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Počas leta bude v školách rušno

Mesto Poprad v tomto kalendárnom roku
schválilo pre školstvo kapitálové výdavky
vo výške 1 329 540 eur, k čomu treba pripočítať ešte 7 500 eur na časomieru v telocvični ZŠ na Komenského ulici. Je to rekordná
čiastka, keďže doposiaľ boli vždy schválené
prostriedky vo výške 500 až 600 tisíc eur. Aj
preto bude leto na školách rušné a prevládať budú stavebné práce.
Spomínaná časomiera je už na svete,
ostatné práce sa realizujú priebežne alebo
počas letných prázdnin, najneskôr však do
konca októbra. „O takejto schválenej sume
sme doteraz ani nesnívali. Je najvyššia za
predošlé veľmi dlhé obdobie. Bol to prísľub
primátora mesta, že ak sa ušetrí na verejnom obstarávaní a nebude sa rekonštruovať
námestie, tak sa bude vo zvýšenej miere investovať aj do škôl. Sme vďační, pretože sme
dostali veľmi pekný darček,“ uviedla vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu
MsÚ Poprad Edita Pilárová. Väčšina prác
počas letných prázdnin sa bude v základných školách týkať rekonštrukcií. „Napríklad na budove ZŠ Komenského a MŠ
Jarná sa bude kompletne rekonštruovať stre-

Materská škola na Podtatranskej ulici bude jednou z MŠ, ktorá bude počas júla v prevádzke.
cha. Revitalizácia školského areálu čaká
ZŠ Francisciho. Chceme vybudovať výťah
v ZŠ Vagonárska a tu sa mesto rozhodlo
vybudovať aj obrovské multifunkčné ihris-

ko. Vo väčšej miere sa investuje do oblasti
gastrotechniky. Ide o výmenu kotlov, konvektomatov, multifunkčných robotov atď.“
(Pokračovanie na str. 2)

Charitatívny beh
sa vracia do Popradu

Komunikácia na Lidickej ulici v Matejovciach už dostala nový
povrch po tom, čo si Mesto Poprad uplatnilo nárok na bezplatné
odstránenie vád v záručnej lehote.
FOTO – Marta Marová

Nočný zásah leteckých záchranárov

Stredisko Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
v Poprade prijalo vo štvrtok
19. júna popoludní dve výzvy
na zásah v teréne.
Prvý let popoludní smeroval
do Vysokých Tatier. Vrtuľník
s posádkou letel na pomoc dehydratovanej
a vyčerpanej
turistke na
Téryho chate.

15-ročné dievča po ošetrení previezli vrtuľníkom z Tatier do popradskej nemocnice. Druhýkrát
letel vrtuľník z Popradu do Tatier
k približne 40-metrovému pádu
horolezca vo Veľkej Studenej doline. Na zásahu spolupracovali leteckí záchranári s Horskou záchrannou službou. Ich pracovník bol
z kabíny vrtuľníka spustený k zranenému, no na mieste žiaľ musel
skonštatovať smrť.
(zut)

Po štyroch rokoch sa pod
Tatry vracia športovo-benefičné podujatie VSE City Run,
s cieľom nadchnúť pre myšlienku pomoci iným všetkých
Popradčanov. Už zajtra 26.
júna môže každý účastník na
Námestí sv. Egídia pomôcť zabehnutými kilometrami novorodencom v ohrození života.
Minulý piatok sa na pôde
mestského úradu konala tlačová konferencia za účasti prvého
viceprimátora mesta Poprad
Adriána Kromku, na ktorej
organizátori spoločne so zástupcom generálneho partnera
a tiež obdarovaného subjektu –
Kliniky neonatológie LF UPJŠ
v Košiciach predstavili 7. ročník
projektu VSE City Run. „Tento
rok sa vyzbierané prostriedky
použijú na zakúpenie prístroja
na celotelovú hypotermiu pre
košickú kliniku, ktorá lieči novo-

rodencov s poškodením mozgu.
Každý vybehaný kilometer má
vďaka generálnemu partnerovi
hodnotu 33 eur. Od 10. do 18.
hod. sa bude na Námestí sv. Egídia bežať nonstop na bežiacom
páse, ale možností je oveľa viac.
Hlavná časť podujatia sa uskutoční od 17. hodiny, kedy je na
programe nenáročný, nesúťažný
beh v centre mesta v dĺžke 4,2
km. Verejnosť prispeje aj zakúpením štartového čísla,“ povedal
organizátor projektu Radovan
Sidor.
Prednosta Kliniky neonatológie LF UPJŠ v Košiciach Peter
Krcho verí, že zakúpením ďalšieho prístroja dostane nádej
oveľa viac malých pacientov:
„Sú to novorodenci, u ktorých
dôjde k náhlemu poškodeniu
funkcie mozgu. V roku 2013
sme mali desať takýchto prípadov.“ (Pokračovanie na str. 11)
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MESTO Poprad ako príslušný
stavebný úrad v zmysle stavebného zákona v znení neskorších
predpisov povoľuje stavbu - polyfunkčný objekt na Alžbetinej ulici
v Poprade na pozemku v k.ú. Poprad. Viac na www.poprad.sk
MESTO Poprad ako príslušný stavebný úrad v zmysle
stavebného zákona v znení neskorších predpisov vydalo rozhodnutie o umiestnení inžinierskej líniovej stavby – Kvetnica,
záhrady – TS, VN, NN na pozemkoch v k.ú. Poprad. Viac na
www.poprad.sk
V TATRANSKEJ galérii
bude v piatok 27. júna otvorená
výstava Michala a Petra Trembáča s názvom O nás. Slávnostná
vernisáž sa uskutoční o 17. hod.
V PIATOK 27. júna dostanú
školáci vysvedčenia. V tento deň
sa im začínajú letné prázdniny,
ktoré potrvajú do 1. septembra
2014.
SLOVENSKÝ zväz hádankárov a krížovkárov a krúžok
Tatranec organizujú XXI. Podtatranský turnaj. Podujatie sa
uskutoční v sobotu 28. júna o
10. hod. v priestoroch Základnej
školy na Komenského ul. v Poprade. Pre riešiteľov sú pripravené
materiály v troch kategóriách –
pokročilí, menej pokročilí a začiatočníci.
V PONDELOK 23. júna
sa v Poprade uskutočnil štvrtý ročník edukatívnej roadshow s názvom Orbit – Zdravý
úsmev pre každého, kde sa záujemcovia mohli zadarmo poradiť ohľadom správnej dentálnej
hygieny s tímom kvalifikovaných odborníkov.
VČERA 24. júna sa uskutočnilo 5. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.
V PIATOK 27. júna o 18. hod.
sa v priestoroch kina Máj vo Veľkej uskutoční stretnutie zástupcov OZ Popradčania za čistejšie
životné prostredie s občanmi
k problematike Schüle Slovakia.
VO ŠTVRTOK 26. júna si
pripomíname 16. výročie posvätenia chrámu sv. Cyrila a Metoda. Slávnostnú sv. omšu o 18.30
hod. bude celebrovať František
Trstenský.
KRÁTKY benefičný gospelový koncert kapely Smaily sa uskutoční v nedeľu 29. júna v Konkatedrále Sedembolestnej Panny
Márie v Poprade po sv. omši,
ktorá bude o 9.30 hod.
(šif)
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Počas leta bude v školách rušno

(Dokončenie zo str. 1)
„Ďalšia investícia ide do Strediska služieb škole
na strojné vybavenie, ako formátovacia píla, drevoobrábací stroj a dodávkový automobil. Tento rok
modernizujeme obidve ZUŠ-ky a to hudobnými
nástrojmi,“ vymenovala E. Pilárová.
Čulý ruch bude aj v popradských materských
školách. „Okrem toho, že ostávajú na jeden mesiac otvorené pre potreby rodičov a ich detí, zvyšný čas bude vyhradený potrebám dôkladného
čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, čerpania dovolenky niektorých zamestnancov, ako aj údržbám väčšieho rozsahu,“ povedala
vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu.
V júli budú v prevádzke materské školy na Podtatranskej, Mládeže, Záborského, Okružnej
a Lidickej ulici. V auguste budú k dispozícii MŠ
na Tajovského, Jarnej, Mládeže II, Tranovského

a Vagonárskej ulici. Uzatvorené budú MŠ Letná
a Dostojevského.
Školáci sa teda chystajú na zaslúžený oddych.
Tento rok majú prázdniny o deň dlhšie. Vysvedčenia dostanú už tento piatok 27. júna. Ako dopadol školský rok v meste Poprad je zatiaľ tajomstvom, ale E. Pilárová čosi naznačila. „Školský rok
sa končí pre mesto Poprad úspešne, ale prezrádzať
výsledky nebudeme, pretože školy budeme oceňovať až v septembri. V mene primátora mesta
Poprad, ale aj v mene oddelenia školstva, by som
chcela popriať všetkým žiakom, krásne a bezproblémové prázdniny plné zážitkov, tepla a pohody.
Kolegom, pedagogickým i ostatným zamestnancom krásne dovolenky. Nech si oddýchnu, pretože
ich čaká školský rok plný zmien. Ministerstvo školstva chystá zmeny všetkých zákonov, ktoré by mali
byť platné už od 1. januára 2015.“
(mav)

Medzi ocenenými aj učitelia a žiaci z Popradu
V pondelok 23. júna sa v Prešovskom samosprávnom kraji
konalo slávnostné ukončenie
školského roka, na ktorom po
šiestykrát ocenili najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl
v pôsobnosti PSK.
Spolu 20 pedagógov z celého
kraja získalo plaketu Jana Amosa Komenského – Sophista pro
regione – Učiteľ múdrosti pre región. V tomto roku bolo 47 návrhov na ocenenie najlepších
pedagógov. Najviac ocenených je
z okresov Prešov a Poprad.
O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov
odboru školstva PSK. Na odbore
školstva zaevidovali spolu 49 návrhov. Spomedzi nich bolo 20 študentov z desiatich miest v tomto
školskom roku ocenených plaketou
Lux Mentium – Svetlo poznania.

