Poprad.
Rovnako ako v ostatných mestských častiach však využili aj Matejovčania minulý týždeň vo
štvrtok priestor na to, aby
sa kompetentným zverili
so svojimi bežnými problémami.
„Som staršia osoba a na
cintoríne si ťažko nájdem
miesto. Sú tam stromy, žiaden prístup a nejaká škare-

dá chatrč. Chcelo by to dom
smútku a súrne potrebujeme
rozšírenie cintorína,“ posťažovala sa Mária Kurucová.
„Nerobí sa tu v posledných
rokoch nič. Matejovce by
mali mať určené priority práce. Ohrozuje sa tu bezpečnosť
ľudí a hlavne detí. Prístup
k zdravotnému stredisku nie

je takmer žiadny a to mi tiež
vadí,“ pridala sa Mária Hrižová. „Som rád, že predstavitelia mesta prišli aj medzi
nás a sú ochotní komunikovať. Viaceré veci sú v pláne
aj v súvislosti s Matejovcami,
ale riešili sme aj bežné problémy Matejovčanov. Nedá sa
na všetko odpovedať reálne,

pretože hocijaký plán, ak sa
podarí aspoň na 60 percent,
tak je dobrý plán. Verím, že
sa časť z neho podarí naplniť.
Pokiaľ sa vyriešia základné
problémy Matejovčanov, tak
bude každý spokojný,“ dodal
Ľuboš Stankoven.
Toto bola len časť podnetov, ktoré si mesto starostli-

vo značilo. Poslankyňa
Mestského zastupiteľstva
v Poprade Anna Schlosserová nevynechala
ani jedno zo stretnutí
v rámci podujatia Hovor
s mestom a tak si pochopiteľne vypočula aj Matejovčanov. „Podnetov
bolo dosť, ale ani jeden
mi nebol cudzí. Najpálčivejším problémom v Matejovciach je Staničná,
kde často osobne chodím aj
s náčelníkom Mestskej polície v Poprade. Je tu dosť
veľa sťažností aj ohľadom
bývania v Továrenskej štvrti
a nepochybne vadia Matejovčanom aj chátrajúce budovy na tunajšom námestí.“
(Pokračovanie na str. 3)

Budú hlasovať aj o nových Strážske hry boli opäť plné zábavy

investičných akciách
Primátor mesta Poprad
zvolal na dnes 22. júna o
9. hod. 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Poprad, ktoré sa uskutoční
v zasadačke MsÚ. Po procedurálnych otázkach a
kontrole plnenia uznesení
zaznie stanovisko hlavnej
kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Poprad za
rok 2015 a bude predložený
i samotný záverečný účet.
Ďalej sú v programe návrhy na viacero prenájmov
nebytových priestorov – v
Matejovciach pre Klub Matejovčanov, v Spišskej Sobote
pre DS Commedia, v areáli
bývalých kasární na Ul. 29.
augusta pre Územný spolok

Slovenského Červeného kríža, na Nábreží Jána Pavla II.
pre Popradskú energetickú
spoločnosť, návrh na prenájom futbalových ihrísk v
katastrálnom území Stráže
pod Tatrami pre Futbalový
klub Poprad a ďalšie. Poslanci prerokujú aj návrhy
na prenájmy bytov.
Ďalšími bodmi sú návrhy
na predaje alebo zámeny pozemkov, na predaje nehnuteľností, majetkovoprávne
vysporiadanie
pozemkov
pre prestavbu križovatky
štátnej cesty na Ul. Slovenského odboja – mestskej komunikácie Ul. hraničná na
okružnú križovatku.
(Pokračovanie na str. 3)

Desiatky ľudí sa prišli
opäť zabaviť na Strážske
hry, ktoré boli tohto roku
zároveň príležitosťou osláviť 740. výročie prvej písomnej zmienky o Strážach

pod Tatrami. Súčasťou
boli ako vždy netradičné
disciplíny a dobrá nálada.
Deň plný súťaží pripravil
Klub Strážanov. Nechýbali delegácie ostatných

Na Strážskych hrách sa najviac darilo Sobotčanom
(na foto pri hádzaní vidlami). FOTO - Katarína Plavčanová

mestských častí, ktoré pred
súťažením skladajú sľub.
Tohto roku to boli kluby
Veličanov,
Sobotčanov,
Popradčanov a Strážanov.
Nechýbala rivalita, niekedy
sa tieto tímy vedia aj dobre
pohádať.
Aj tejto rok sa súťažilo
v tradičných slovenských
disciplínach, ako hod vidlami do diaľky, beh s fúrikom
cez prekážkovú dráhu, preťahovanie lanom, desaťminútový futbal a pitie piva na čas.
Podľa organizátora, predsedu Klubu Strážanov Rudolfa
Kubusa je pri športe vhodné sa aj posilniť napríklad
gulášom, kapustovou alebo
držkovou polievkou, v ktorej
boli naozajstné držky.
(Pokračovanie na str. 3)

Najviac
diskutovali
obyvatelia
z novej
sobotskej
štvrte

Pestrá
Viva Italia

Tenisový turnaj
pod Tatrami
vyvrcholil
v sobotu

Viac na str. 2

Viac na str. 4

Viac na str. 11
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Stručne

MESTO POPRAD začalo proces zabezpečenia
zmeny a doplnku ÚPN-SÚ
mesta Poprad v k.ú. Poprad
lokalita Ulica 29. augusta –
Poprad – Západ. Zmena sa
týka využitia územia špecifikovaného ako plochy občianska vybavenosť vrátane
zelene a technickej infraštruktúry na plochy viacbytových domov vrátane zelene
a technickej infraštruktúry.
Viac na www.poprad.sk.
VČERA sa konalo druhé
kolo prijímacích skúšok na
denné štúdium pre školský
rok 2016/17 na 60 z celkového počtu 79 stredných škôl
v Prešovskom kraji. V stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja bolo
vyše 1 850 voľných miest pre
absolventov základných škôl
vrátane žiakov, ktorí nemajú
ukončený deviaty ročník.
V PIATOK 24. júna bude
v Tatranskej galérii otvorená
výstava významného slovenského hudobníka Janka
Lehotského s názvom Moje
mladšie ja, ktorý okrem nového CD predstaví osobne aj
svoju zaujímavú výstavu. Vernisáž sa uskutoční o 17. hod.
Dnes 22. júna o 17. hod.
v TG otvoria unikátnu výstavu diel svetoznámeho impresionistu Edgara Degasa
organizovanú na Slovensku
po prvýkrát.
SLÁVNOSTNÉ otvorenie letnej sezóny 2016 spojené s otvorením nových
charterových liniek Poprad-Tatry – Tel Aviv a Poprad–
Tatry – Tirana sa uskutočni
v utorok 28. júna na letisku v
Poprade.
POPRADČAN Michal
Bocko sa v minulých dňoch
zúčastnil súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja – Výtvarné
spektrum. V kategórii insitná tvorba mu bola udelená
cena za diela Dievča s jablkom, Spomienka, Materstvo
a Žena v horách.
STRETNUTIE fotografov s Tomášom Halászom vo
fotocentre Darian vo Veľkej
sa uskutoční dnes 22. júna
o 19. hod.
FOLKLÓRNY festival
Východná 2016 sa začne vo
štvrtok 30.júna a potrvá do
pondelka 4.júla. 
(ppš)
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Najviac diskutovali obyvatelia z novej sobotskej štvrte
Sobotčania si minulý utorok nenechali ujsť príležitosť vyjadriť sa k navrhovaným zmenám a doplnkom
Územného plánu mesta
Poprad, ale aj k ďalším
otázkam.
Veľkú časť z rušného
stretnutia v zaplnenej divadelnej sále v Spišskej Sobote
zabrali problémy obyvateľov
novej štvrte tzv. Walltechu.
Rozhorčila ich navrhovaná
zmena územia za ich lokalitou na plochy ďalších
rodinných domov - zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti, ako
aj navrhovaná severná časť
novej zbernej komunikácie
pre odľahčenie prepojenia
mestských častí Matejovce, Spišská Sobota a Veľká,
ktorá by odľahčila i prieťah
cesty I/67 vrátane centrálnej
časti komunikačného systému. Spísali dokonca petíciu,
ktorú podľa údajov obyvateľov Walltechu podpísalo už
takmer 150 ľudí. Občianka
z tejto štvrte povedala: „V

tejto lokalite máme veľké
problémy, nemáme tu cesty
a stále dostávame odpovede, že nepatria mestu, nie sú
skolaudované a odovzdané.
Nemáme dorobené chodníky, nemáme detské ihrisko,
máme len jednu prístupovú

Na predstavovaní zmeny
a doplnku Územného plánu
mesta Poprad minulú stredu
pred občanmi sídlisk Juh sa
rozpútala živá diskusia. Vyvolal ju hlavne zámer vybudovať na Rastislavovej ulici
viacpodlažné parkovisko a
navrhovaná zmena ÚPN v
lokalite bývalých kasární na
sídlisku Západ na zmiešané
územie bývania a občianskej
vybavenosti s postavením
25-podlažných výškových
stavieb.
Južania sa v prípade parkovacieho domu obávajú
hlavne tienenia a hluku a v
prípade „mrakodrapov“ znehodnotenia výhľadu na Tatry,
ktorým je Poprad jedinečný.
„Neberme Popradu to, čím je
výnimočný. Prečo si ho máme
špatiť vysokými budovami?!“
vyjadrila svoj názor občianka
z Juhu III.
Občan z bloku Slnečnica poukázal na problémy
statickej dopravy, ale aj na
nerešpektovanie zón priateľských k deťom, kde majú
psy zakázaný prístup. Sú dve
– na tzv. Slnečnom námestí a
za Kauflandom, ale psičkári
tento fakt často nerešpektujú.
Riešením by bolo vyznače-

nie zón bez psov aj priamo
na chodníkoch. Hnevá ho
aj neskoré kosenie: „Juh III
má vyše 10 tisíc obyvateľov a
myslím si, že prispievajú veľkou sumou do mestskej kasy,
ale kosí sa ako posledný, keď je
už tráva vysoká 50 aj 80 cm.“
Navrhol, aby mal Juh vyčlenené niečo ako stálu službu na
údržbu zelene. Pýtal sa i na
zriadenie Popradskej energetickej spoločnosti a dúfa,
že potom budú Popradčania
platiť menej za teplo a teplú
vodu, ktorá je podľa neho v
Poprade najdrahšia na Slovensku.
Ďalší občania poukazovali
na problémy s parkovaním,
hlavne na starom Juhu. Viceprimátor Pavol Gašper podotkol: „Kedysi bolo na tri byty
plánované jedno parkovacie
miesto, ale teraz treba tieto
miesta zdvojnásobiť.“ Dnes
majú niektoré domácnosti
aj 2-3 autá, ale parkovacích
miest nie je dostatok. Mesto
sa snaží tento problém riešiť.
Je vypísaná súťaž návrhov na
riešenie viacpodlažného parkoviska na Rastislavovej ulici,
ale keď budú občania proti,
nemusí k tomu dôjsť.
Ďalšiu skupinu obyvateľov