Ocenenými pedagógmi z nášho
okresu sú Beáta Bodišová zo SOŠ
technická Poprad, Ľudmila Bodnárová zo SPŠ Poprad, Dáša Škodyová zo SZŠ Poprad a Stanislav
Majerčák zo Školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná.
Jediným oceneným stredoškolákom z okresu Poprad sa stal
Dávid Kuzmiak zo SOŠ technická Poprad.
Beáta Bodišová je riaditeľkou
SOŠ technickej v Poprade. Jej
zásluhou škola prešla výraznou
inováciou a v hodnotení kvality
pedagogického procesu podľa
medzinárodnej organizácie dosiahla rating BB – kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.
Ľudmila
Bodnárová
učí
na Strednej priemyselnej škole
v Poprade. Dlhodobo sa venuje
propagácii matematiky a fyziky

a s úspechom pripravuje žiakov
na rôzne súťaže.
Dáša Škodyová je učiteľkou fyziky a chémie na Strednej zdravotníckej škole v Poprade. Je
koordinátorkou projektovej činnosti a autorkou medzinárodných
projektov v programoch Socrates,
Comenius a Leonardo da Vinci.
Pod vedením Stanislava Majerčáka, riaditeľa Školy v prírode
Detský raj v T. Lesnej sa škola zapájala do projektov, ktoré
prispeli k modernizácii a zlepšeniu podmienok pre pobyt detí
v škole v prírode.
Študent SOŠ technickej v Poprade Dávid Kuzmiak získal v súťaži stredných a vysokých škôl
CISCO-NAG viaceré významné
umiestnenia. S projektom Open
– Source 3D tlačiareň získal 1.
miesto v krajskom a 4. v celoštátnom kole SOČ.
(ftz)

•
•
•
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Niektorých pochválili, iní sa musia polepšiť
Celoslovenská dopravno-preventívna akcia s názvom Jablko
– citrón neobišla ani Poprad. Na
Širokej ulici vo Veľkej zastavovali vodičov dopravní policajti minulú stredu spolu s piatakmi ZŠ
s MŠ zo Spišskej Soboty a zástupcom poisťovne, ktorá podujatie
zaštiťovala.
Tentoraz dopraváci za menšie
priestupky neudeľovali pokuty,
ale nedisciplinovaným vodičom
sa ušiel citrón. Poriadni šoféri si
vyslúžili jablko. Ak šlo o vážnejší
prehrešok, pokute sa však previnilci nevyhli. Gabriel Bodnár z
popradského dopravného inšpektorátu uviedol: „Kladne vnímame
každú takúto akciu, ktorá dokáže
pozitívne ovplyvniť bezpečnosť
cestnej premávky. Od začiatku
roka evidujeme na cestách v okresoch Poprad a Levoča 179 dopravných nehôd, z toho štyri boli so
smrteľným následkom. Chceme aj
takto prispieť k bezpečnosti na cestách. Malé deti sú najzraniteľnejší
účastníci premávky a aj takýmto
spôsobom sa už od útleho veku
naučia, ako sa majú správať vodiči, ktorými raz tiež budú.“ Dodal,
že medzi najčastejšie priestupky
patrí nezapnutie stretávacích sve-

GRAND Hotel Bellevue
v Starom Smokovci bude hostiť
mladé talenty z celého Slovenska,
ktoré sa zúčastnia na 6.ročníku
medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov
Šengenský poludník. Festival sa
začne 29. júna o 19. hod. koncertom hudobného telesa Virtuoso.
NAPRIEK prebiehajúcej rekonštrukcii popradské obchodné centrum Max stále organizuje pre návštevníkov zaujímavé
akcie. Od otvorenia v roku 2005
navštívilo MAX viac ako 27 miliónov zákazníkov.
DNES 25. júna sa budú na
území Tatranského národného
parku zo slovenskej, ako aj z poľskej strany, spočítavať mláďatá
kamzíka. Spočítavanie kamzičej
zveri organizujú Štátne lesy TANAPu už vyše 50 rokov. Na jar
je spočítavanie zamerané na zisťovanie počtu mláďat, na jeseň
pre poznanie kmeňových stavov
pred zimou.
DESIATY ročník súťaže
v kosení vysokej trávy ručnou
kosou sa uskutoční v piatok 27.
júna na lúkach v Bielovodskej
doline. Na tohtoročnú súťaž je
prihlásených 30 koscov.
V SOBOTU 28. júna sa uskutoční tretí ročník Nestville Open
Day v historicko-náučnej expozícii Nestville Park v Hniezdnom. V hudobnom programe
vystúpia IMT Smile, Polemic, P.
Cmorík, Bacil a Rakby, Helenine
oči. Pripravená je zaujímavá súťaž silákov z Európy.
DEŇ otvorených dverí na
golfovom ihrisku Black Stork vo
Veľkej Lomnici bude túto nedeľu
29. júna od 16. hod. Zapožičanie
výstroja bude zadarmo, potrebné je však vopred sa zaregistrovať na golfovej recepcii. V tento
deň si budú môcť záujemcovia
vyskúšať aj Nordic Walking s národnými trénermi.
42. SPIŠSKÉ folklórne slávnosti sa uskutočnia v sobotu a nedeľu 28. a 29. júna na Spišskom
salaši pod Spišským hradom.
DNES 25. júna predstavia vo
Veľkej Lomnici program Leto
2014 v Tatrách a podhorí a projekt Ľudia v pohybe – Cyklistické
pátranie.
REGIONÁLNE
centrum
zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu vo Svite otvorili
v piatok 20. júna. Slúžiť bude nielen
obyvateľom Svitu ale aj v okolitých
obciach. Cieľom je zabezpečiť lepšie
a efektívnejšie separovanie odpadu, ako aj jeho spracovanie. (ppš)

•

tiel, bezpečnostných pásov, telefonovanie za volantom, v neposlednom rade prekročenie rýchlosti a
nepozornosť vodičov. Riaditeľka
sobotskej ZŠ Adriana Oravcová
podotkla, že sa na Jablku – citróne zúčastňujú s malou odmlkou
od roku 2011: „Keďže dopravná
výchova je jednou z prierezových tém štátneho vzdelávacieho
programu, každá škola jej venuje
veľkú pozornosť. A napokon tiež
vieme, aké sú dôsledky dopravných
nehôd. Dnes boli naše deti takými
malými dopravnými policajtmi.“

Piatačka Dominika Roxerová
vodičom dohovárala alebo ich
pochválila: „Ak vodiči zanedbávajú predpisy, ohrozujú nás, deti.
Ak sa niečo stane, potom ich to
veľmi mrzí.“ Spolužiak Slavomír
Šlosárik doplnil: „Pýtali sme sa
vodičov, prečo nemali rozsvietené
svetlá, zapnutý bezpečnostný pás
alebo šli príliš rýchlo. A vyzvali sme
ich, aby sa polepšili.“ Iste si viacerí zobrali ich slová k srdcu, veď
malá nepozornosť na ceste môže
mať tragické následky. Najmä, ak
ide o dieťa...
(mar)

Kŕčovým žilám sa dá predísť
Pre obrovský záujem sa organizátori podujatia Dni zdravých žíl
vrátili v rámci predĺženej trojmesačnej road show po druhýkrát
do Popradu. A aj tentoraz stálo v
piatok pred ich pojazdnou ambulanciou a stánkom množstvo ľudí.
Prišli si dať bezplatne vyšetriť žily,
aby v budúcnosti predišli vážnejším komplikáciám.
„Prvotné príznaky chronického
žilového ochorenia ako tŕpnutie,
opuchy, ťažoba, bolesť nôh, ľudia
často podceňujú. My sa snažíme
osvetou prispieť k tomu, aby sa vyhli
ľudovo povedané kŕčovým žilám a
prípadnému najhoršiemu štádiu
– otvorenému vredu predkolenia.
Začína sa to prevenciou – športom,

•

zdravým životným štýlom, a keď sa
už ochorenie objaví, dá sa zvládnuť
vhodnými liekmi alebo kompresnými pančuchami či operáciou. Sú
cviky, ktoré pomáhajú prekrvovať
nohy, kompresívne pančušky držia
cievy spolu stiahnuté, aby fungovali
ako majú,“ uviedla Viera Prievozníková, produkčná akcie Dni zdravých žíl.
Leto je pre žily problematické, preto sa organizátori rozhodli
urobiť takéto podujatie práve pred
horúcejšími mesiacmi roka. V
Poprade znovu prišlo veľmi veľa
občanov. Chválili si vyšetrenia a
rady, ktoré dostali od lekárov, či už
cvičenie, zmenu životného štýlu,
zníženie hmotnosti, v závažnejších

prípadoch odporúčanie na návštevu cievneho špecialistu. Počas cesty
navštívila pojazdná ambulancia už
30 miest a v Poprade opäť stáli ľudia v radoch. Denne vyšetrili vyše
sto pacientov. „Sme radi, že prišli
aj muži, ktorí toto ochorenie často
podceňujú a neriešia ho. Ženy sú
predsa len zodpovednejšie. Berú
ho i ako estetický problém, nechcú
ukazovať svoje nohy s viditeľnými
modrými žilkami – metličkami až
kŕčovými žilami alebo opuchmi.
Starajú sa preto o seba viac a napokon, chronické žilové ochorenie im
aj viac hrozí. Dôvodom sú pôrody,
dedičnosť, ale tiež nosenie nevhodnej obuvi,“ doplnila V. Prievozníková. Lekári odporúčajú topánky
s podpätkom 3-4 cm, balerínky ani
12 cm opätky nie sú vhodné.
Možnosť dať si vyšetriť žily na
nohách Popradčania privítali. „Prevencia je základ a som rada, že takéto bezplatné vyšetrenie sa robilo aj v
našom meste. Lepšie je predchádzať,
ako znášať následky, keď niečo zanedbáme,“ povedala jedna občianka. Ďalší pán, ktorý bol operovaný
na srdce a nohy sa mu zdajú slabšie, sa pridal: „Prišiel som, aby som
poznal svoj zdravotný stav. Lepšie je
dať sa zavčasu prekontrolovať, keď
nechcem byť neskôr chorý.“ (mar)

Krátke správy
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•
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V Poprade funguje 12 materských škôl, ktoré sú elokovanými pracoviskami základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Poprad.
V školskom roku 2013/14 ich
navštevovalo 1432 detí, z toho
478 predškolákov. Od školského roku 2009/2010 je zaznamenávaný v materských školách každoročne
nárast v priemere o 36 detí,
čo má vplyv aj na počet tried,
ktorý sa zvýšil od uvedeného
roku z 58,5 triedy na 62,5 triedy, čo je viac o 4 triedy.
Kapacita materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Poprad je dostatočná,
o čom svedčí aj zápis detí na
nový školský rok. Do materských škôl sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty
rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
deti s dodatočne odloženou
povinnou školskou dochádzkou a spravidla deti od troch

rokov veku. Dieťa po dovŕšení
dvoch rokov veku môže byť
prijaté do materskej školy len
vtedy, ak sú vytvorené vhodné
materiálne, personálne a iné
potrebné podmienky. Od 1.
9. 2014 je do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Poprad prijatých 454
detí, z toho 104 detí mladších

za posledných päť rokov sa na
území mesta priemerne ročne
narodí 500 detí. Z uvedeného
vyplýva, že sieť materských
škôl na území mesta pokrýva
potreby obyvateľov mesta a je
stabilná.
Aj keď Mesto Poprad prioritne rieši rekonštrukcie a modernizáciu základných škôl,

počas letných prázdnin. Činnosť MŠ počas letných prázdnin sa podľa vyhlášky o materskej škole prerušuje najmenej
na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie
prostredia a hračiek, čerpania
dovolenky niektorých zamestnancov, ako aj údržby väčšieho
rozsahu. Z uvedeného dôvodu
je
prevádzka
v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Poprad v čase letných prázdnin
zabezpečená nasledovne:
Júl 2014 - materské školy na:
Podtatranskej ulici, Ulici mládeže 2349/5, Záborského ulici,
Okružnej ulici a Lidickej ulici,
August 2014 – materské školy na: Tajovského ulici, Jarnej
ulici, Ulici mládeže 11, Tranovského ulici, Vagonárskej ulici.
Počas mesiacov júl a august
2014 budú uzatvorené materské
školy na: Letnej ulici a Dostojevského ulici.
(ošk)

Materské školy počas letných prázdnin
ako 3 roky. Kým iné mestá
na Slovensku majú problém
s kapacitnými možnosťami v
materských školách, do väčšiny materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Poprad mohli byť prijaté aj
deti vo veku 2,5 roka. Okrem
týchto materských škôl na území mesta pôsobia aj tri súkromné materské školy. Mesto
Poprad, ako jedno z mála miest,
má zriadené aj detské jasle,
v ktorých môžu byť umiestnené deti do troch rokov veku.
Podľa demografického vývoja

pretože tieto zabezpečujú
prípravu detí na budúce povolanie, pozornosť venuje aj
materským školám, ktoré poskytujú služby občanom mesta.
Mestu Poprad záleží na kvalite
poskytovaných služieb, a preto
aj naďalej bude v rámci finančných možností pokračovať v
rekonštrukcii budov MŠ, v ich
modernizácii a v revitalizácii
ich školských areálov.
Väčšina prác, ktoré sa budú
financovať z kapitálových výdavkov pre materské školy na
rok 2014, sa bude realizovať

reagovať na vysvedčenie?
Ocenená Ako
V piatok 27. júna dostanú žiaci koncoročné
psychológ Roland Lipták.
popradská žiačka

V rámci súťaže SCI-FI, ktorá je
sprievodným projektom školského programu Enviróza, ocenili
najlepšie ekologicky orientované
vedecko-fantastické poviedky. V
tomto školskom roku bolo úlohou
spracovať príbeh na tému Mám
taký sen, svet bez environmentálnych záťaží. Do súťaže prihlásili 35 poviedok od 15 hráčskych
skupín. Hodnotenie prebiehalo
dvoma spôsobmi. Záujemcovia
mohli verejne hlasovať na internetovom portáli hry a na sociálnej sieti Facebook. Po ukončení
hlasovania zostavili poradie 10
vedecko-fantastických príbehov
s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov, 627 a zároveň najviac
bodov pre svoju hráčsku skupinu
získal Vianočný príbeh od Paulíny Čupkovej z hráčskej skupiny
Snežienky zo Základnej školy na
Komenského ulici v Poprade. Druhý
spôsob hodnotenia predstavovala
odborná porota. Tá hodnotila
poviedky na základe nasledujúcich kritérií - cieľ a téma súťaže,
originalita myslenia a kreativita,
vedomosti o téme a pointa príbehu. Do užšieho výberu porota
posunula 12 príbehov, z ktorých
hlasovaním zvíťazil príbeh Projekt TZ (tektonický zlom) od
Miriam Gajdošovej z hráčskej
skupiny Rtím z Gymnázia J. F. Rimavského v Levoči.
(ppš)

vysvedčenia. Nie vždy sú na celkovom hodnotení
vynikajúce známky. Ako by mali rodičia reagovať na zlé známky na vysvedčení ich ratolestí?
Deti dostanú vysvedčenia, ktoré odzrkadľujú
ich celoročné úsilie. „Pre deti je táto situácia významná a môžu veľmi citlivo reagovať na reakciu najbližších citovo spriaznených osôb,“ vyjadril sa psychológ Roland Lipták. Každá rodina je iná, žije vo
svojom mikrosvete, vlastnej kultúre a s vlastnými
hodnotami. Je na zvážení jednotlivých rodičov, čo
považujú v danej situácii za vhodné, ako reagovať
na známky a výsledky svojich detí v škole. „Môžu
sa s deťmi o výsledkoch v pokoji porozprávať, aj o
samotnom zvyku dvakrát do roka vyhodnocovať
ich školské zručnosti takou formou,“ odporúča

Vysvedčenie ma v každej rodine inú váhu, ako
to raz zobrazil karikaturista v kreslenom vtipe:
Stretnú sa dvaja kamaráti po vysvedčení, prvý sa
chváli: „Mňa rodičia pochválili za čisté jednotky!“
Druhý na to: „Mne otec kúpil bicykel, že som neprepadol.“
Keď príde dieťa so zlými známkami, je dobré
si s ním sadnúť a porozprávať sa, čo by sa dalo v
ďaľšom školskom roku zlepšiť.
Aj dospelý sa lepšie cíti, keď za dobre vykonanú prácu dostane pochvalu. Práve preto je dobré
s mierou chváliť deti. Deti doslova bažia po slovách pochvaly od svojich rodičov. Ak svoje deti
chválime, je to podľa psychológov správne, pretože z nich tak vytvárame lepších ľudí.
(aba)

Žiaci čoskoro dostanú vysvedčenia

Školský rok 2013/2014 je pomaly na konci. Učitelia majú
po klasifikačných poradách,
na ktorých uzavreli študentom
záverečné hodnotenia. Ako dopadli tento rok popradské deti
so známkami a s vysvedčeniami? Môžu ísť spokojne s úsmevom na letné prázdniny?
Laura, piaty ročník ZŠ:
„Moje tohtoročné vysvedčenie
bude dobré. Budem mať samé
jednotky a dve
dvojky. Rodičia sú na mňa
hrdí a ja som
tiež so sebou
spokojná.
V prvom pol-

roku som mala rovnaké známky, čiže som si svoje výsledky
pekne udržala.“
Sandra, piaty ročník ZŠ:
„S vysvedčením, ktoré mám
v piatom ročníku som spokojná.
Síce
mám
jednu
sólovú dvojku, ale už sa
s tým nedalo
nič robiť. Myslím si, že si zaslúžim známky, aké budem mať
onedlho napísané na vysvedčení. Viem, že keď prídem domov
s vysvedčením, tak budú na mňa
moji rodičia pyšní.“
Katarína, piaty ročník ZŠ:

„Zakrúžkované známky už
mám a vyšlo mi to tento rok tak,
že mám jednotky a jednu
dvojku na záverečnom vysvedčení. Rodičia chceli, aby
som mala čisté
jednotky. Tak trošku ich mrzelo
to, že budem mať jednu dvojku,
ale aj tak nakoniec zhodnotili, že
to nie je také hrozné.“
Školáci dostanú 27. júna koncoročné vysvedčenia. Následne
ich čakajú letné prázdniny. Počas nich si užijú 67 dní voľna
pred nastúpením do školského
roku 2014/2015.
(aba)
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Každá fotografia má svoj príbeh...

Fotografie Daniele Pellegriniho nie sú obyčajné momentky z rôznych kútov sveta. Majú
svoj príbeh, atmosféru, navždy
zachytávajú jedinečnosť chvíle, situácie, udalosti... Nečudo,
že sú skutočne originálne, veď
69-ročný renomovaný taliansky
fotograf D. Pellegrini robil fotoreportáže štyridsať rokov po celom svete pre uznávané magazíny, medziiným aj pre mesačník
Airone, ktorý je najvýznamnejším talianskym magazínom o
prírode a geografii podobným
prestížnemu časopisu National
Geografic.
Maestro Pellegrini (na foto)
prišiel vystavovať do Tatranskej
galérie v Poprade v rámci festivalu
Viva Italia a prezentácia jeho fotografií Svet očami Taliana potrvá
až do konca augusta. Na vernisáži
povedal: „Ako fotožurnalistovi sa
mi veľmi páči vyberať si subjekty,
o ktorých môžem niečo zaujímavé vypovedať, koncentrovať sa na
nich, zobraziť ich príbeh. Fotografie, ktoré som priniesol do Popradu,
som urobil po celom svete. Každá je
kúskom môjho života, skúseností,
spomienok, v akých podmienkach
som fotografoval a s akou technikou.“ Dostával sa aj do rizikovejších situácií, napr. chcel zachytiť
posledné svetlo pred západom
slnka pri leteckých záberoch. S pilotom odlietal zo súkromného letiska, ktoré nemalo osvetlenie a tak
sa zdržali, že potom museli pristáť
do tmy. Medzi najzaujímavejšie
fotky patria pyramídy v Sudáne,

Sobota 28. jún o 14. hod.
v areáli Základnej školy
Poprad – Veľká

JUNIÁLES

Mesto Poprad, ZŠ s MŠ Poprad
- Veľká a Klub Veličanov všetkých srdečne pozývajú na
program plný športu, zábavy a kultúry.
Vstup: voľný
Nedeľa 29. jún o 10. hod.
v divadelnej sále Domu
kultúry v Poprade