cestu. Nachádza sa tu 111
domov plus ďalších 18 v radovej zástavbe a plánuje sa
ďalšia zástavba, s ktorou nesúhlasíme a spísali sme proti
tomu petíciu. Takisto navrhovaný dopravný obchvat za
našou štvrťou nám situáciu
nerieši.“ Ozvali sa však aj občania, ktorí novú prístupovú

komunikáciu – obchvat v
tomto území chcú a nie sú
ani proti navrhovanej ďalšej
IBV.
Primátor Popradu Jozef
Švagerko vníma problém
obyvateľov Walltechu ako
jeden z najväčších. Povedal: „Chceme, aby
aktualizácia ÚPN
hovorila o komplexných riešeniach
a čo do budúcnosti,
nie v horizonte 1-2
rokov, ale 20-30
rokov. Hlavne, aby
sa nestávali také
chyby, ako v oblasti
Walltech – teda, že
namiesto pôvodných 30 domov ich
bolo postavených vyše 110
a len s jednou prístupovou
cestou. Vybudovali sa komunikácie, ale neboli odovzdané
mestu do užívania. Chceme
hľadať spôsob riešenia. Padla tu otázka okruhu, ale 145
obyvateľov ho nechce, hoci
si myslím, že v budúcnosti
to ľudia privítajú a zhodno-

tia ako dobré riešenie. Preto
chceme pohľad odborníkov,
aby sme pomohli pomyselnej
väčšine obyvateľov.“ Primátor tiež podporuje v Spišskej
Sobote rozvoj cestovného
ruchu v spojení s oživovaním dobových tradícií a vyzdvihnutím osobností, ktoré
sa narodili alebo pôsobili v
tejto mestskej časti.
Sobotčania predniesli aj
ďalšie problémy – nedokončené chodníky na Vagonárskej,
Budovateľskej,
Matejovskej ul., kritizovali
vodu stojacu v podchode
do Sp. Soboty, chýbajúcu
predajňu potravín, lekáreň,
bankomat a zrušenú škôlku
na Sobotskom námestí, trasy MHD cez historické centrum Sp. Soboty, parkovanie
na námestí. Poukazovali i na
problém dopravného riešenia v lokalite blízko areálu
Gymnázia na Kukučínovej
ulici v prípade postavenia
obchodného reťazca a výstavby bytov na Rovnej ul. a
ďalšie.(mar)

zo sídlisk Juh zaujímalo, ako
rieši zmena a doplnok ÚPN
záhradkárske osady. V celom
meste je ich celkovo 12. Niektoré zostávajú zachované,
niektoré sú navrhované na iné
využitie. Južania sa zaujímali
aj o riešenie dopravy, najmä v
území výjazdu zo sídliska Juh
III smerom ku Kauflandu. V
tejto lokalite je plánovaná veľ-

45 lokalitách v meste. Dodal:
„Na sídliskách Juh dochádza
k zmenám z plôch občianskej vybavenosti na zmiešané
územia bývania a občianskej vybavenosti pre zvýšenie
mestskosti aj tejto časti mesta,
dochádza k rozšíreniu bývania smerom južne od Juhu V,
VI a pri novom Juhu dochádza k vylúčeniu bývania pri
rašelinisku, kde sa navrhuje
celomestský relaxačný park.“
Nové objekty medzi súčasnými domami na sídliskách sa
neplánujú. Primátor Popradu
Jozef Švagerko uviedol: „Rašelinisko je vzácne územie a
chceme ho oživiť a využiť ako
relaxačnú zónu a nie na výstavbu bytových domov. S výstavbou postupne od bytoviek
k rodinným domom chceme ísť
do územia tzv. Nového Popradu.“ M. Baloga vysvetlil tiež
návrhy skvalitnenia dopravnej situácie v meste zmenou z
doterajšieho radiálneho na radiálno-okružný systém. Podrobne sa môžu občania zoznámiť s navrhovanou zmenou a
doplnkom ÚPN na webovej
stránke mesta, ako aj priamo
vo vestibule MsÚ. Pripomienky môžu podávať do konca
júna 2016 na MsÚ. 
(mar)

Južania sa obávajú výškových budov aj parkovacieho domu

ká kruhová križovatka súvisiaca s budúcou občianskou
vybavenosťou. Občanov trápili aj chýbajúce chodníky pre
chodcov, ktorí sa chcú ísť iba
prejsť v peknom prostredí. Ak
idú po cyklochodníkoch, dostanú pokutu.
Spracovateľ zmeny a doplnku 2016 ÚPN mesta Poprad Martin Baloga zhrnul, že
spolu dochádza k zmenám v
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Sériu stretnutí Hovor s mestom uzavreli Matejovčania Krátke správy
(Dokončenie zo str. 1)

„Som rada, že sa v Matejovciach podarilo vytvoriť
rómske hliadky a okrsok
mestskej polície,“ povedala.
Maratón stretnutí s občanmi má radnica za sebou.
Podnetov bolo dosť, treba

si vyhrnúť rukávy. „Sedem
stretnutí som s úsmevom
hodnotil ak Tour de France.
Boli to určité etapy, dokonca niekde aj horské prémie.
Takýmto smerom sa chceme
aj naďalej uberať. Nešli sme
do toho s tým, aby nás ľudia

chválili, ale, aby dávali návrhy i riešenia. Problémov
je veľa a riešenia nie sú jednoduché. Verím, že nájdeme spôsob aspoň na zmiernenie zlých dopadov. Zo
všetkých stretnutí sme robili
zápisy a tie vyhodnotíme.

Budeme sa tým zaoberať
a ak sa stretneme o rok,
budeme vedieť povedať, čo
bolo v našich možnostiach
a čo je v akom štádiu riešenia,“ zhodnotil primátor
mesta Poprad Jozef Švagerko.(mav)

(Dokončenie zo str. 1)

Na Strážskych hrách sa zúčastnili 4 občianske kluby mesta, chýbalo len zastúpenie Klubu Matejovčanov.
Klub Sobotčanov, ktorý za
sebou nechal Klub Veličanov a Klub Strážanov.
Strážania sa dobre za-

bávali do skorého rána.
Organizátori už možno začali rozmýšľať, čím
prekvapia na budúci rok.

R. Kubus dodal: „Je to príjemná, spontánna akcia,
ktorá ľudí zabáva, rozbehá
a spotí.“ 
(kpa)

Grant z nadácie pomáha pacientom

Nemocnicu Poprad opäť podporila
Nadácia VÚB pridelením aktuálneho
grantu vo výške 66 500 eur. Celková
pomoc nemocnici z tejto nadácie tak
dosiahla počas vzájomnej osemročnej
spolupráce 333 000 eur. Symbolický
šek v piatok odovzdal generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch (na
foto vpravo) do rúk riaditeľa nemocnice Petra Petruša za účasti člena správnej rady Nadácie VÚB Jaroslava Kisku
a primárky pediatrického oddelenia
s JIS Beáty Šoltýsovej. Vďaka finančnej podpore z Nadácie VÚB dokázala
popradská nemocnica zmodernizovať materiálno-technické a prístrojové zabezpečenie viacerých oddelení.

Riaditeľ Nemocnice Poprad P. Petruš
uviedol: „Tento rok budú tieto peniaze
použité predovšetkým pre detské novorodenecké oddelenie, chirurgické oddelenie, oddelenie vnútorného lekárstva,
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a
fyziatricko-rehabilitačné oddelenie.“
Primárka pediatrického oddelenia B.
Šoltýsová dodala: „Financie sa snažíme
využiť v prospech pacientov. Nadácia
nám veľmi pomohla hlavne pri kúpe
transportného ventilátora, ktorým premiestňujeme nedonosené deti z okolitých nemocníc do našej. Kúpili sme aj
prístroje na podporné režimy na dýchanie aj na liečbu ťažko chorých pľúc.“ 
(mar)

Budú hlasovať aj o nových investičných akciách
(Dokončenie zo str. 1)

V programe je aj informatívna správa o neúspešnej
obchodnej súťaži na predaj
nehnuteľnosti v k.ú. Spišská
Sobota, návrh na prenájom
kotolní a ich technologických zariadení v majetku
mesta pre Popradskú energetickú spoločnosť, návrh na
asanáciu budovy telocvične
na Francisciho ul. v Poprade, návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. Poprad
– Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Poprad, návrh na
prevzatie verejného osvetlenia pre IBV - stavbu siedmich samostatne stojacich

31. výročie vzniku Schengenského priestoru voľného
pohybu. Slovensko sa jeho
súčasťou stalo v roku 2007.
Schengenský priestor znamená voľný pohyb osôb bez hraničných kontrol medzi štátmi,
ktoré sú jeho súčasťou.
V TÝCHTO dňoch sa na
Spoločnom technickom sekretariáte v Krakove začína
hodnotenie cestných projektov v rámci poľsko-slovenského programu Interreg. Správa
a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja predložila dva projekty - Rozvoj
cestnej infraštruktúry medzi
mestami Snina – Medzilaborce – Krosno a Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov,
druhá etapa.
OD 10. júna je pre návštevníkov Vysokých Tatier
v priestoroch Grand Hotela
Bellevue sprístupnená výstava
najznámejšieho slovenského
športového fotografa Jána
Súkupa s názvom Lovec okamihov. Výstavu zapožičalo
hotelu Slovenské olympijské
a športové múzeum.
V PIATOK 18. júna bola
v Galérii Encián na Skalnatom plese otvorená výstava
Emila Mlynarčíka pod názvom Tatry v Tatrách.
LETNÁ sezóna nebola
otvorená minulý víkend len
vo Vysokých Tatrách, ale aj
v najväčších centrách cestovného ruchu na Liptove. Do
novej sezóny vstúpili spoločne
v sobotu 18. júna Jasná Nízke
Tatry, aquaparky Tatralandia
a GINO Paradise Bešeňová.
UŽ piatu letnú sezónu je
pre návštevníkov Vysokých
Tatier k dispozícii letná regionálna karta zážitkov – Tatry
Card. Projekt karty prešiel za
uvedené obdobie svojej existencie prirodzeným vývojom,
pričom v súčasnej podobe je
zmyslom karty stať sa pre jej
držiteľa kľúčom k zážitkom.
SPIŠSKÉ folklórne slávnosti sa budú konať v Spišskom
Podhradí od 24. do 26. júna.
KONCERT Jany Kirschner
a jej 15-člennej hudobnej medzinárodnej skupiny sa bude
konať v nedeľu 10. júla o 18.
hod. v drevenom artikulárnom
kostole v Kežmarku. (ppš)