POPOLUŠKA

kde použil špecifickú techniku –
nechal otvorený objektív celú noc,
a aby vytvoril špeciálny efekt, musel každú pyramídu obehnúť v určitých intervaloch a odfotografovať
s bleskom. Počas pobytu v Poprade
sa chystal fotografovať naše hory:
„Sú netypické, lebo majú okolo seba
veľa priestoru, pekné farby, sú skutočne zaujímavé...“
D. Pellegrini vystavuje v stred-

nej Európe po prvýkrát. Počas
pracovného života nemal na prípravu výstav čas. Je cťou pre Poprad, že práve v priestoroch TG
môžu návštevníci uvidieť jeho
ozaj úchvatné fotografie. Fotil
nielen pre časopisy, ale aj medzinárodné knižné projekty a zachytával dôležité historické udalosti
ako obrovský hladomor v Etiópii, civilnú vojnu v Afganistane
či kurdskú tragédiu v Iraku. Je
známy tiež ako cestovateľ, ktorý v
rokoch 1976-79 absolvoval prvú
zaznamenanú cestu kamiónom
okolo sveta a bola zapísaná do
Guinessovej knihy rekordov. Nafotil na nej približne 60 tisíc snímok. Do roku 2005 fotografoval
ešte na film, potom už prešiel na
digitálnu techniku.
Umenie D. Pellegriniho umožní pohľad na netradičné miesta,
netradičných ľudí a netradičné
situácie. Oplatí sa prísť sa pozrieť
na svet jeho očami...
(mar)

Clipperton Banská Bystrica
Klasická rozprávka o kúzlach v
lieskových orieškoch doplnená jemným humorným scenárom, a to všetko na otáčajúcej
sa scéne.
Vstupné: 1,50 €

Levočská púť
Hlavný program Levočskej
púte 2014 v Roku Sedembolestnej Panny Márie a 30. výročia
Baziliky minor na Mariánskej
hore sa začne v stredu 2. júla na
slávnosť navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie. V sobotu 5. júla bude o 10. hod. svätá
omša ku cti sv. Cyrila a Metoda
a o 17. hod. otváracia odpustová
svätá omša. Slúžiť ju bude Mons.
František Dlugoš. V nedeľu 6.
júla o 10. hod. sa uskutoční slávnostná odpustová svätá omša,
ktorú bude celebrovať emeritný
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov J. Em. Jozef kardinál Tomko.
(ppš)

Môj najmilší... vankúš
Čo sa skrýva pod názvom
Môj najmilší... odhalila minulý týždeň výstava vankúšov.
Usporiadalo ju Denné centrum
Limba vo svojich priestoroch
a návštevníci mohli s údivom
obdivovať takmer sto rozmanitých podušiek.
Predsedníčka DC Margita Zacherová zašla do histórie vankúšov: „Boli používané bohatými

vrstvami v Ázii, odkiaľ sa zrejme
rozšírili ďalej. Našli ich aj v hrobkách egyptských faraónov. Pre náročnosť výroby a šijacie techniky
sa cenili ako umelecké a luxusné
predmety. Rozšírené boli najmä v
starovekej Číne, Perzii a neskôr aj
v stredovekej Európe. Chudobnejší ľudia vankúše ešte na začiatku
novoveku plnili slamou.“
Vankúše odpradávna spríjemňujú spánok alebo oddych
v posteli či na sedačke. Existujú
aj dekoratívne podušky, ktoré
okrášľujú interiér. Kedysi ich gazdinky vyrábali ručne – vyšívali,
háčkovali, rôzne zdobili. Prvý
viceprimátor Popradu Adrián
Kromka kvitoval, že každá výstava
seniorov je jedinečná: „Niektoré
originály starých vankúšov sú cenné už len tým, že dnes sa vankúše
už väčšinou nerobia ručne, ale sé-

riovo vo fabrikách.“
Seniorom poďakoval za krásnu
výstavu a nápady,
ktorými neustále
hýria.
Žofia
Maňáková priniesla na
výstavu niekoľko
svojich vankúšov.
Hádam
najviac
si cení vankúšiky
do kočíka: „Majú
54 rokov. Keď sa mi narodil syn,
dala mi ich urobiť moja nebohá
svokra. Každý ich obdivuje, tak
som vankúšiky vytiahla, obnovila, obšila a priniesla, aby sa nimi
pokochali aj iní.“ Zaujímavú podušku doniesla Eva Tobáková.
Sú na nej nažehlené fotografie
celej blízkej rodiny vrátane 6
vnúčat a malej pravnučky. Pre-

zradila: „Vankúš mi doniesli ako
darček, takto ich mám všetkých
pred sebou. Najmladší vnuk je
Tomáš a včera robil prijímačky
na medicínu.“
Nuž, Môj najmilší... vankúš
zožal naozaj veľkú pozornosť.
Veď bezosporu každý z nás
používa ten „svoj najmilší“
pod hlavou.
(mar)
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Do finále pôjde
i Popradčanka
Tanečný šport je plný dynamiky a temperamentu, ktorý je
charakteristický pre priekopníčku tohto športu na Spiši, profesionálnu inštruktorku Luciu
Ďurákovú. Svojím profesionálnym prístupom a hlavne svojou
charizmou dokáže osloviť desiatky až stovky ľudí, ktorí veľmi radi pravidelne navštevujú
jej hodiny tanečného cvičenia v
Poprade.
Lucia, aj napriek tomu, že je
už mamičkou dvoch krásnych
detí, je neustále vo vynikajúcej forme. Svedčí o tom i jej
nedávny úspech na medzinárodnej súťaži Česko-Slovenská Miss aerobic. V Bratislave
sa v polovici júna uskutočnilo
slovenské finále tejto súťaže,
kde sa Lucia úspešne prebojovala medzi šesť finálových
dievčat. Vďaka tomuto úspechu bude reprezentovať mesto
Poprad a Slovensko vo veľkom finále Česko-Slovenskej
Miss aerobic v októbri v českej Ostrave.
(ppp)

Študenti UTV na relaxačno-vzdelávacom pobyte

Študenti Univerzity tretieho
veku (UTV) UMB Banská Bystrica - detašované pracovisko
Poprad v odbore psychológia,
sa od 13. do 15. júna zúčastnili
víkendového relaxačno-vzdelávacieho pobytu v zariadení
ECAV v Liptovskom Trnovci.
Pobytu, ktorého cieľom bolo
sprostredkovať proces učenia
netradičnými a inovatívnymi
formami vzdelávania, sa zúčastnili študenti vo veku od 47 do 69
rokov z rôznych študijných ročníkov i miest. V sobotu sa vybrali
na vychádzku k Hrádku, kde sa
na ploche 50 000 m2 nachádzali
pozostatky pravekého hradiska.
Cesta späť zaviedla študentov na
cintorín, kde sa poklonili poetke
Miloslave Johane Lehotskej. Zastávka pri peknej zátoke patrila
chvíľke čítania, následnému za-

pisovaniu odborných a viacslabičných výrazov či celých viet. Po
obede sa študenti pustili do hry
Ashoka. Tá preverila schopnosti
sebapoznania a poznania iných
v záťažovej akcii. Po krátkom oddychu sa študenti UTV duchovne
obohatili v evanjelickom kostole
pri svadobnom obrade. Na spoznanie dediny Liptovský Trnovec
bola zameraná hra Trnovec.
Nedeľa začala hodinovou vyhliadkovou plavbou po Liptov-

skej Mare s výkladom. Po sviatočnom nedeľnom obede sa študenti
UTV rozlúčili s poďakovaním za
krásne strávený víkend garantom
a autorkám projektu Z. Koščovej
a V. Vystavilovej. Poďakovali sa
aj „našej Emke“, jej “sestre“ i pani
farárke za starostlivosť, ktorá bola
pre nich ako pohladenie mamičky a už teraz sa tešia na ďalšiu ponuku projektov.
J. Prochotská
študentka UTV

Popradskí žiaci v Holandsku
Od 10. do 14. júna sa traja
učitelia a šiesti žiaci zo ZŠ
s MŠ Dostojevského Poprad
zúčastnili medzinárodného
projektového stretnutia v holandskom meste Boxmeer.
Projekt je financovaný Európskou úniou v rámci podprogramu Comenius – školské
multilaterálne
partnerstvá.
Partnerské krajiny sú okrem
Holandska a Slovenska ešte Nemecko a Malta. Tento projekt
s názvom People – Planet –
Profit sa venuje životnému prostrediu, jeho ochrane, recyklácii rôznych vecí, alternatívnym
energiám, znečisťovaniu. Holandská škola De Weijerhof pre
svojich partnerov pripravila bohatý program, v ktorom si deti

mohli vyskúšať okrem iného aj
svoje schopnosti komunikovať
v anglickom jazyku a spolupracovať pri rôznych aktivitách. K spoznaniu tejto krásnej
krajiny, jej kultúry a zvyklostí
prispelo aj to, že deti boli uby-

tované v holandských rodinách.
Takéto projekty významným
spôsobom rozširujú vedomosti
detí o rôznych krajinách Európskej únie a takisto propagujú naše mesto a našu krásnu krajinu.
(spa)

Štyridsiaty majstrovský titul pre Fortunu

Po hektickom začiatku
každého kalendárneho roka,
keď sú v tanečnom športe
na programe všetky hlavné majstrovstvá Slovenska
(štandard, latina a desiatka),
je máj už tradične mesiacom
plesových choreografií.
Žiar nad Hronom tak opäť
po roku privítal niekoľko stoviek tanečníkov zo Slovenska
a Česka, ktorí predstavili svoje
kvality a umenie choreografov
vo svojich kolektívoch. A po
piatich rokoch boli medzi súťažiacimi aj reprezentanti Tanečného centra Fortuna Poprad.
Naposledy sa Fortuna pred-

stavila s dvomi choreografiami v roku 2009. Vtedy juniorský štandard „La vita e bella“
získal majstrovský titul a dospelácka latina „Africana 2“
striebro. „V posledných rokoch
sa Fortuna venovala najmä
individuálnym výkonom. No
v tomto roku, kedy Fortuna
oslavuje 20-te výročie založenia klubu, sme sa rozhodli
vykonať opäť jednu spoločnú
misiu. Po marcovej organizácii slovenského šampionátu
v štandarde v našom meste,
sme koncom mája vycestovali
do Žiaru nad Hronom s novou
latinsko-americkou
choreo-

grafiou Matrix“, uviedol Peter
Pastorek, prezident TC Fortuna.
Nácvik choreografie a príprava kostýmov trvali iba
niekoľko dní. Napriek tomu,
choreograf Michal Soukup
a tréner Peter Pastorek opäť
ukázali „fortuňácke“ kvality.
Po odtancovaní a búrlivom
potlesku publika si odniesli
od deviatich rozhodcov 9-krát
prvé miesto. Tento spoločný
úspech bol symbolicky jubilejným 40-tym majstrovským
titulom pri príležitosti 20-teho
výročia klubu. Divákmi, ale aj
rozhodcami boli tiež ocenené

kostýmy, ako aj choreografické spracovanie a kvalita tanečného prevedenia.
(tcf)
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V Poprade atmosféra Talianska
V Poprade sa minulý týždeň konal festival talianskej kultúry
a gastronómie Viva Italia, ktorý zorganizovalo OZ Pre mesto. Talianski vystavovatelia ponúkli návštevníkom ich kultúru, umenie,
rôzne gastronomické špeciality a víno. Záujemcovia mohli absolvovať aj minikurz prípravy pizze. Podujatie bolo doplnené kultúrnym programom. V stredu na námestí vystúpil Peter Cmorík, vo
štvrtok súrodenci Babjakovci (na foto vľavo). V piatok pripravili
organizátori koncert legendárnej talianskej kapely Ricchi e Poveri
(na foto vpravo) v popradskom aquaparku a pravú taliansku party v Tatranskej galérii. Vo štvrtok zavítal na popradské námestie aj
nový prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorého prítomní
návštevníci privítali dlhotrvajúcim potleskom. Vo svojom príhovore uviedol: „V Poprade som prežil vyše 50 rokov a vždy pre mňa ostane mestom, kde je moje srdce, kde som vyrástol a kde sa vždy veľmi rád vrátim.“ Prezident je rád, že sa takéto podujatia organizujú
a môžu pritiahnuť do Popradu viac ľudí.
FOTO – Silvia Šifrová

Elektronická komunikácia s poisťovňou

Sociálna poisťovňa v tomto roku zaviedla novú
elektronickú službu pre živnostníkov a ostatné
samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) –
Saldokonto. Živnostníci si prostredníctvom nej
môžu v elektronickej forme prezerať údaje na
svojom „účte“ (Saldokonte) a vidieť tak aktuálny
stav „účtu“ (či majú nedoplatok, alebo preplatok)
a či uhrádzajú poistné v správnej výške.
Okrem platieb poistného vidí živnostník aj prehľad predpisov poistného generovaných na základe spracovaných daňových priznaní, podľa ktorých si vie skontrolovať, „koľko má zaplatiť“ napr.

pri zmene minimálnych odvodov na prelome
rokov. Pre sprístupnenie služby je potrebné, aby
živnostník uzavrel so SP dohodu o elektronickej
komunikácii. Dohodu môže uzavrieť SZČO alebo
osoba ňou splnomocnená v ľubovoľnej pobočke
Sociálnej poisťovne bezplatne a na počkanie. Dokumenty, ako aj služba sú prístupné na webovej
stránke www.socpoist.sk a elektronických služieb
SP https://esluzby.socpoist.sk.
Bližšie informácie poskytnú zamestnanci SP,
pobočka Poprad a na vysunutom pracovisku
Kežmarok.			
(pps)

Popradská stredná odborná škola má výborné výsledky
Národný ústav certifikovaných meraní koncom mája zverejnil výsledky stredných škôl v
externej časti maturitných skúšok Maturita 2014. Súkromná
stredná odborná škola na Ul.
29. augusta v Poprade dosiahla
výborné výsledky.
V stredných školách na Slovensku sa uskutočnil riadny termín
externej časti a písomnej formy
internej časti maturitnej skúšky
v druhej polovici marca 2014.
Študenti dostali v minulých
dňoch z Národného ústavu certifikovaných meraní odpovede zo
svojho testovania.
V kategórii stredných odborných škôl Prešovského kraja Súkromná stredná odborná škola

na Ul. 29. augusta dosiahla 1.
miesto v slovenskom jazyku a literatúre aj v anglickom jazyku B1
a 2. miesto v matematike.
V celoslovenskom meradle v
kategórii stredných odborných
škôl (465 škôl) získala SSOŠ na
Ul. 29. augusta v slovenskom jazyku a literatúre 3. miesto, v anglickom jazyku B1 5. miesto a v
matematike 8. miesto.
„Pripravili sme študentom všetky podmienky, aby dosiahli čo
najlepšie výsledky. Nielen na maturitnej skúške, ale aj na prijímacích konaniach na vysoké školy,“
povedala riaditeľka školy Beáta
Mitická. Počas posledného ročníka mali po vyučovaní študenti v škole povinné doučovania

z matematiky, zúčastňovali sa na
individuálnych konzultáciách zo
slovenského jazyka a anglického
jazyka a tiež bola upravená dotácia hodín.
Na slávnostnom odovzdávaní
maturitných vysvedčení tohtoročným absolventom odmenilo vedenie školy žiačku Klaudiu
Vospálkovú titulom „Osobnosť
maturitného ročníka“. Dostala aj
cennú pamiatku. „Je príjemné, keď
niekto dokáže oceniť moju štvorročnú snahu,“ priznala študentka.
Súkromná stredná odborná škola na Ul. 29. augusta
vznikla v roku 2008 a má dva
študijné odbory - právo a podnikanie, informačné a digitálne
technológie.
(aba)

Hľadá sa majiteľ
V železničnej stanici Poprad-Tatry sa 6. septembra 2013
našiel prsteň zo žltého kovu.
Doteraz sa nikto neprihlásil.
Majiteľ môže kontaktovať oddelenie Železničnej polície PZ
v Poprade, ktoré sídli na Partizánskej ul. 686/86, kde je prsteň
uschovaný. Po jeho identifikácii bude prsteň majiteľovi vrátený.		
(ppš)

Krádež kolies
V nočných hodinách zo
stredy 18. júna na štvrtok
19. júna došlo ku krádeži
kolies z terénneho motorového vozidla v Kežmarských
Žľaboch.
Doposiaľ neznámy páchateľ
z dvora jednej zo spoločností
ukradol 4 kompletné kolesá
zo zaparkovaného nákladného
auta. Disky ako aj pneumatiky odmontoval, čím spôsobil
škodu pre spoločnosť vo výške
800 eur. Poverený príslušník
Obvodného oddelenia Policajného zboru Ždiar začal v tejto
súvislosti trestné stíhanie pre
prečin krádeže.
(krp)
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Vivat Móric Beňovský!
V minulých dňoch sa 34 členov MO Jednoty dôchodcov na
Slovensku Poprad zúčastnilo
v Štátnom divadle v Košiciach na
muzikáli „Móric Beňovský.“
Obsahové spracovanie muzikálu bolo výborné, ako aj výkony
hercov, spevákov a tanečníkov.
Nechýbali najdôležitejšie momenty zo života Mórica Beňovského
a kto pozorne sledoval, nachádzal
v textoch veľa historickej a životnej
pravdy. Uvedomili sme si, že Móric bol naším prvým francúzskym
generálom, druhým bol Milan
Rastislav Štefánik, osobnosti, na
ktoré môžeme byť hrdí. Slová sloboda a národ zaznievali v melódiách plných emócii. Pre niekoho
je sloboda voľnosť bez disciplíny,

ale ozajstná sloboda znamená
ľudskosť, tak ako ju dával najavo
Beňovský na Madagaskare, keď
zakázal v obradoch vraždenie detí
a nahradil to ich vzdelávaním.
„Načo tým otrokom podpis
k tomu, aby sme od nich mohli dovážať vanilku,“ odznela takáto myšlienka francúzskej šľachty. Závisť
viedla k zrade a zrádzajú aj tí, ktorým urobíme dobre. Aj to doviedlo
Beňovského k tragickému koncu.
Kyticu sme odovzdali predstaviteľke postavy Zuzany Honschovej vernej manželke M.
Beňovského, ktorá bývala u nás
v Spišskej Sobote. Zaslúžili by si
ju však všetci účinkujúci, ktorí nám pripravili nevšedný zážitok.
Anna Gordiaková

Numizmatika a peňažníctvo na Spiši
V polovici júna sa v sále Domu
kultúry vo Svite uskutočnila konferencia s názvom Numizmatika
a peňažníctvo na Spiši, ktorú zorganizoval Spišský dejepisný spolok z Levoče.
Významné mince zo Spiša predstavil vo svojej prednáške Ján Hunka z Nitry. O aktuálnom stave bádania peňazokazeckej činnosti na Spiši
informoval archeológ Marian Soják
zo Spišskej Novej Vsi. Prednáška
Mareka Budaja bola zameraná na
unikátny nález mincí zo 16. storočia
zo Spišskej Belej.
Druhú časť konferencie otvoril Ján

Endrődi z Veľkej Lomnice, ktorý prehľadne priblížil peňažno-obchodné
vzťahy na stredovekom Spiši. Miroslav
Števík z Múzea Spiša v Spišskej Novej
Vsi informoval o finančných a materiálnych záväzkoch spišských zálohovaných miest a obcí v roku 1564.
Záverečné slovo na konferencii
patrilo predsedovi Spišského dejepisného spolku Ivanovi Chalupeckému z Levoče, ktorý predstavil
pôsobenie finančných ústavov
v Spišskej Novej Vsi do roku 1918.
Konferencia prispela k lepšiemu
poznaniu oblasti numizmatiky a vývinu peňažníctva na Spiši. (mšk)