•

Strážske hry...
Program spestril Ujo
Ľubo, Šarkanice, Dychová
hudba Popradčanka, Slovenka a folklórny súbor z
Batizoviec. Po zotmení sa
rozhorela aj veľká vatra.
Putovný pohár zo Strážskych hier rokmi putuje po
všetkých mestských častiach a víťazi sú zo „všetkých kútov“ mesta. Hoci
išlo hlavne o zábavu, na víťazstvo si brúsili zuby všetky tímy. Tohto roku zdvihol
putovný pohár nad hlavu

týždeň v utorok
•14.MINULÝ
júna sme si pripomenuli

rodinných domov do majetku mesta, návrhy na prenájmy nebytových priestorov
v niekoľkých základných
školách pre rôzne, najmä
športové, subjekty, návrhy na
doplnenie vecnej náplne rozpočtu na rok 2016 – dotácie
na športovú činnosť pre HK
Poprad, dotácie na úhradu
nákladov za nájom a služby
spojené s nájmom, na výkup pozemkov a pre materské školy. Do programu je
zaradený aj návrh na zmenu
dotácie na rok 2016 na vzdelávanie a výchovu pre Univerzitu Mateja Bela – Inštitút
manažérskych systémov so

sídlom v Poprade, návrh na
navýšenie kapitálových výdavkov na investičnú akciu
– stabilizácia svahu na Kukučínovej ul. v Strážach pod
Tatrami, návrh na zaradenie
nových investičných akcií:
rekonštrukcia priestorov pre
seniorov na L. Svobodu, rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb na
Levočskej ceste, rekonštrukcia komunikácie a chodníkov
Ul. staré ihrisko a Workoutpark vo vnútrobloku Svratka.
Poslanci sa budú zaoberať
aj návrhmi Všeobecne záväzných nariadení mesta o
nakladaní s komunálnymi

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta, o určení názvu ulíc
v meste Poprad a návrhom
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva. V programe je i návrh
na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
pre realizáciu projektu s názvom prístavba a prestavba
materskej škôlky na Tranovského ul. vo Veľkej a ďalšie.
(Podrobne na www.poprad.
sk). Pred záverom MsZ budú
interpelácie poslancov.
Rokovanie mestského zastupiteľstva je verejné. (ppm)

•

•
•

•

•
•
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Popradčan získal cenu za záchranu života
V pondelok 20. júna sa
konalo slávnostné ukončenie školského roka v Prešovskom
samosprávnom
kraji. Pri tejto príležitosti
samosprávny kraj po ôsmykrát ocenil najúspešnejších
pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl
v pôsobnosti PSK.
Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu
Jána Ámosa Komenského –
Sophista pro regione – učiteľ
múdrosti pre región. Medzi
laureátmi boli aj traja učitelia z okresu Poprad. Spolu 20
študentov z desiatich okresov
ocenili plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. Štyria laureáti sú z okresu Poprad. Mimoriadnu pozornosť
si zaslúži najmä Cyril Legut-

ky, žiak Strednej zdravotníckej školy v Poprade, ktorý
zachránil ľudský život.
Ocenení z okresu Poprad:
Vladimír Derevjanik: Učí
v Strednej priemyselnej škole
v Poprade. Je nositeľom spolupráce s miestnymi firmami
v regióne. Okrem pracovných povinností sa venuje aj
mimoškolským aktivitám.
Významnou mierou sa podieľa na modernizácii vyučovania odborných predmetov.
Andrea Myšičková: Pôsobí v Strednej zdravotníckej
škole v Poprade ako učiteľka
odborných zdravotníckych
predmetov. Je koordinátorkou stredoškolskej odbornej
činnosti a žiakov pripravuje
v kategóriách zdravotníctvo
a psychológia.

Jozef Krč: Bývalý riaditeľ
Stredného odborného učilišťa chemického vo Svite. Túto
náročnú funkciu zastával 24
rokov až do roku 2001. Pod
jeho vedením sa SOU stalo
modernou školou s najlepším vybavením na Slovensku.
Ján Kurila: Žiak Strednej
priemyselnej školy v Poprade. Zapája sa do mnohých
odborných súťaží ako Strojárska olympiáda, Strojár inovátor a ZENIT. Najvýraznejší
úspech dosiahol v Strojárskej
olympiáde 2016 v Bratislave,
kde sa umiestnil na 3. mieste a v krajskom kole súťaže
ZENIT sa umiestnil na 2.
mieste.
Nikola Šoltýsová: Aktívna
a cieľavedomá žiačka Strednej odbornej školy vo Svite.

Školu reprezentovala na viacerých súťažiach v odbore
chémia a v tomto školskom
roku na celoslovenskom kole
chemickej olympiády obsadila 3. miesto. Počas celého
štúdia aktívne pracovala na
medzinárodnom
projekte
GLOBE, ktorý je zameraný
na sledovanie a hodnotenie
stavu životného prostredia
v Európe.
Nela Gloríková: Je žiačkou
2. ročníka Gymnázia na Kukučínovej ul. v Poprade. Aktívne sa venuje problematike
praktickej ornitológie, ochrane vtáctva a netopierov, zapája sa do environmentálnych
projektov. Je úspešnou riešiteľkou biologickej olympiády
v projektovej časti. K najvýraznejším úspechom patrí 1.

miesto v krajskom a celoštátnom kole biologickej olympiády. V apríli tohto roka sa
zúčastnila 10. ročníka Medzinárodnej olympiády mladých
výskumníkov v Gruzínsku.
Cyril Legutky: Je žiakom
Strednej zdravotníckej školy v Poprade a vo voľnom
čase pracuje ako lyžiarsky
inštruktor. Pri jednom z výcvikových kurzov správne
identifikoval zlyhanie srdca
u návštevníčky lyžiarskeho
strediska a začal s jej oživovaním. Po príchode lyžiarskej
záchrannej služby aktívne
pomáhal pri záchrane jej života. Svojím rozhodným konaním v kritickom momente
správne reagoval, preukázal
odvahu, statočnosť a zachránil život.
(vef)

Pestrá
Viva Italia
Konferencie o cestovnom ruchu,
gastronómia, kultúra, spoznávanie talianskych špecialít i mentality – to bol
okrúhly 5. ročník festivalu Viva Italia,
ktorý prebiehal minulý týždeň od stredy do soboty. Popradčanov potešilo
viacero koncertov, medzi nimi súrodencov Babjakovcov, ale nesporne najočakávanejším bolo účinkovanie Ricchi
& Poveri (na foto vľavo hore), zaujali aj
stredovekí vlajkonosiči z talianskeho
regiónu Marche (na foto vpravo hore),
ale aj ďalšie početné podujatia. Talianski kuchári pripravili ako poctu mestu
pravú taliansku pizzu, ktorú odovzdali
pri príležitosti 1. Majstrovstiev Slovenska vo výrobe pizze pod záštitou Scuola Italiana Pizza primátorovi Popradu Jozefovi Švagerkovi (na foto vľavo
dole). Svoju šikovnosť v pečení tohto
typického talianskeho jedla predviedli
v súťaži médií aj zástupcovia redakcie
novín Poprad (vpravo dole).  (pmm)

FOTO – Eva Vaščurová

Miss Spiša 2016 bola v talianskom štýle
Jubilejný 20. ročník voľby Miss Spiša sa
konal minulý týždeň v piatok v Spišskom
divadle.
Časť podujatia Viva Italia sa tento rok preniesla aj do susednej Spišskej Novej Vsi. Celý
finálový galavečer sa niesol v talianskom
duchu. Finalistky hodnotila porota, do ktorej zasadlo mnoho známych osobností. Deväť krásnych Spišiačok absolvovalo okrem
módnej prehliadky a prehliadky v plavkách
aj rozhovor s moderátorom večera Michalom
Hudákom a voľnú disciplínu, kde si dievčatá

mohli vybrať člena poroty. Titul Miss sympatia získala 22-ročná Jana Mendžejová zo
Spišských Vlách. Druhou vicemiss sa stala
21-ročná Marcela Vitkajová zo Spišského
Bystrého, ktorej korunku odovzdal primátor
Popradu Jozef Švagerko. Titul prvej vicemiss
odovzdal spevák Otto Weiter 22-ročnej Michaele Hrubiznovej zo Spišskej Novej Vsi.
Primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný slávnostne korunoval jubilejnú dvadsiatu Miss
Spiša 2016 20-ročnú Denisu Hojnošovú zo
Spišskej Novej Vsi. 
(šif)
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V druhú júnovú sobotu zorganizovala Matica slovenská
v TG podujatie pod názvom Slovenské balady. Predstavili
sa v ňom študenti Gymnázia Kukučínova a učiteľ Zdenko
Suchý, Spojenej školy Dominika Tatarku a Strednej zdravotníckej školy. Vybrali päť najkrajších slovenských ľudových balád a prezentovali ich v dramatizovanej podobe.
Využili tak talent mimoriadne nadaných študentov.
Desivú atmosféru balád nádejní herci cez naštudodotváral špeciálny hudob- vanie „historickej“ divadelný hosť Michal Smetánka – nej hry spoznávajú aj zvyky
multiinštrumentalista, ktorý predkov – ako sa chránili
vlastnoručne vyrába a hráva pred chorobami, aké opatrena netradičných hudobných nia robili pred urieknutím
nástrojoch (má ich vyše alebo, keď už sa tak stalo.
50). Balady sú dokonalé na V textoch mali veľa archaizto, aby tam bol stvárnený mov, ktorým nerozumeli, lebo
strach, jeho hudba miestami sa už v dnešnej slovenčine nevytvorila dojem skutočného vyskytujú a bolo pre nich veľhororu. Balady pomáhali mi ťažké sa ich naučiť a vyslonašim predkom v ťažkých vovať. Dnešné trendy sú také,
chvíľach. Vymýšľali si príbe- že hovoria veľmi rýchlo, ale
hy, z ktorých behá mráz po v baladách museli v rečovom
chrbte, aby sa im zdal vlastný prejave spomaliť a dbať na
život znesiteľnejší.
každé jedno slovíčko“. VšetTáňa Husárová, ktorá má ky balady predniesli len pri
pod palcom divadelné pro- svetle sviečok, čím umocnili
jekty, povedala: “Naši mladí dramatický dej. 
(kpa)