Trma-vrma opäť
najúspešnejšia na Slovensku

Tisovec opäť po 11 rokoch
zobral na seba veľkú zodpovednosť a rozhodol sa zorganizovať
FEDIM 2014 – Festival divadla
mladých – celoštátnu prehliadku
a súťaž divadla mladých, ktorá
vznikla s podporou Ministerstva
kultúry SR.
Na súťaži sa predstavilo 89 účastníkov v 12 divadelných inscenáciách z 10 divadelných súborov.
Uviedli rôznorodé predstavenia od
klasiky ako A.P.Čechov cez autorské predstavenie, scénický tanec,
experimentálne divadlo s nahotou na javisku, scénické čítanie,
Hamleta v modernom prevedení či
miniatúry a mnoho iného.
Divadelný súbor Trma-vrma z
Popradu dostal to privilégium hrať
na FEDIMe ako prvý, čo sme aj
s patričnou trmou-vrmou spravili a
napriek silnej konkurencii sme latku
nasadili celkom slušne. To ocenila aj
odborná porota, ktorá sa vyjadrila,
že lepší začiatok samotný festival
ani nemohol mať. Hrali sme s obrovskou vervou, chuťou a energiou,
ktorá sa preniesla až na samotných
divákov, a tí sa počas predstavenia
na nás smiali a kvalitne zabávali. No

to, že sme následne zvíťazili a odniesli si zo súťaže 1. miesto s postupom na Scénickú žatvu do Martina
26. - 30. augusta – najvyššiu divadelnú prehliadku amatérskeho divadla
a umeleckého prednesu na Slovensku – sme naozaj nečakali.
Náš súbor sa pod vedením režisérky Alenky Váradyovej rozhodol
zinscenovať knihu „Poprad mám
rád“, ktorá vyšla minulý rok pod záštitou ZUŠ pri Spojenej škole na Letnej ul. v Poprade. Inšpirovali sme sa
našimi „najobľúbenejšími tvormi“
– havranmi – a ako havraní sprievodcovia putujeme po jednotlivých
častiach Popradu a odhaľujeme jeho
tajomstvá. Môžete sa dozvedieť o
histórii všetkých mestských častí,
ako sa tu žilo za čias Dávida Husza,
o osobnostiach zo Spišskej Soboty, o
rodine Scholtzovcov, o prvom omnibuse a veľa iného.
Udeľovali sa aj individuálne
ocenenia za herecký výkon, ktorých sa zhostili aj členovia nášho
súboru, a to Monika Štolcová a
Marek Gaj za ich pantomimickú
miniatúru „Popcorn“, ktorá získala veľký úspech a priazeň publika.
Michelle Dzamková

Cenník inzercie v novinách Poprad

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

V marci tohto roku sa záujemcom o športovú históriu
mesta dostala do rúk prvá časť
Dejín hokeja v Poprade. Ešte
v lete pribudne aj druhá časť,
mapujúca roky 1936 – 1945.
Autori Mikuláš Argalács a Rastislav Ovšonka K
však už začali pracovať
na novom diele z popradskej
športovej histórie. Bude o futbale a Mikuláš Argalács odpovedal:
Vrátim sa najprv k hokeju.
Ako bol prijatý prvý diel série
„Dejiny hokeja v Poprade“?
„Búrali sme mýty, takže adresát
to musí najprv prijať. Chcem však
ukázať ešte na iný význam našej
práce. Výsledkom je, že najvyšší orgán hokeja práve na príklade na-

•

sme priebežne chceli predstavovať napr. v zápasových bulletinoch.“
Máte aj obrazový materiál?
„Tu sa chceme obrátiť na verejnosť, aby nám pomohla. Najmä
fotografií a dokumentov
dejinám hokeja pribudnú aj dejiny futbalu spred II. svetovej vojny je
pomenej, no v starých roDostane sa to do verejnosti
dinných albumoch sa isto nájde
a budú prehodnocovať. O tom však
tiež po častiach ako hokej?
pomaly zabudnutá fotografia či
viac inokedy.“
kdesi založená legitimácia staV hokejovej histórii ste našli
„Nie, toto bude ucelené. Predteda javy, dáta a udalosti nové,
pokladali sme, že FK Poprad
rého otca – futbalistu. Ako tak
o ktorých sa ani nevedelo. Bude
nielen postúpi do II. ligy, ale
oslovujeme ľudí, mám pocit, že
tomu tak aj v popradskej futbabude tam hrať na dôstojnej pokto v Poprade nebol hokejista bol
futbalista – alebo oboje.“
lovej histórii?
zícii. O rok, myslím si, by sme
mohli prezentovať našu prácu
„Sme na začiatku. Oprašujeme
Ak teda nájdete fotografiu či
aj verejnosti. V akej podobe, to
vlastné archívy, hľadáme. Chodokument, ktorý by autorom
už je v rukách a na rozhodnutí
futbalovej histórie Popradu podíme po knižniciach, archívoch,
zadávateľa. Ale zaujímavosti,
hľadáme ľudí, potomkov tých,
mohol, kontaktujte našu redakciu
pikošky či závažné zistenia by
o ktorých si myslíme, že boli prví
alebo autorov.
(ppp)
šich zistení a záverov si uvedomil,
že v histórii slovenského hokeja sú
„biele miesta“ a nejasnosti. Preto
budú oslavy 85. výročia vzniku
organizovaného hokeja na Slovensku viac pracovné, zídu sa historici

•

alebo medzi prvými. Chceli sme
robiť len Poprad, ale napokon sa
púšťame do dejín futbalu v hraniciach dnešného Popradu, teda aj
futbalu v Matejovciach, Spišskej
Sobote, Veľkej či Strážach.“

•

•
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POVEDALI SLÁVNI
Chápať ľudí a odpúšťať im, na to treba charakter a sebavládu.
A. CARNEGIE

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 25. júna má meniny Olívia, Tadeáš, zajtra 26. júna Adriána,
v piatok 27. júna Ladislav, Ladislava, v sobotu 28. júna Beáta, v nedeľu 29. júna Peter a Pavol, Petra, v pondelok 30. júna Melánia a v
utorok 1. júla Diana.

MANŽELSTVO UZAVRELI
6. júna 2014 – Silvia Vrončová a Daniel Bučko, 7. júna – Zuzana Hudáková a Lukáš Kollár, Lucia Galovičová a Miroslav Miškuf, 14. júna
- Jana Vongreyová a Martin Gajdoš, Petra Gadžiová a Dušan Pišta, Ing.
Veronika Lukoťková a Ing. Peter Moravčík.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Janou Perunkovou,
66-ročnou

V piatok 20. júna 2014
vo Veľkej s
V pondelok 23. júna 2014
v Spišskej Teplici so

Štefanom Bukovinom,
58-ročným

V pondelok 23. júna 2014
v Matejovciach s

Martou Jaczákovou,
85-ročnou
Milanou Kriškom,
63-ročným

V utorok 24. júna 2014
v Matejovciach s

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 25. júna 2014
o 15. hod. vo Veľkej s

Annou Fördöšovou,
64-ročnou

Vo štvrtok 26. júna 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Helenou Greňovou,
88-ročnou

SPOMIENKA
V sobotu 28. júna uplynú dva roky, čo náš
navždy opustila naša milovaná manželka,
mamka, babička a prababička

ZDEŇKA LEŠŤANOVÁ

Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina

Opäť otvoria knižnicu

Slávnostné otvorenie priestorov Podtatranskej knižnice na sídlisku
Západ po rekonštrukcii sa uskutoční v pondelok 30. júna o 11. h.

Program kina CINEMAX Poprad
Od 26. júna do 2. júla
Transformers: Zánik 3D –
o 17.30 hod. a o 20.40 hod., Ako
si vycvičiť draka 2 3D – o 13.10
hod. (hrá sa len cez víkend) a
o 15.20 hod., Babská jazda –
Blended – o 18. hod. (hrá sa len
1.7.), Ako si vycvičiť draka 2 2D

– o 16.50 hod., Transformers:
Zánik 2D – o 13.40 hod. (hrá sa
len cez víkend a o 19. hod., Detské kino – Bella a Sebastian –
o 14. hod. (hrá sa len cez víkend),
Khumba 2D – o 16.10 hod. (nehrá sa 1.7.), Ako si vycvičiť draka
2 2D – o 18.10 hod. (nehrá sa 1.7.),
Susedia na odstrel – o 20.20 hod.
Viac na www.cine-max.sk (ppš)

Dnes sa budú rozdávať objatia
Na najväčšie podujatie svojho
druhu sa pripravili až stovky dobrovoľníkov. Celoslovenský Hug
Day sa uskutoční dnes 25. júna od
10. hod. Snahou organizátorov je
prekonať minuloročný rekord 58 000 rozdaných objatí.
Zapoja sa ľudia z viacerých
miest Slovenska, vrátane Popradu.
Tretí ročník sa však prenesie aj za
naše hranice – do Čiech a objatie
si môžu ľudia prísť vyzdvihnúť

až do Azerbajdžanu, kde sa bude
akcia konať pod hlavičkou slovenského Hug Day.
Deň objatí bude doplnený
sprievodným programom. Tento rok sa dobrovoľníci rozhodli
zorganizovať aj hromadné objatia. Rozdávačov budete môcť
stretnúť na námestí, v obchodných centrách, ale aj v nemocniciach a zavítajú aj do domovov
dôchodcov.
(psš)

Región Vysoké Tatry s novou stránkou
Región Vysoké Tatry tesne pred štartom leta pristúpil k radikálnej
zmene webovskej stránky - www.regiontatry.sk a do novej sezóny
vstupuje s vizuálne aj funkčne lepšou internetovou stránkou.
Zo šiestich top letných lákadiel Tatier si priamo na hlavnej stránke návštevník vyberie tematický produkt, o ktorom sa chce dozvedieť
viac. Stránka je v piatich jazykových mutáciách a vďaka piktogramom
pre jednotlivé produkty je oveľa prehľadnejšia. Len jedným klikom
sa návštevník dostane k výberu zážitkov a vďaka mobilnej aplikácii si
stiahne do mobilu turistické aj cyklo trasy, podľa ktorých sa následne
pohybuje v teréne aj v offline režime.			
(ppl)

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 25. júna - Adus, vo štvrtok
26. júna - Medovka, v piatok 27.
júna - Dr. Max - trhovisko,
v sobotu 28. júna - Sunpharma - Tesco, v nedeľu 29. júna Primula, v pondelok 30. júna
- Adus a v utorok 1. júla - Altea.
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428
31 34, Medovka: Tatranské nám.
4914/8, č. t. 285 12 25, Dr. Max - tr-

hovisko: Ul. 1. mája, Sunpharma Tesco: Moyzesova 3, č. t. 788 03 36,
Primula: Dostojevského 12, č.
t. 773 13 95, 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
Berte každú
príležitosť,
lebo všetky sa ukážu ako výhodné. Finančne sa vám bude mimoriadne dariť.
Budete mať
veľa práce, ale
s tým príde aj viac peňazí, ktoré
vás potešia.
Bude za vami
vidieť úspechy a veľa ľudí vám bude priaznivo naklonených.
Z
každej
strany sa vám
dostane uznania. Budete si môcť aj
oddýchnuť a nabrať nové sily.
Zíde sa vám
o dp o č i n o k ,
preto by ste sa mali vybrať na dovolenku alebo predĺžený víkend.
Budete mať
šťastie na cestách alebo pobytoch v cudzine.
Získate nové známosti.