Scherfelov dom vo Veľkej zaplnili tatranské obrazy
Neha Tatier je názov výstavy, ktorú vo veľčianskej
Galérii Scherfelov dom
prezentuje
akademický
sochár Zdeněk Hošek (na
foto vpravo) z Prahy. Otvorili ju minulý štvrtok.
Z. Hošek je sochár a robí
v tomto smere všetko - baví
sa tým, keď objaví novú
techniku, nové motívy.
V sochárstve má skúsenosti
so všetkým, čo v ňom možno vytvoriť - od medailí,
drobných plastík až po monumentálne pomníky (napr.
pomník Antonína Dvořáka
z bronzu). Z. Hošek povedal:
„Tatry sú moja láska, chodil
som sem ako študent a v mojej výstave som ich pretavil

do akvarelu - do hry farieb,
ktoré sa rozpíjajú a vytvoria
atmosféru.“
Podľa viacerých umelcov sa
Tatrám môžeme trochu priblížiť, ale žiadny maliar ani
sochár ich nemôže skutočne stvárniť. Ich majestátnosť
vytvára taký dojem, ktorý je
štetcom, tvarom – sochou
neopísateľný.
Môžeme si len vychutnávať
pocit z nich a realitu,
ktorou to všetko dýcha.
Z.Hošek pokračoval:
„Nemaľujem na mieste,
robím si skice, a možno
nie vždy všetko sedí,
ako je to v skutočnosti, možno by turisti
podľa mojich obrázkov

Baníci by sa chceli stretnúť aj v Poprade
Zástupcovia Baníckeho
cechu horného Spiša, do
ktorého patrí aj Poprad,
sa v minulých dňoch zúčastnili na 16. Európskych
baníckych a hutníckych
dňoch v českom Příbrame.
Patrili k viac ako dvom tisíckam účastníkov nielen
z Čiech a Slovenska, ale aj
z Holandska, Nemecka,
Ukrajiny, Poľska, Rakúska
a Slovinska.
Podujatie sa konalo pri
príležitosti 800. výročia
prvej písomnej zmienky o
meste Příbram, preto nechýbala slávnostná svätá omša
na Svätej hore, sprievod
mestom až na Námestie T.
G. Masaryka, kde baníkov,

vrátane zástupcov baníckeho cechu z Popradu, osobne
privítal starosta mesta.
Predseda Baníckeho cechu
horného Spiša Popradčan
Slavomír Kyseľa uviedol:
„Teší nás, že Združenie banských miest a obcí Slovenska
dostalo v Příbrame vyznamenanie za zásluhy o rozvoj
baníctva a montánnej histórie Slovenska. Banský cech
horného Spiša plánuje v budúcnosti zorganizovať takéto
podujatie aj v Poprade, ale v
prvom rade musíme urobiť
rekonštrukciu všetkých banských diel v Kvetnici. Chceme
sa poďakovať popradskému
primátorovi za nezištnú pomoc, vďaka ktorej sme sa

V Kežmarku vrcholia prípravy na festival EĽRO
Už zanedlho otvorí svoje
brány známy festival remesiel v Kežmarku - Európske
ľudové remeslo, ktorý sa
uskutoční od 8. do 10. júla.
Tento rok so sebou prináša
niekoľko noviniek.
Mesto Kežmarok finišuje s
prípravami na svoje najväčšie kultúrne podujatie, ktoré
každoročne navštívi takmer
50–tisíc divákov zo Slovenska aj zahraničia. V roku
2016 sa po 26-krát predstaví
približne stovka remeselníkov, umelcov a o zábavu nebude núdza.
Počas festivalu vystúpia
folklórne súbory zo Slovenska i okolitých krajín.

Na nádvorí kežmarského
hradu predvedú boje šermiari, opäť prídu sokoliari,
veštica a bylinkárka a ďalší
účinkujúci. Vo večerných
programoch odznejú piesne
speváčky Kristíny a Superstaristov, zahrá skupina Kandráčovcov, zaspomíname si
na pesničky Pavla Hammela
a divákov potešia najväčšie hity Tublatanky. Celodenný trojdňový program
doplnia sprievodné akcie.
Novinkou tohto ročníka je
historický tábor s dobovým
zariadením a hrami pre deti.
Nielen pre občanov, ale aj
turistov mesta, bude mimo
areálu premávať turistický

zablúdili. Vystihujem však
obrovský priestor a zároveň
detaily.“ Výstavu otvorili za
účasti predsedu Klubu Veličanov Milana Hámora (na
foto uprostred), Jána Simkaniča (na foto vľavo), ktorý
podujatie sprostredkoval a
ďalších hostí. Potrvá do 29.
júla. 
(kpa)

vláčik a konský taxík.
V minulom roku sa osvedčil náramkový systém predaja vstupov, ktorý umožňuje opakovaný vstup, či
výstup. Cenník vstupného
platný pre rok 2016 prináša
so sebou zmeny. V predpredaji je výhodné kúpiť si
3-dňový lístok s neobmedzeným vstupom za 8 € na
osobu, dospelí v predpredaji
zaplatia 5 € za jeden deň.
„Na bráne“ za jednodňovú
vstupenku zaplatíte 8 € za
dospelého a za každé dieťa
a mládež od 120 cm výšky a
do 18 rokov 5 €. Mesto zvýhodňuje dôchodcov a posúva hranicu veku zo 70 na 62

rokov ako podmienku vstupu zadarmo. ŤZP-S a osoby
vzrastovo do výšky 120 cm
majú tiež nulové vstupné.
Hromadné vstupné obsahuje zľavy. Pri zakúpení viac
ako 1 000 kusov vstupného
uplatní mesto zľavu 20 % z
ceny, pri viac ako 300 kusov
sa poskytne zľava 10 %.
Predpredaj zabezpečuje
sedem predajných miest:
Kežmarská
informačná
agentúra, kníhkupectvo Alterego, MIK Poprad, TIK
Starý Smokovec, TIK Tatranská Lomnica, IK Levoča,
IK Spišská Nová Ves. Vstupenky sú v predaji od polovice júna. 
(elro)

mohli na stretnutí v Příbrame zúčastniť. Nadviazali sme
kontakty s ďalšími baníkmi,
ktorí majú bohaté skúsenosti
s vedením baníckych múzeí.
V budúcich rokoch by sme
radi podobné otvorili aj v Poprade-Kvetnici.“
Najbližšie sa zástupcovia
baníkov z Popradu chystajú
na celoslovenské stretnutie
banských miest a obcí v auguste v Gelnici. Počas neho
bude rokovanie republikovej rady ZBMaOS, na ktorej
by mali rozhodnúť o prijatí
Baníckeho cechu horného
Spiša a tým aj mesta Poprad
za riadneho člena, čím by
získalo pozíciu banského
mesta. 
(pmm)

Súťaž * súťaž *

O vstupenky na EĽRO
Organizátori festivalu EĽRO
v Kežmarku v spolupráci s
redakciou novín Poprad pripravili súťaž o vstupenky na
EĽRO. Z čitateľov, ktorí zašlú
alebo prinesú do redakcie novín Poprad (Podtatranská ul.
149/7, 058 01 Poprad) do 27.
júna 2016 lístok s nalepeným
kupónom súťaže a svojím menom a adresou, vyžrebujeme
troch, ktorý získajú po dva
vstupy na 1 deň EĽRO. Mená
výhercov uverejníme v budúcom čísle našich novín.  (red)

Kupón

Slovenské balady pri svetle sviečok
vniesli do TG desivú atmosféru
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Ocenili K. Jurča
Na 40. jubilejnom ročníku
Zamagurských
folklórnych
slávností, ktoré sa minulý víkend konali v Červenom Kláštore, bol ocenený Kornel Jurčo
in memoriam, zakladateľ niekoľkých folklórnych súborov
pod Tatrami, riaditeľ osvety v
rokoch 1978-90, režisér niekoľkých programov ZFS. Ocenenie prevzala dcéra Nina Krigovská, vedúca DFS Letnička z
Popradu z rúk riaditeľa festivalu Petra Šucu. 
(ppp)

Balíčky vyhrali
Aj tohto roku pripravila redakcia novín Poprad v spolupráci s Agentúrou Štýl, ktorá
súťaž krásy Miss Spiša organizuje a firmou Avon tipovaciu
súťaž, prostredníctvom ktorej
sa volila Miss Sympatia. Najviac hlasov od čitateľov novín
Poprad získala 18-ročná Popradčanka Michaela Pospíšilová. Spomedzi tých, ktorí sa do
súťaže zapojili boli vyžrebovaní: Janka Zajacová, Koperníkova ul., Poprad, Slávka Gáboríková, Sobotské nám., Poprad
a Zita Černá, Štúrova ul., Poprad. Vyžrebované čitateľky získavajú kozmetické balíčky od
firmy Avon, ktoré si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská
149/7, Poprad) v pracovné dni
do 15. hod. 
(ppš)

Reštaurácia
SABATO
v Poprade – Spišskej
Sobote
na Sobotskom nám. 1730/6

prijme ihneď:

Napísali ste nám

Eurorozprávky pre deti materských škôl

Slovenská
republika
bude predsedať Rade EÚ
v Bruseli v mesiacoch júl
- december 2016. V súvislosti s prezentáciou
Slovenska sa pripravuje
výtvarný projekt Eurorozprávky pre deti materských škôl zo slovenských
miest a 3. Európskej školy
v Bruseli.
Projekt figuruje ako podujatie pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade
EÚ a primátorky mesta
Prešov. Realizuje sa v spolupráci s MŠ sekciou regionálneho školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Do
projektu Eurorozprávky je
zapojených 48 slovenských
miest, 57 materských škôl,

s obsahom rozprávky. Navštívili knižnicu, vypožičali
si knihy, pomáhali zhotoviť
literárny kútik v rozprávkovej triede, oboznámili sa
s krajinou, z ktorej rozprávka pochádza. Dramatizovali
dej v Soľnej triede materskej
školy s využitím maňušiek,
dramatických prvkov a hudobnej tvorivosti. Zhotovili
rozprávkový album, kreslili, modelovali, maľovali
zážitky a vytvárali priestorové rozprávkové postavičky. Pani učiteľky zhotovili
rozprávkový výstavný panel
s najvýstižnejšími prácami
a zrealizovali s deťmi divadelné predstavenie rozprávky s využitím kostýmov
„Trieda baví triedu“. (msz)

1 projekt zo ZUŠ Októbrová Prešov, 12 projektov z 3.
Európskej školy v Bruseli.
Slávnostné otvorenie výstavy je plánované na september 2016 v Bruseli.
Materská škola na ulici Záborského v Poprade
bola oslovená ako jediná

Za poznávaním minulosti

Žiaci z desiatich najúspešnejších škôl z finále 9. ročníka súťaže Medzníky 2. svetovej vojny z okresov Poprad a Kežmarok sa
spolu so svojimi pedagógmi vďaka organizátorom súťaže Oblastnému výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade
a Školskému úradu v Poprade vybrali „do histórie“.
Následnou zastávkou na cesSpoločne so starostkou obce
Tokajík si pripomenuli tragé- te poznávania minulosti bol
diu 2. svetovej vojny a kyticu Prešov – odborný výklad a
kvetov položili k pamätníku a k prehliadka národnej kultúrnej
hrobom 32 zavraždených oby- pamiatky zo 17. storočia - Solivateľov obce, ktorá bola násled- varu. V súčasnosti sa v Solivare
ne vypálená. V múzeu priblížili soľ neťaží, no tento komplex
žiakom aj učiteľom tragické technicko-technologických
udalosti z filmového záznamu objektov, ktorý nemá na Slodvaja muži, ktorí napriek zra- vensku v oblasti technických
neniam vraždenie prežili a zo- pamiatok podobného druhu
stali jedinými živými pamät- konkurenciu, mimoriadne zaníkmi tejto hroznej udalosti.
ujal všetkých.
(etu)

SAMOSTATNÉHO
ČAŠNÍKA / ČAŠNÍČKU
KUCHÁRA/
KUCHÁRKU
Inf.: č. t.

PP-70

škola v okrese. Žreb v Prešove nám pridelil grécku
rozprávku Demeter a Persephone. Projekt sa spustil
8. februára 2016 a skončil
25. marca 2016. Počas siedmich týždňov popradské
deti poznávali a vykonávali rôzne činnosti súvisiace

0905 350 920

FOTO – archív OA

Študenti OA na cestách...

Už po tretíkrát Obchodná akadémia v Poprade organizovala cestu do zahraničia v rámci štúdia v študijnom odbore
služby v cestovnom ruchu pre študentov II. ročníka. Tentoraz to bola v rámci odbornej praxe cesta po Côte d´Azur
(Azúrové pobrežie) v južnom Francúzsku od 4. do 9. júna.
Študenti II. D triedy OA Poprad spoznávali krásy francúzskych reálií. Krásy Azúrového pobrežia vnímali všetkými
svojimi zmyslami, navštívili mestá Monaco, Cannes, Saint-Tropez, Port-Grimaud, Nice a kaňon Verdon.
Pre žiakov to nebol iba výlet, „hrali sa“ na sprievodcov
a počas celej cesty predstavovali v oblasti cestovného ruchu
jednotlivé destinácie, počnúc Liptovom a končiac Parížom
a severnou oblasťou Francúzska Champagne. Pre budúcich
turistických sprievodcov je možnosť navštíviť tento nádherný kút sveta neoceniteľnou skúsenosťou. 
(msk)

Dvadsať rokov spoločne za tradíciami našich predkov
Slávnostný celovečerný
premiérový program pod
názvom „Jánošíček dozrel
do krásy“ sa konal začiatkom júna 2016 v Dome
kultúry Svit pri príležitosti
20. výročia založenia súboru Jánošíček, ktorý od jeho
začiatku vedú manželia
Horňákovci.
Dejová výstavba programu sa niesla v znamení
zrekapitulovania historických medzníkov súboru
zakomponovaných do prí-

behu o Jánošíčku, ktorý dorástol v dospelého človeka
– strom – vínnu révu, čím
staršiu tým lepšiu, čo dáva
svoje ovocie v svojej najlepšej kondícií a mladosti.
Tanečné a spevácke vstupy
podporili danú myšlienku
a tému v réžii umeleckej
vedúcej Vlasty Horňákovej.
Ďalším znakom mladosti
je i zábava a priateľstvo,
ktoré
bolo
zachytené
v tancoch od hosťa
programu súboru Piladzitis

z Lotyšska. Súboru, ktorého
si Jánošíček pozval i na účasť
Medzinárodného festivalu
DFS Krojovaných bábik,
s ktorým majú spoločné 20.
ročné jubileum.
Jeho ďalšími hosťami bola
aj Štúdia umenia z Ukrajiny
a ich výstava prác pod názvom“ Jánošíček v obraze
farbami a štetcom“ a Stanislav Galik, rodák z Lackovej, ktorý zasa dotvoril svojimi prácami z prútia scénu
divadelnej sály.

Foto: M. Šurin

Súboru zablahoželal primátor mesta Svit Miroslav
Škvarek a z rúk Juraja Švedlára, zástupcu POS Poprad,
FÚS a VsFZ vedúci súboru
prevzali ďakovný list a čest-

né uznanie. Účinkujúcim
aj hosťom poďakovala autorka programu a súbor sa
s divákmi rozlúčil svojou
charakteristickou klaňačkou
Cindruška.(fsj)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Múdre je myslieť skeptický a počínať si optimisticky. 

HESSE

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 22. júna má meniny Paulína, vo štvrtok 23. júna Sidónia,
v piatok 24. júna Ján, v sobotu 25. júna Olívia, Tadeáš, v nedeľu 26. júna Adriána, v pondelok 27. júna Ladislav, Ladislava
a v utorok 28. júna Beáta

MANŽELSTVO UZAVRELI
11. júna 2016 – Andrea Černotová a Martin Hrehorčák, Eva
Školníkova Richard Kubaloš.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 17. júna 2016
vo Veľkej s

Karolom Polákom,
81-ročným

V sobotu 18. júna 2016
vo Veľkej s

Pavlom Hurajtom,
47-ročným

V sobotu 18. júna 2016
vo Veľkej s

Karolom Strniskom,
93-ročným

V pondelok 20. júna 2016
vo Veľkej s
V pondelok 20. júna 2016 s

Milanom Neupauerom,
57-ročným
Petrom Petrovičom,
81-ročným

V utorok 21.júna 2016
vo Veľkej s

Ing. Václavom Petráčekom,
75-ročným

V utorok 21. júna 2016
vo Veľkej s

Máriou Vystavilovou,
92-ročnou

V utorok 21.júna 2016
vo Veľkej s

Dušanom Kapolkom,
66-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 22. júna 2016
o 13.hod. vo Veľkej s
Vo štvrtok 23. júna 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Kamilou Grígerovou,
70-ročnou
Valériou Hamrákovou,
72-ročnou

Tragický koniec turistu
Leteckí záchranári z Popradu boli v pondelok popoludní požiadaní o súčinnosť pri záchrane 70-ročného českého turistu. Pri schádzaní z Chaty pod Rysmi sa pošmykol
na reťaziach a padal strmo dole, pričom si vážne poranil
hlavu. Jeho stav si vyžiadal zahájiť okamžitú resuscitáciu,
s ktorou začali prítomní svedkovia. Lekárka leteckých záchranárov bola k zranenému spustená pomocou lanovej
techniky. Zranenia muža však boli natoľko vážne, že ani
lekárka mu už nedokázala pomôcť a musela na mieste
skonštatovať smrť pacienta. 
(zuh)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 23. júna do 29. júna

Hľadá sa Dory 3D - o 15.20
hod., Hľadá sa Dory 2D - o 13
hod. (cez víkend) a o 17.40
hod., PREMIÉRA: Deň nezávislosti: Nový útok 2D - o 20.
hod., DETSKÉ KINO: Kikirikí
a pár vajec - o 14.10 hod. (cez
víkend), PREMIÉRA: Prázdniny All Exclusive - o 16.20
hod., Warcraft: Prvý stret 2D o 18.20 hod., V zajatí démonov
2 - o 20.50 hod., PREMIÉRA:
Ratchet a Clank: Strážcovia

galaxie - o 13.30 (cez víkend),
o 15. (hrá sa 27. 6.) a o 15.40
hod. (nehrá sa 27. 6.), PREMIÉRA: Deň nezávislosti: Nový
útok 3D - o 17.10 (hrá sa 27. 6.)
a o 17.50 hod. (nehrá sa 27. 6.),
Podfukári 2 - o 20.40 hod. (nehrá sa 27. a 28. 6.), ARTMAX
KONCERT: Queen: A Night
in Bohemia - o 20.30 hod. (hrá
sa 28. 6.), ARTMAX OPERA:
Wether - PRIAMY PRENOS o 20.10 hod. (hrá sa 27. 6.).

Pribudla aj Strecha dvoch morí v Šuňave
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska pripravila
pre turistov letnú turistickú súťaž Objavuj Prešovský
kraj. Turisti ju nájdu v aplikácii Objavujme. Aplikácia
zároveň slúži aj na zábavno-poznávacie cyklistické
preteky Cyklopátrania Prešovským krajom.
Súťaž Objavuj
Prešovský
kraj
bola spustená 10.
júna počas podujatia Odomykanie vôd Štrbského plesa a potrvá
do 15. septembra
2016. Osvedčila sa
v minulom roku,
v lete 2016 je súťaž
doplnená o desiatky
zaujímavých
miest,
kvízové
otázky a fotografické úlohy. Minuloročný najlepší
objaviteľ navštívil
počas leta 249 miest kraja,
vynechal len Gerlachovský
štít. V tomto roku sú súťažné
úlohy inovované.
V súťaži sa nachádzajú
aj rôzne menej známe, ale
veľmi zaujímavé miesta ako
napríklad Strecha dvoch

morí v Šuňave, Obria skla
alebo Zapikanova chyža
v Slanských vrchoch, Kremenec s hranicou troch štátov, magický Raslavkameň
neďaleko Prešova, pozostatky mohýl (pochovávania
starých civilizácií) pri Nižnom Hrušove, či lokalita
nálezu pozostatkov života
neandertálcov v geoparku

miest. Úlohou súťažiaceho
je lokalizovať sa na mieste,
za čo získa príslušný počet
bodov. Dvestovka miest má
navyše fotografickú úlohu.
Teda, ak miesto súťažiaci
odfotí, získa bonusové body.
Pri 125 úlohách nájde súťažiaci kvízové otázky. Stačí správne odpovedať a na
konto pribudnú ďalšie body.
Aplikácia je voľne
dostupná.
Najlepší objavitelia
Prešovského
kraja získajú hodnotné ceny – pobyty,
darčekové poukazy,
elektroniku a podobne.
Pre cyklistov je
v aplikácii Objavujme špeciálna hra
Cyklopátrania. Sú
určené
cyklistom
rôznej vekovej a výkonnostnej kategórie. V lete 2016 sú
FOTO – archív KOCRSVS v ponuke štyri krásv Gánovciach. Nechýbajú ne lokality: 25. jún – Stropdrevené kostolíky, vrcholy, kov, 23. júl – Humenné, 13.
rozhľadne, jaskyne, horské august – Ľubovnianske kúchaty, pramene a pod.
pele a 10. september – PreV aplikácii Objavujme je šov.
v hre Objavuj Prešovský kraj
Všetky informácie nájde
umiestnených až 360 tipov verejnosť na stránke www.
na výlety. Súťažných je 250 severovychod.sk 
(bče)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 22. júna – Diecézna lekáreň sv. Lukáša, vo
štvrtok 23. júna – Victoria – pri autobusovej
stanici, v piatok 24. júna – Dr. Max - trhovisko, v sobotu 25. júna – Adus, v nedeľu 26.
júna – Altea, v pondelok 27. júna – Adus
a v utorok 28. júna – Altea.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina ul., Vic-

toria: Drevárska ul., Dr. Max: trhovisko, Ul. 1.
mája, Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772 42 22.
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
Krásny
týždeň vás
naplní radosťou a novými silami.
Všetko sa vám bude neuveriteľne
dariť.
Nejaká vec,
na
ktorej
vám veľmi záleží, sa skončí veľkým
úspechom. Máte šancu získať aj
lepšiu prácu alebo aspoň brigádu.
Z
každej
strany
k
vám budú prúdiť peniaze. Budete
si môcť dovoliť lepšiu dovolenku
aj za hranicami.
Dostane
sa vám zadosťučinenia za vašu prácu. Získate aj finančnú odmenu.