V nejakej situácii ovládnite svoj hnev. V opačnom prípade
nič nevybavíte a iba si poškodíte.
Dobrá správa od mladších osôb vás poteší a dlhodobo
ovplyvní váš život.
Dočkáte sa
pr íj e m n é h o
prekvapenia od osoby, ktorá k
vám prechováva vážne city.
Pracovné zaťaženie na vás
už zanecháva stopy únavy. Choďte
si oddýchnuť.
Budete sa cítiť vo svojom
živle a každý deň vám prinesie
nejaké pozitívne zážitky.
Mimoriadna
intuícia vás
bude varovať pred nejakým unáhleným krokom.
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INZERCIA

•

P R E DA J

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P

•

Predám 3-izb. byt, 76 m2,
9/13 p., plastové okná. Cena
50 999 € + dohoda. Inf.: č. t.
0949 20 24 20.
68/14-P
Predám
železnú
búdu
na stavebný materiál, rozmer 2 x 3 m. Inf.: č. t. 052/773
32 95.		
74/14-P

•

•

Predám krásne prerobený
3-izb. byt, 68 m2, v OV, s výhľadom na Tatry, v Poprade,
sídl. Západ, 5 min. do centra,
cena dohodou. Inf.: č. t. 0903
748 244.		
76/14-P
Predám luxusnú kuchynskú linku, barok hnedá na ktorej je kuchynská doska je z pravého kameňa. Pôvodná cena
2 600 €, teraz 1 600 €. Inf.: č. t.
0903 370 032.
77/14-P
Predám záhradku s vymurovanou pivnicou v OV
v Gánovciach. Inf.: č. t.
0903 902 702.
78/14-P
Predám chladničku, umývačku riadu, pračku a plynový sporák. Všetko zn. BOSCH. Inf.: č. t.
0903 370 032.
79/14-P

•
•
•
•

K Ú PA

Kúpim 3-izb. slnečný byt
v Poprade s výhľadom na Tatry.
Ideálne blízko centra. Inf.: brncalka@gmail.com
18/14-K
Kúpim alebo vezmem do
prenájmu záhradku v Poprade alebo vo Svite. Inf.: č. t. 0907
936 886.		
19/14-K

•

MESTO

•

RÔZNE

SÚŤAŽ!!! Požičajte si a vyhrajte DOVOLENKU!!! od 300
€ do 4 000 €. www.popradskepozicky.sk. Tel.: 0911 913 849,
0917 668 003.
45/14-R
KRÁTKODOBÉ
pôžičky do 24. hod. Inf.: č. t.
0903 403 338.
76/14-R
Rada by som robila spoločnosť osamelej (nie imobilnej)
pani, ktorá potrebuje pomoc.
Urobím nákupy, spoločné prechádzky, menšie služby - nie
opatrovanie, najlepšie z okolia
sídliska Západ alebo centrum.
Inf.: č. t. 0908 579 476. 87/14-R

•
•

•

Hotel Poprad v Poprade
príjme do pracovného pomeru
čašníka/servírku na celý alebo
čiastočný úväzok. Výučný list
nie je podmienkou. Inf.: č. t.
052/787 08 11 alebo nemcekova@hotel-poprad.sk
88/14-R

•

Hĺbkové tepovanie a obšívanie kobercov. Dôchodcovia
-20%. Inf.: č. t. 0949 385 057,
www.obsivanie.info
90/14-R

POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

Predpredaj vstupeniek:
Kníhkupectvo Christiania – Nám. sv. Egídia 108, tel. 052/7722 944.

O vstupenky na Kysucký prameň
V Dome kultúry v Poprade bude v sobotu 12. júla o 18.30 hod. účinkovať
kapela Kysucký prameň z Oščadnice. Vystúpi aj ľudový rozprávač ujo Maťo.
Folklórne zoskupenie z Kysúc je známe zo Šlágr TV a hudba a pesničky z
tohto regiónu prinesú do Popradu rezké osvieženie. Organizátori venovali
do súťaže vstupenky na svoje popradské vystúpenie. Každý, kto zašle alebo
prinesie do redakcie novín Poprad, Podtatranská ulica 149/7 do 30. júna 2014
kupón so svojou adresou, bude zaradený do žrebovania. Traja výhercovia
dostanú po dve vstupenky na Kysucký
prameň z Oščadnice v Poprade.
Mená výhercov uverejníme v
novinách Poprad 2. júla 2014.

časti pozemkov (každý o výmere 1 m2) vo vlastníctve mesta ako
celku, za účelom vybudovania a prevádzkovania výlepných a
vývesných zariadení s možnosťou využitia časti výlepných a reklamných plôch mestom.
Ide o pozemky: parc. č. KN-C 234/2, k. ú. Veľká, parc. č. KN-C
1647/3, k. ú. Veľká, parc. č. KN-C 1302/1, k. ú. Veľká, parc. č. KN-C
1756/1, k. ú. Spišská Sobota, parc. č. KN-C 2729/1, k. ú. Poprad,
parc. č. KN-C 1742, k. ú. Spišská Sobota, parc. č. KN-C 2993/657,
k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 2993/825, k. ú. Poprad, parc. č. KN-C
2993/892, k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 3009/310, k. ú. Poprad, parc.
č. KN-C 2993/557, k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 424/1, k. ú. Poprad,
parc. č. KN-C 3222/320, k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 3226/3, k. ú.
Poprad, parc. č. KN-C 2539/3, k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 541/2, k.
ú. Poprad, parc. č. KN-C 1127, k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 921/1,
k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 246, k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 1821/1,
k. ú. Spišská Sobota, parc. č. KN-C 1882/1, k. ú. Poprad, parc. č.
KN-C 483/5, k. ú. Spišská Sobota.
Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže,
zapísané v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore, na listoch vlastníctva č. 1 v príslušných katastrálnych územiach.
Technická špecifikácia výlepných a vývesných zariadení:
Samostatne stojace výlepné a vývesné zariadenia s maximálnymi
rozmermi:
a) tabuľa - plocha max. 2000 x 3300 mm, výška max. 2500 mm
b) valec - priemer max. 1000 mm, výška max. 3000 mm
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. júna 2014
do 12. hod.
Vyhlasovateľ 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: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92,
052/716 72 81.					 PP-79
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Charitatívny beh sa vracia do Popradu
(Dokončenie zo str. 1)
„Bojíme sa toho, že k nám prídu naraz dvaja pacienti a nebudeme môcť obidvom poskytnúť
zdravotnú starostlivosť,“ uviedol.
O tom, že sa počas VSE City
Run podarí vybehať dostatok
kilometrov, je presvedčený aj
prvý viceprimátor mesta Poprad
Adrián Kromka. „Mesto Poprad
podporuje tento charitatívny beh
a už v minulosti tu bolo vyše
700 bežiacich účastníkov. Tento
rok beh pomôže tým najmenším
a najzraniteľnejším a to sú novorodenci v ohrození života. Preto

som rád, že už dnes je oň veľký
záujem. Bežať chcú aj mnohí
zamestnanci mestského úradu
a určite sa pridám aj ja. Víťazstvom bude každý zachránený
život dieťaťa,“ zdôraznil.
O podujatie VSE City Run
je v Poprade záujem, čo potvrdil aj člen výkonného výboru
Slovenského atletického zväzu
Peter Hritz. „Nebudú chýbať
talenty zo športových tried, ale
uvidíme aj známe mená, ako
bronzového olympionika Pavla Hurajta, bývalú víťazku SP
v behu na lyžiach Betku Hav-

rančíkovú, fitnestrénera a bývalého skvelého lyžiara Karola

Tatranského, či domáceho atléta
Jožka Dubašáka.“
(mav)

Bowling Tour mesta Poprad pozná víťazov
V stredu 11. júna sa v herni
Citybowling Poprad konalo záverečné kolo Bowling Tour mesta Poprad v ročníku 2013/2014.
V kvalifikácii skupiny A dominoval Rudolf Zoričák. Do finále sa
ešte prebojovali ďalší šiesti hráči. V
prvom finálovom kroku si najlepšie počínal Vladimír Pavlikovský,
ktorý sa výkonom 182 bodov prebojoval do druhého kroku. Tam
sa stretol s Ľudovítom Jurínyim
a Igorom Lendáckym. Do posledného kroku postupoval Lendácky,
ktorý sa stretol s Rudom Zoričákom. Ten sa napokon stal víťazom.
V skupine B sa víťazom kvalifi-

KRÁTKO ZO ŠPORTU

•

V PIATOK trinásteho sa v poľskom meste Walbrzych konali
Majstrovstvá Európy v cyklotriale.
So slovenskej výpravy sa najviac
darilo Tatiane Janíčkovej, ktorá
v ženskej kategórii so slušným náskokom zvíťazila. V kategórii Elite
20 sa predstavil aj Popradčan Ján
Kočiš, ktorý obsadil desiate miesto,
keď mu len o tri body ušlo finále.
V PONDELOK 16. júna sa
stretli bowleri na záverečnom 18.
kole firemnej ligy skupiny B. Maj-

•

FUTBAL
Konečné poradie v súťažiach
PFZ po jarnej časti 2013/2014
1. ČEZ trieda: 1. Toporec - 63 b., 2.
Ľubica - 61 b., 3. Vikartovce - 57 b., 4.
Sp. Belá B - 55 b., 5. Stráže - 51 b., 6.
V. Lomnica - 49 b., 7. Sp. Hrhov - 44
b., 8. Sp. Štvrtok - 42 b., 9. Hôrka - 40
b., 10. Batizovce - 39 b., 11. V. Slavkov
- 39 b., 12. L. Teplička - 38 b., 13. Vernár 34 b., 14. Vrbov - 32 b., 15. Mengusovce - 19 b., 16. Lučivná - 16 b.
2. trieda: 1. Hozelec - 66 b., 2. Šuňava - 43 b., 3. Mlynčeky - 43 b., 4. Sp.
St. Ves - 42 b., 5. Huncovce - 38 b.,

kácie stal Martin Bujnovský, ktorý
sa vo finále stretol s ďalšími piatimi pretekármi. Do druhého kroku sa prebojoval Anton Paločko,
ktorý sa prebojoval až do finále
proti Martinovi Bujnovskému.
Ten nedal súperovi šancu a s prehľadom vyhral.
Po skončení kola sa vyhodnocoval aj celý blok šiestich turnajov
jarnej časti. V skupine A sa na
prvom mieste umiestnil Ján Petras, v skupine B zvíťazil Ľubomír
Kožik. Obaja boli dekorovaný na
prvých miestach aj v celkovom
hodnotení Bowling Tour mesta
Poprad 2013/2014.
(ile)

ster už bol jasný dopredu. Celkovým víťazom ligy sa stalo družstvo
Autodiely so ziskom 405 bodov,
druhé skončilo družstvo Aquacity
so ziskom 374,5 bodu, tretie Advokáti so ziskom 353,5 bodu.
KRAJSKÉ kolo hry Plameň sa
konalo v sobotu v Novej Ľubovni.
Medzi dievčatami sa najviac darilo
družstvu ZŠ Šuňava (okr. Poprad),
rovnako ako v kategórii chlapcov.
Šuňavčania budú náš okres reprezentovať na celoštátnom kole hry
Plameň, ktoré sa uskutoční v Hurbanove 4. až 5. júla.
(ppv)