Veľmi pekný
týždeň bude priať najmä upevňovaniu partnerských vzťahov. Myslite už aj na dovolenku.

Pre vás pokračuje šnúra pekných dní, počas
ktorých budete zažívať veľa nového. Novoty vás vždy vzpružia.

Máte vhodné obdobie
na vybavovanie úradných záležitostí. Všetko pôjde ako po masle.

Nejaká
nečakaná
správa vás zaskočí. Bude sa týkať
mladších rodinných príslušníkov.

Nebuďte
skromní,
ale naopak, tentoraz si dožičte viac
ako inokedy. Peniaze vám prídu z
nečakaných zdrojov.
Ocitnete sa
pod časovým tlakom, ale všetko zvládnete
na jednotku. Najmä v práci dosiahnete veľmi dobré výsledky.

Pre množstvo práce
nebudete mať čas na svojich blízkych. Z toho vzniknú problémy v
rodine.
Celý týždeň
sa budete
tešiť z úspechov a dobrých pracovných výsledkov. Niekto vás
pochváli.

22. 6. 2016
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Jún - mesiac poľovníctva
a ochrany prírody
V prírode toho času prichádza na
svet nové potomstvo zveri, ktorá
veľakrát potrebuje našu ochranu.
Z hlavnej poľovnej zveri sú to najprv diviačatá, potom muflončatá
a najviac raticovej zveri sa rodí
v máji až júni.
Na mláďatá môžeme pri potulkách prírodou veľmi ľahko natrafiť,
ukrývajú sa v blízkosti miest kde sa
narodili. Niekoľko prvých dní po narodení matky s mláďatami trávia menej času z dôvodu rizika prezradenia
miesta ich odloženia pred predátormi. Mláďatá so svojim sfarbením srsti
splývajú s okolitým prostredím a pri
nebezpečenstve spravidla neunikajú,
ale skôr sa pritláčajú k zemi až do
pominutia nebezpečenstva v podobe človeka alebo predátora. Matky
sú v ich blízkosti, ale pred človekom
majú prirodzený rešpekt a preto ich
nevidíme.
Treba zdôrazniť, že tieto mláďatá
nie sú opustené a obavy o ich osud
sú neopodstatnené. Nepotrebujú
našu pomoc a v žiadnom prípade ich
neberme do rúk a domov. Strácajú
prirodzený pach a matka ich následne nemusí prijať. Takáto ochrana je
nechcená, skôr protizákonná a neetická.
Pre mláďatá sú nebezpečné hlavne kosné lúky, na ktorých sa v júni
prevádza prvokosba a veľa mláďat sa

dostane pod motorové kosy a príde
o život. Tu môže človek veľa pomôcť
svojou toleranciou. Pred kosbou sa
žiada vyháňať zver aj za pomoci poľovných psov, prípadne prenášať mladú zver v trsoch trávy na bezpečné
miesto. Je to hlavne úloha poľovníkov v spolupráci s poľnohospodármi,
aby škody ľudskou činnosťou boli čo
najmenšie.
Členovia poľovníckeho združenia
Dubina Poprad v rámci osvetovej
činnosti organizujú besedy hlavne
v školách, inštalujú výstavky z poľovníckou tematikou v okolitých obciach, brigády za účelom zlepšenia
životného prostredia poľovnej zveri.
Aj týmto spôsobom apelujú na širokú
verejnosť, aby s rozvahou a toleranciou pri potulkách prírodou rešpektovala zákonitosti života zveri a tak
pomáhala k jej ochrane.
Teodor Vaverčák, člen PZ Dubina

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

nebytových priestorov na pozemkoch mesta Poprad–2 kioskov, každý o výmere 12 m2
nachádzajúce sa na Halátovej ulici v Poprade, k. ú. Poprad, zapísané na Okresnom
úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Poprad, na liste vlastníctva
č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom 2 kioskov v predstaničnom parku:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. č. 2735/7
Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 408,– €
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť aj služby spojené s užívaním priestorov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 01.07.2016 do 12,00 hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk , tel. 052/7167293, 052/7167297 

•

Inzercia

šikovnú pani do stán•ku Zamestnáme
Fornetti. Môže byť aj dôchodkyňa

alebo čiastočná invalidná dôchodkyňa. Inf.: č. t. 0948 013 551. 63/16-R
Predám lacno drevený obklad – 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na
podlahy. Inf.: č. t. 0908 234 866. 4/16-P
Predám stavebné rezivo a palivové drevo, www.maholz.sk. Inf.: č. t.
0915 379 600. 
28/16-P
Kúpim 1 alebo 2-izb. byt
v Poprade a garáž v Poprade.
Inf.: č. t. 0948 007 776.
9/16-K

holokaust. Po skončení vojny pracoval
ako sekundárny lekár Štátneho detského
liečebného ústavu v Dolnom Smokovci. Neskôr bol vedúcim pracovníkom
zdravotníckych zariadení v Lučivnej,
na Prednej Hore, v Sliači a v Žiari nad
Hronom. Popri lekárskej praxi sa v medzivojnovom období angažoval v spoločenskom a kultúrnom živote. Bol funkcionárom ČSČK, lekárskych spolkov,
podpredsedom slovenskej sekcie spolku
pokladničných lekárov, členom predstavenstva pobočky Únie Židov. Bol aktívnym športovcom a členom športových
klubov. Bol aj amatérskym hudobníkom
– klaviristom. Často vystupoval na kultúrnych a slávnostných podujatiach. Po
vojne sa stal manželom poetky Štefánie
Pártošovej (*1913 – †1987).
20 rokov od úmrtia lekára MUDr. Ladislava Topoľského, CSc.
(*28. 2. 1927 Komárany - †4. 7. 1996
Poprad)
Po maturite sa v roku 1946 zapísal ako
poslucháč medicíny na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave,
odkiaľ v roku 1948 prestúpil na novootvorenú fakultu Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, kde v roku 1951
promoval. Po promócii tu ostal na gynekologicko – pôrodníckom oddelení, ako
asistent prof. MUDr. Schwartza.
Do Popradu prišiel po úspešnom konkurznom konaní ako primár gynekologicko – pôrodníckych oddelení 1. 7.
1958. Mladý prednosta vybudoval odde-

lenie, ktoré sa stalo v krátkom čase vzorom pre okolité pracoviská. podieľal sa
na organizovaní prístavby spišskosobotskej nemocnice a neskôr sa stal jedným
z najaktívnejších organizátorov výstavby
novej nemocnice. V roku 1966 získal titul CSc. po obhajobe kandidátskej práce:
Liečba tuberkulózy vnútorných rodidiel,
na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Mal
cenné poznatky z pracovísk v Česku,
významných kliník v Nemecku a v Maďarsku. V rokoch 1983 – 1985 pôsobil
v Alžírsku. Tu viedol univerzitnú gynekologicko – pôrodnícku kliniku, kde
uplatnil svoje medicínske skúsenosti, organizátorské schopnosti A pri riadení
operačných výkonov. V roku 1991 krátko
pracoval v ambulantnej starostlivosti.
Publikoval vyše 70 vedeckých prác.
Vychovával mladých odborníkov – gynekológov. Už od roku 1960 sa usiloval
o založenie všeobecnej sekcie Československej spoločnosti Jana Evangelistu
Purkyně v Poprade. Zakladajúca schôdza
sa konala 26. 1. 1962 so 105 prítomnými.
Bol zvolený za jej predsedu. Na pôde
spolku predniesol viacero odborných
prednášok. Po rozdelení Československa
bol spolok premenovaný na Spolok spišských lekárov v Poprade a svojou činnosťou patrí medzi popredné na Slovensku.
Počas viac ako 20 ročného predsedníctva
sa uskutočnilo množstvo podujatí, napr.
Podtatranský lekársky deň (od roku
1974). Zaujímal sa o poľovníctvo.
Zuzana Kollárová

•

venovať maľbe. Obdivoval práce starých
majstrov, maľoval krajinky, zátišia, neskôr sa sústredil na drobnokresbu. Pri
maľovaní používal ako predlohy fotografie, pohľadnice, obrázky z kalendárov. Rád zobrazoval svoju matku. Jeho
tvorba je výrazom svojbytnej maliarskej
individuality, je zastúpená i v zbierkach
Slovenskej národnej galérie v Bratislave.
Vystavoval v Bratislave, Martine, Prahe,
Brne, Ostrave.
120 rokov od narodenia lekára Dr.
Arpáda PÁRTOŠA (*23. 6. 1896 Valašská Belá - †25. 12. 1978 Žiar nad Hronom)
Bol absolventom Lekárskej fakulty
UK v Bratislave v roku 1920. Po skončení štúdií pôsobil vo Viedni. V rokoch
1922 – 1923 bol praktickým, nemocenským a železničným lekárom vo Veľkej,
v rokoch 1923 – 1940 pôsobil v Poprade,
31. mája 1940 mu zakázali prax. Od 1. 6.
1941 bol pridelený do sanatória Robotníckej sociálnej poisťovne vo Vyšných
Hágoch, odkiaľ ho po dvoch týždňoch
prepustili. 27. 3. 1942 ho internovali v sústreďovacom stredisku v Žiline.
Bol sprevádzajúcim lekárom transportu č. 17, 22. apríla 1942 z Popradu do
Osvienčimu spolu s manželkou Zlatenou
(*1898) a dcérou Katarínou (*1930), obe
boli v Osvienčime 22. 5. 1942 zavraždené. V koncentračnom tábore pracoval
v nemocniciach a v ošetrovniach, prežil

PP-72

Náter striech, fasády a kostoly - 3
€/m2 s farbou, základ a vrch. Inf.: č.
t. 0915 423 705 (p. Ivan).  56/16-R
Vymením 3-izb. byt a chalupu za
malý rodinný dom v Poprade a blízkom okolí, byt je prerobený, chalupa
v prestavbe. Inf.: dom.slavopp@gmail.com
Prijmeme predavačku točenej
zmrzliny v Poprade na sídl. Juh. Nástup 1.7.2016. Inf.: č. t. 0903 966 466.
62/16-R

•

Historické osobnosti mesta Poprad
V júni si pripomíname:
90 rokov od narodenia právnika,
tajomníka Okresného národného výboru, JUDr. Martina MIKUŠA (*24. 6.
1926 Východná – †16. 5. 2000 Poprad)
Národnú školu ukončil v roku 1937,
1941 ukončil gymnázium, 1945 absolvoval Učňovskú školu BSP vo Svite, 1958
Strednú ekonomickú školu v Poprade a
v roku 1969 Právnickú fakultu UK v Bratislave rigoróznou skúškou, keď získal
titul JUDr.
V rokoch 1941 – 1945 pracoval ako
učeň – robotník vo firme Baťa Svit, 1945
– 1948 manipulant v Tatrasvite vo Svite,
1950 –1952 vychovávateľ vo Svite. Od
roku 1952 začal pracovať na Okresnom
národnom výbore v Poprade ako vedúci
plánovacieho oddelenia a od roku 1961
ako tajomník ONV. Túto významnú
funkciu vykonával až do roku 1987, kedy
odišiel do dôchodku.
Od roku 1970 pracoval aj ako člen rady
Vlády SSR pre národné výbory a tak
podporil rozvoj Popradského okresu.
V roku 1976 bol vyznamenaný štátnym
vyznamenaním „Za vynikajúcu prácu“
a v roku 1986 „Za zásluhy o výstavbu“.
120 rokov od narodenia insitného
maliara Ľudovíta KOCHOLA
(*21. 6. 1896 Jamník, okr. Liptovský Mikuláš – †26. 8. 1977 Poprad).
Pracoval ako murár a roľník. Od roku
1972 žil v Poprade. Roku 1929 sa začal

MESTO POPRAD

•
•
•

22. 6. 2016

Strana 9

Kino Tatran
23. a 24. jún o 19. hod.
KOMÚNA DK/SE/NL, 2016, MP 15
-Erik, Anna a ich dcéra Freja zdedili veľkú vilu. Uskutočnia svoj sen o autentickej komúne plnej
vzájomnosti a radovánok. Komédia/dráma, originál s
čes. titulkami, 111 min.Vstupné: 2€
25. a 26. jún o 16. hod.
ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM
USA, 2016, MP 7, sobota 2D, nedeľa 3D -Dobrodružný/
fantasy, slovenský dabing, 105 min.
Vstupné 2D: 4€, 3D: 5,50€
25. jún o 19. hod. DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ
ÚTOK, USA, 2016, MP 12 Akčný/dobrodružný/sci-fi,
česká verzia, 133 min. Vstupné: 4€
26. jún o 19. hod. PRÁZDNINY ALL-EXCLUSIVE
FR, 2016, MP 12 -Nájdená kamera na selfie tyči odhalí,
čo všetko sa stalo počas jedného výletu, ktorý si urobila partička Európanov do brazílskej džungle. Komédia,
český dabing, 93 min.
Vstupné: 4€
27.jún o 19. hod.
SLOW WEST, GB/NZ, 2015, MP 15
Jay pricestoval zo Škótska do Colorada 19. storočia, aby
pátral po žene, ktorú miluje. Westernová road movie,
originál s čes. titulkami, 84 min.
Vstupné: 4 €/2 €
s preukazom FK

Príde osobne režisér
Obnovená digitálna premiéra filmu Všetko čo mám rád režiséra Martina Šulíka sa uskutoční v kine Tatran
v Poprade v stredu 29. júna o 19. hod.
Osobne na ňu zavíta samotný režisér
tohto poetického filmu o súčasnom
človeku, ktorý hľadá motiváciu a silu
na zmenu neuspokojivého života.
Film prináša príbeh 38-ročného
Tomáša, ktorý je konfrontovaný so
zásadným zlomom vo svojom živote.
Zaplieta sa do malicherných konfliktov
so svojou bývalou ženou, rieši neriešiteľné problémy svojho dospievajúceho
syna, pomoc od neho očakávajú i jeho
starnúci rodičia. A tak útek od všetkého s mladou Angličankou sa zdá byť
jediným východiskom...
Hrajú: Gina Bellman, Juraj Nvota,
Zdena Studenková, Jakub Ursíny, Anton
Šulík, Viera Topinková a Jiří Menzel.
Film je mládeži od 12 rokov neprístupný, vstupné je 3,50 €. 
(ppo)

Digitalizáciu Kina Tatran
finančne podporil Audiovizuálny fond

Viac na www.kinotatran.sk

Popradské kultúrne leto
Štvrtok 23. jún o 16. a 19. hod./ Dom
kultúry Poprad – divadelná sála
ZÁVEREČNÁ DANCE SHOW
2016 Vstupné: 3 €/predpredaj vstupeniek 0911 808 559

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

Štvrtok 23. jún/Námestie sv. Egídia 77/pred obchodom Šport Rysy
KARI TRAA URBAN TRAINING
Prezentácia: 17. - 17.45 hod., štart

o 18. hod. Registruj sa na www.urbantrainng.sk. Účasť je limitovaná!
Sobota 25. jún o 14. hod./areál Základnej školy, Poprad-Veľká
JUNIÁLES
Mesto Poprad, Klub Veličanov a ZŠ
s MŠ Poprad-Veľká všetkých srdečne pozývajú na program plný športu, kultúry a zábavy.

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom offroad. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG.
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.
týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny obPOPRA D -čanov.
Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a ad-

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

6 ROKOV ZÁRUKA

PP-1

resa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka 052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 64 71, inzercia 772 10 62. E-mail:
noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo
štvrtok. Noviny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o.,
Popradskej brigády 749/13, Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.
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Bowlingové súťaže
Poslednýkrát v tejto sezóne sa stretli priaznivci
bowlingu v stredu 15. júna
v rámci 18. kola a zároveň
šiesteho kola jarnej časti
Bowling Tour. Turnaja sa
zúčastnilo 28 hráčov.
V kvalifikácii skupiny A
dominoval Vladimír Pavlikovský, ktorý dosiahol
výkon 1 278 bodov. Jeho
finálovým súperom sa stal
Ľudovít Jurínyi, ktorého V.
Pavlikovský zdolal výkonom 220 s priemerom 214.
V skupine B sa víťazom
kvalifikácie stal Dušan Evinic so ziskom 1 139 bodov.
Vo finále ho zdolal Jozef
Hegenbart výkonom 237 s
priemerom 187,2.
Jarnú časť v skupine A vy-

hral Vladimír Pavlikovský,
ktorý nazbieral 40 bodov.
V skupine B zvíťazil Jozef
Hegenbart so ziskom 85
bodov.
Celkom na záver došlo k vyhodnoteniu celého ročníka Bowling Tour
2015/2016, kde sa spočítavali body z 15 kôl z jednotlivých častí turnaja. V skupine A zvíťazil Igor Lendácky
s bodovým ziskom 132 bodov, v skupine B triumfoval
Jozef Hegenbart so ziskom
239 bodov.
Celkom
posledným
turnajom v tomto súťažnom ročníku bude turnaj o Bowlera mesta Poprad, ktorý sa uskutoční
6. júla. 
(ile)

Francúzsko na zápase EURO 2016 medzi Slovenskom a Anglickom navštívili chlapci zo ZŠ s
MŠ Školská v Žiline, ako víťazi Školských majstrovstiev v minifutbale najmladších žiakov - Mc
Donald´s cup, ktoré sa konali minulý týždeň vo štvrtok a v piatok v NTC Poprad. Brankár a
kapitán tohto družstva Marián Weber (na foto úplne vpravo) bude zároveň sprevádzať smerom
na ihrisko jedného z finalistov európskeho šampionátu v Paríži.
FOTO – Marek Vaščura

Významní rodáci vo Veľkej

Minulý týždeň v stredu sa už po šestnástykrát v priestoroch Materskej školy na Okružnej
ulici v Poprade konala súťaž najmenších zdravotníkov pod názvom Evička nám ochorela.
Jedenásť tímov z materských škôl mesta Poprad riešilo úlohy tentokrát zamerané na srdce
a krvný obeh. Hlavnou postavou podujatia bola kvapka krvi. Deti si vyskúšali rôzne hádanky,
či rébusy a tiež poskytnutie prvej pomoci svojmu rovesníkovi. Víťazom bol každý, odmena
neminula nikoho zo šikovných malých zdravotníkov. 
FOTO – Marek Vaščura

•

Záchranári v akcii

LETECKÍ
záchranári
z Popradu boli minulý týždeň v utorok vyzvaní na zásah do Vysokých Tatier. Na
snehovom poli v blízkosti
Téryho chaty sa 54-ročný
turista českej národnosti
pošmykol. Pádom utrpel poranenie hlavy a ľavej hornej
končatiny. Chatár z Téryho
chaty mu privolal pomoc a
poskytol prvotné ošetrenie.
V stabilizovanom stave bol
letecky prevezený na centrálny príjem popradskej nemocnice.
LETECKÍ
záchranári
z Popradu boli minulý týždeň v piatok vo večerných
hodinách požiadaní o pomoc pri záchrannej akcii vo

•

V Základnej škole vo Veľkej privítal riaditeľ Richard Bekess v utorok minulý týždeň vzácnu návštevu - Sama Šalinga, významného rodáka z Veľkej.
Samo Šaling a jeho dcéra
Zuzana Maníková, spoluautori jazykových slovníkov,
navštívili učebňu slovenského jazyka, kde si pozreli
projekt venovaný nedávno
zosnulej Márii Ivanovej-Šalingovej. Vzácni hostia si
prezreli aj Galériu slávnych
osobností v ZŠ, v ktorej majú
Šalingovci čestné miesto.
S. Šaling daroval základnej
škole veľké množstvo odZľava Z. Maníková, Mikubornej literatúry a beletrie s láš Maník, Richard Bekess,
venovaním, za čo mu patrí Božena Janovová, S. Šaling. 
veľká vďaka.
(bja) 
FOTO – archív školy

Vysokých Tatrách. Traja turisti maďarskej národnosti sa
počas túry zo sedla Prielom
pod Poľským hrebeňom pošmykli na snehovom poli. Jeden z nich utrpel zlomeninu
predkolenia, u ženy bolo podozrenie na poranenie brucha a tretí zranený pacient
utrpel poranenie dolnej končatiny, mal vykĺbené rameno
a tržnú ranu na hlave. Privolanými pozemnými záchranármi boli jednotlivo prevezení na centrálny príjem do
popradskej nemocnice.
POSÁDKA Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej
služby ATE z Popradu letela
v sobotu do Vysokých Tatier,
kde ich pomoc potreboval

•

58-ročný turista. Pri schádzaní z Gerlachovského štítu
v oblasti Batizovskej Próby
spadol, pričom utrpel úraz
hlavy s krátkodobou poruchou vedomia. Zranený bol
letecky transportovaný na
centrálny príjem popradskej
nemocnice. Zakrátko boli
leteckí záchranári požiadaní o pomoc pre 24-ročného
dobrovoľného nosiča, ktorý
na Chate pod Rysmi pocítil
silné bolesti v oblasti chrbtice a nedokázal pokračovať
späť v túre. Posádka pacienta
transportovala na základňu
do Popradu, kde si ho prevzala rýchla zdravotná pomoc a tá ho previezla do popradskej nemocnice. (zuh)