•

6. St. Lesná - 37 b., 7. Výborná - 37
b., 8. Sp. Štiavnik - 35 b., 9. Dravce
- 27 b., 10. Jánovce - 29 b. (-3), 11.
Žakovce - 26 b., 12. Vlková - 22 b.,
13. Gánovce 6 b., 14. Granč - Petrovce (odstúpil).
3. trieda sk. A: 1. Klčov - 38 b., 2.
Bijacovce – 32 b., 3. Levoča B - 31
b. (-6), 4. Kurimany - 14 b., 5. Vlkovce - 8 b., 6. Dúbrava - 5 b., 7.
Švábovce (odstúpil).
3. trieda sk. B: 1. Ihľany - 44 b.,
2. Franková - 42 b., 3. Matiašovce
- 29 b. (-6), 4. Sp. Hanušovce - 24
b., 5. Podhorany - 19 b. (-3), 6.
Osturňa - 10 b.
(sfz)

Cez víkend sa v Poprade a jeho okolí konalo 10. kolo Slovenského
pohára masters v cestnej cyklistike Merida Road Cup 2014. Trasa viedla z Popradu so štartom pred športovou halou Aréna, cez
Kvetnicu, Hranovnicu, Spišské Bystré a späť. Cieľ bol v Kvetnici. Kategóriu muži B vyhral Maďar Gábor Fejes, v Masters A bol najlepší
Eduard Kruľ z CK Topgras, v Masters B kraľoval Rastislav Belák
z R.C.T. Martin, v Masters C uspel Jozef Javorka z KNAC, Masters
D vyhral Ladislav Longauer z CK B. Bystrica, Masters E Jozef Mužík
z CS Žilina, Masters F Karol Vogel TOP grass Hurbanova Ves. V kategórii žien dominovala Lívia Hanesová z CK B. Bystrica. Poprad
mal na stupni víťazov Ondreja Glajzu ml. jazdiaceho za Stevens
Znojmo, ktorý vyhral kategóriu VP 1.
FOTO – Karel Kulhavý
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V sobotu slávnostne prijali jubilantov
V obradnej sieni mesta sa v sobotu 21. júna konalo prijatie jubilantov,
ktorí v júni oslavujú svoje okrúhle životné jubileum. Všetkým prítomným zablahoželal prvý viceprimátor Popradu Adrián Kromka. Vo svojom slávnostnom príhovore im poďakoval a do ďalších rokov im poprial
hlavne veľa zdravia. 85 rokov v júni oslávili (na foto) Helena Balážová,
Jozef Barilla, Margita Lišiaková, Helena Majerčáková, Anna Smiková,
Mária Šebestová, Helena Závacká a Mária Zajacová, 80 rokov – Anna
Brejková, Margita Forkovičová, Margita Chlopková, Katarína Mlynarčíková a Michal Pavlík, 75 rokov - Peter Hudzík, Magdaléna Jagáčová,
Jozef Kapolka, Oľga Kormaníková, Božena Kováčová, Jozef Morong,
Milan Sobanský, Anna Timčáková, Mária Valentiková a Mária Zastková, 70 rokov – Anna Gordiaková, Jozef Jendruščák, Juraj Kočan, Vladimír Králik, Mária Krasuľová, Jozef Novoroľník, Jozef Reichl a Ján Štec.

V Popradskom okrese majú územný plán všetky obce
Prešovský samosprávny kraj obstaráva
nový územný plán samosprávneho kraja.
V súčasnosti v rámci prípravných prác
zhromažďuje aktuálne informácie od orgánov verejnej správy, právnických subjektov a verejnosti. Jedným zo základných
vstupných údajov je prehľad o stave územných plánov miest a obcí samosprávneho
kraja.
Zo 665 obcí a miest samosprávneho kraja
až 385 nemá záväzný územný plán, čo predstavuje 57,9 % všetkých sídiel PSK. Najhoršia situácia je v okrese Medzilaborce, kde
územný plán nemá až 91,3 % obcí, naopak
najlepšie je na tom okres Poprad, v ktorom
každá z 29 obcí má záväzný územný plán
spracovaný.
Obstaranie záväznej územnoplánovacej
dokumentácie patrí medzi originálne kom-

petencie miestnej samosprávy. Je to mimoriadne významná úloha pre obce v nadchádzajúcom období z viacerých dôvodov.
Vedúci oddelenia územného plánovania a
životného prostredia PSK Jaroslav Lizák vysvetlil: „V súčasnosti je už v záverečnej fáze legislatívneho procesu príprava nového stavebného zákona. Aktuálna verzia ukladá povinnosť
pre všetky obce mať záväzný územný plán. Doteraz táto povinnosť platila len pre obce nad 2
000 obyvateľov.“ Ďalším dôvodom na urýchlené obstaranie územného plánu je začínajúce programovacie obdobie 2014 až 2020,
kedy sa uvažuje o povinnosti viazať čerpanie
finančných prostriedkov na existenciu záväzného územného plánu. Obce bez záväzného
územného plánu môžu mať takto sťažený prístup
k finančným zdrojom z európskych fondov.
Tretí dôvod, prečo by obec mala prijať územ-

ný plán je, že novoprijatý zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
č. 140/2014 Z.z. sa nevzťahuje na pôdu, ktorá je v záväznom územnom pláne súčasťou
zastavaného územia obce. To výrazne zjednodušuje možnosti jej predaja, alebo kúpy
v rozvojových plochách sídiel definovaných
práve územným plánom.
Kým v Prešovskom kraji má územný plán
len 280 obcí, v Bratislavskom a Trnavskom
takmer každá. Územný plán je základný
rozvojový dokument, ktorý reguluje rozvoj
obce. Definuje zosuvové územia, zátopové územia, radónové riziká, rieši možnosť
bytovej výstavby, ciest, otázky pitnej vody,
kanalizácie, energií a mnohé ďalšie. Práve
územný plán umožňuje obciam systematicky riadiť rozvoj, ktorý je inak v mnohých
prípadoch chaotický.
(vfz)

sa spolupráca
Leto v Poprade 2014 Pripravuje
Prešovský samosprávny kraj
raná predovšetkým na rozvoj
Prvé podujatie v rámci letných akcií na námestí v našom meste bude
v stredu 3. júla o 20. hod. Diváci uvidia komickú hudobno-divadelnú pouličnú šou v podaní Mestského divadla v Rožňave, v ktorej odznejú známe evergreeny v netradičnom aranžmá klaviristu Arpyho Farkaša. (psš)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O vstupenky na EĽRO
Už tradične sa počas druhého júlového víkendu uskutoční
v Kežmarku najväčší a prvý festival svojho druhu v Európe pod
názvom Európske ľudové remeslo.
Bohatý trojdňový program v
historickom centre je už tradične
cieľom stretnutí nielen remeselníkov, šermiarov, domácich a zahraničných folklórnych skupín, ale i
hercov, milovníkov vážnej i modernej hudby, sokoliarov, vzácnych
hostí, ale najmä ľudí z blízkeho i
vzdialeného okolia, ktorí tento fes-

Ku p ó n

EĽRO

tival navštevujú pravidelne niekoľko rokov, alebo ktorí prichádzajú
po prvý raz, aby na jednom mieste
našli všetko, čím sa môžu súčasné i
predošlé generácie pochváliť.
Tohtoročné EĽRO sa uskutoční
od piatka 11. júla do nedele 13.
júla. Ak máte záujem zažiť atmosféru tohto festivalu, zapojte
sa do súťaže, ktorú Redakcia Novín
Poprad pripravila v spolupráci
s organizátormi. Podmienkou
zaradenia do žrebovania je vystrihnúť kupón, ktorý je súčasťou tejto súťaže a zaslať ho do redakcie
(Podtatranská 149/7, 058 01
Poprad) do pondelka 30. júna
2014. Mená piatich vyžrebovaných čitateľov, ktorí získajú vstupenky na EĽRO, uverejníme v novinách v stredu 2. júla 2014. (ppš)

chce rozšíriť spoluprácu so
svojim francúzskym partnerom - s departmenom Horné
Pyreneje. Malo by ísť o oblasť
vzdelávania a cestovného ruchu. O možnosti vytvorenia
bilingválnej sekcie na jednom z prešovských gymnázií
a potrebe zriadenia leteckej
linky rokovali minulý týždeň
predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík
a veľvyslanec Francúzska v SR
Didier Lopinot.
Spolupráca prešovskej župy
s departmenom Horné Pyreneje sa začala ešte v roku
2005. Od začiatku bola zame-

turizmu. Podľa P. Chudíka
obidva regióny majú mnoho
spoločného: „My máme Lomnický štít, Horné Pyreneje Pic
du Midi – na oboch sú lanovky
a observatóriá. Rovnako sú v
našich regiónoch umiestnené aj
najznámejšie pútnické miesta
oboch krajín – Lurdy a Levoča,“
konkretizoval predseda kraja.
Preto podporuje myšlienku
zriadiť charterovú leteckú linku
medzi letiskami v Poprade a v
Tarbes. „Zatiaľ zostalo len pri
nápade, aj keď si myslím, že je
to dobrý zámer a mohli by sme
sa k nemu vrátiť,“ zdôraznil
P. Chudík.
(red/sita)
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