Akademický maliar Igor Pančuk, ktorý pochádza z Ukrajiny,
si za svoj druhý domov zvolil naše mesto. Často vystavuje nielen
v Poprade a v jeho okolí, ale aj v ostatných slovenských mestách.
Umelcovým veľkým snom bolo otvoriť si vlastnú galériu. Splnilo sa mu to minulý týždeň v sobotu 11. júna. Za prítomnosti
rodiny, priateľov, známych a kolegov slávnostne otvoril galériu
Igora Pančuka na Ulici 1. mája v Poprade. Návštevníci v galérii
uvidia maľby kytíc, anjelov, krajinných zátiší, či staré pamiatky
architektúry. Na jeho obrazoch dominuje farebnosť. Maliarove
diela sa nachádzajú vo viacerých múzeách na Ukrajine a na
Slovensku, ale zastúpenie majú aj v súkromných zbierkach v
Nemecku, Rakúsku, či Holandsku. 
FOTO - Silvia Šifrová
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Pod Tatrami triumfoval Argentínčan Zeballos
V sobotu sa finálovými
zápasmi uzavrel druhý
ročník tenisového turnaja
Poprad - Tatry ATP Challenger Tour 2016. Vo finále
dvojhry dominoval Argentínčan Horacio Zeballos,
vo štvorhre zvíťazil ukrajinsko-kazašský pár Ariel
Behar, Andrej Golubev.
V Poprade sa zišla takmer
celá slovenská špička na
čele s turnajovou jednotkou

Martinom Kližanom. Toho
v semifinále zastavil Rakúšan Gerald Melzer, ktorý
v zápase o prvenstvo podľahol Horaciovi Zeballosovi
3:6, 4:6, pričom argentínsky
tenista nestratil na turnaji
ani set. Na jeho rakete skončil v semifinále ďalší Slovák
Andrej Martin. Martinovi
sa podarilo spoločne s Čechom Lukášom Dlouhým
prebojovať do finále štvor-

Dali ste nám vedieť
Po vzniku prvého futbalového
spolku v Matejovciach v roku 1906
vzniká o 10 rokov neskoršie futbalový klub pod názvom ŠK Spišská
Sobota.
Na začiatku 20. storočia sa obyvatelia tohto „mestečka“ okrem svoje
každodennej práce radi zabávali. Veľký záujem bol aj o futbal. Podľa pamätníkov chodilo na futbalové zápasy 200 až 800 divákov. V začiatkoch
sa futbal v Spišskej Sobote hrával na
tzv. „svinskom pláci“. Bola to časť
Sobotských trhov, kde sa predával
dobytok. Vznik futbalu v Spišskej Sobote podnietil fiľakovský rodák Martin Penksa, ktorý prišiel pracovať do
Scholtzovej fabriky v Matejovciach.
V roku 1906 bol spoluzakladateľom
futbalového klubu v Matejovciach.
Sobotčanom, ktorí boli zapálení
športom, sa futbal zapáčil a začali
ho nesúťažne hrávať v roku 1908, ale
len pre vlastné potešenie a zábavu.
Súťažne ho nemohli hrať, lebo nebol dostatočný počet hráčov. Prvými
hráčmi boli Majunkovci, Sirákovci,

•
•

Materní a Novák. Po odchode niektorých hráčov do Ameriky futbal
v Spišskej Sobote zanikol.
V rokoch 1914 – 1915 po ich návrate začali futbal organizovať a hrávať znova. Koncom roku 1915 sa
spolu s požiarnikmi a športovcami
na spoločnej schôdzi dohodli založiť
futbalový klub. Futbalisti začali s prípravou štatútu a zvolili si názov ŠK
Spišská Sobota. Zakrátko bol Spišskosobotský futbal úspešný. Súťaž,
v ktorej pôsobili, vyhrali a vo finále
žúp hrali proti skúsenému mužstvu
Gelnice. V stretnutí podľahli až po
tuhom boji 2:1. Tento zápas sa odohral v roku 1916 a tento rok sa považuje za oficiálny rok vzniku organizovaného futbalu v Spišskej Sobote.
Najlepší futbal v Spišskej Sobote
sa hral okolo roku 1940. Vtedy prvé
mužstvo hralo prvú triedu. V tom
čase hralo aj „B“ mužstvo II. triedu a dorastenci. Za Spišskú Sobotu
hrali hráči, ktorí žili alebo pracovali
v Spišskej Sobote a taktiež i vojaci
z miestnej vojenskej posádky.

v NTC Poprad hráčov TJ Spišský Štiavnik 8:0 po polčase
2:0.
NOVÝ ročník tipsportligovej sezóny odštartuje HK
Poprad derby zápasom na ľade
HC Košice v piatok 9. septembra. Prvý domáci zápas odohrajú kamzíci v rámci tretieho
kola v stredu 14. septembra
proti Banskej Bystrici.

•

H. Zeballos.
Finálový deň bol plný zážitkov. O prvý sa postarali
legendy Miloš Mečíř a Marián Vajda. Postavili sa proti
sebe v exhibičnom zápase
a loptičky im zbierali netradiční zberači – psíky z OZ
Cesta za domovom. „Zažil
som to po prvýkrát, ale bolo
to veľmi príjemné spestrenie.
Malo to pomôcť dobrej veci.
Sám som psičkár, takže ma to

potešilo,“ povedal M. Vajda.
Vyhodnotená bola aj charitatívna dražba tenisovej rakety Rafaela Nadala, z ktorej
bola pre tento účel prerozdelená suma 6 500 eur.
Tenisový týždeň pod Tatrami sa vydaril, čo potvrdili aj organizátori podujatia. „Turnaj zaujal stabilné
miesto v kalendári svetových
podujatí ATP. Našou túžbou
stále ostáva, aby bol víťaz zo
Slovenska,“ hodnotil M. Mečíř.
„Mali sme tu hráčov, ktorí predvádzali svetový
tenis. Som spokojný a verím, že aj
diváci si prišli na
svoje,“ uzavrel organizátor turnaja
Branislav Stankovič.(mav)

Sobotský futbalový klub vznikol pred sto rokmi

Krátko zo športu

DNES sa o 17. hodine
v Liptovskom Mikuláši na
neutrálnej pôde stretnú v rozhodujúcom zápase o postup
do prvej ligy dorastenci FK
Poprad s rovesníkmi z Ružomberka.
VO finále Pohára Podtatranského futbalového zväzu
deklasovali futbalisti FK Veľká Lomnica v stredu 15. júna

hry, no Beharovi s Golubevom podľahli po setoch 2:6,
7:5, 5:10. „Súperi ukázali, že
boli na turnaji najlepší. Vždy
sa však rád vraciam na slovenské turnaje a verím, že
si tu ešte zahrám,“ povedal
A. Martin. „V Poprade som
sa cítil ako doma aj vďaka
podpore tunajších fanúšikov.
Prežil som tu krásne chvíle
a som šťastný, že odchádzam
ako víťaz turnaja,“ uviedol

•

Okolo roku 1955 došlo k zlúčeniu
futbalu s Popradom a mnoho hráčov
odchádza do novovzniknutého klubu
Tatravagónka Poprad. Od tej doby sa
futbalistom Spišskej Soboty nepodarilo prekročiť hranice okresných súťaží. Ďalšou ranou pre sobotský futbal
bolo zriadenie obaľovačky asfaltov v
priestore ihriska, čím bolo prakticky zlikvidované. Toto mal byť koniec
futbalu v Spišskej Sobote. Iný názor
mali niektorí ľudia v Spišskej Sobote,
hlavne predseda poľnohospodárskeho
družstva Martin Dikant a za prispenia
družstva sa pristúpilo k výstavbe nového ihriska pri vtedajšej píle. Pretože
výstavba ihriska súrila bola vybudovaná len škvarová plocha, ktorá sa stala
najväčším problémom sobotského
futbalu. V roku 1962 bola futbalová
plocha dokončená a činnosť futbalového oddielu pokračovala v nových,
no oveľa horších podmienkach, ako
na starom ihrisku. Až v súťažnom ročníku 1970/71 po ustanovení nového
výboru sa začalo s výstavbou bariér
z oceľových trubiek.

SVETOVÁ šachová olympiáda do 16 rokov sa po prvýkrát uskutoční na Slovensku,
konkrétne v Poprade. V termíne od 21. do 30. júla obsadia popradskú Arénu najlepší
mladí šachisti z celého sveta
v súťaži družstiev.

V NEDEĽU sa v Lučivnej
•uskutočnil
piaty ročník súťaže hasičských družstiev o Putovný pohár starostu obce

Názov futbalového klubu sa niekoľkokrát menil. Od roku 1950 niesol
klub názov Dynamo Spišská Sobota, v 60. rokoch Družstevník. Počas
spolupráce s DO SZM niesol názov
TJ Družba SZM Spišská Sobota a neskoršie už len TJ Družba Spišská Sobota. Po roku 1990 a osamostatnení
sa futbalového oddielu hlavne z finančných dôvodov od TJ mal futbalový klub názov IFFAN Spišská Sobota
podľa firmy hlavného sponzora Štefana Šantu, ktorý bol zároveň predsedom klubu. Po jeho odstúpení sa klub
vrátil k pôvodnému názvu ŠK Spišská Sobota a jeho predsedom sa stal
Ján Žabka. Futbalový klub postupne
vytváral dobré podmienky pre žiakov, dorast a mužov. Futbalový klub
Spišská Sobota ukončil svoju činnosť
zlúčením s TJ Tatravagónka po roku
2003. Futbalové ihrisko sa stalo tréningovým ihriskom. V súčasnosti sa
na tejto ploche buduje nové ihrisko,
ako súčasť NTC v Poprade. 

Fabián Gordiak

zaradenej do 22. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy. Medzi mužmi zvíťazila Šuňava,
u žien bolo najlepšie Spišské
Bystré. Medzi dorastencami
i dorastenkami triumfovali
Gánovce.
KRAJSKÉ kolo hry Plameň 2016 sa konalo v sobotu
v Spišskom Podhradí. Medzi
dievčatami i chlapcami zvíťazilo hasičské družstvo zo Šuňavy.

•

•

NOČNÁ hasičská súťaž sa konala v sobotu
v Hranovnici. V disciplíne
o najrýchlejšiu saciu stranu
trojčlenných
tímov
sa najviac darilo mužom
zo Spišskej Soboty a ženám zo Spišského Bystrého.
V samotnej nočnej súťaži
obhájila prvenstvo medzi
mužmi Štôla, medzi ženami bolo najlepšie Spišské
Bystré.(ppv)
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