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Poslanci urobili ďalší krok pre spravovanie tepla
vlastnou mestskou spoločnosťou

Schválením prenájmu kotolní
vrátane technológií a rozvodov za
ročné nájomné 300 tisíc eur pre
Popradskú energetickú spoločnosť
(PES) urobili na svojom júnovom
rokovaní poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade dôležitý
krok. Na základe toho môže PES
požiadať o licenciu a postupovať
ďalej tak, aby k 1. januáru 2017
mohla začať naplno spravovať teplo v Poprade.
Schváleniu predchádzala búrlivejšia diskusia. Poslanci Štefan Pčola,
Rudolf Kubus, Vladimír Lajčák, Ondrej Kavka, Peter Brenišin a Anna
Schlosserová vnímajú riziká a vyslovili svoje pochybnosti, aby Popradčania nezostali od nového roka bez
tepla. Obávajú sa najmä krátkosti
času na prevzatie spravovania tepla z
Veolie Energia na PES a vyjadrili tiež
znepokojenie, či má PES spracovaný
harmonogram a dostatok informácií
o systéme spravovania tepla a TÚV v
Poprade. Poslankyňa Beáta Sichrovská na poslancov apelovala, aby ko-

tolne prenajali PES, inak by sa celý
proces zabrzdil. Poslanec Miroslav
Glevaňák dodal: „Urobme to, aby
bolo teplo v Poprade lacnejšie.“ Poslanec Š. Pčola zdôraznil: „Hovoriť, že
by sme boli brzdou, nie je na mieste.
Máme len pochybnosti, či sa to stihne
a či vie PES garantovať čísla.“
Primátor Popradu Jozef Švagerko

Mesto je vo veľmi dobrej
finančnej kondícii

Mesto Poprad hospodárilo za minulý rok veľmi dobre. Potvrdzuje to
záverečný účet mesta,
ktorý poslanci schválili minulý týždeň na
rokovaní mestského zastupiteľstva. Vo svojom
stanovisku hlavná kontrolórka mesta Poprad
Zita Kozlerová konštatovala, že mesto vykazuje k
Vedúci ekonomického odboru MsÚ 31. decembru 2015 veľmi
Marián Matta pri predkladaní dobrú finančnú kondíciu.
Záverečného účtu mesta Poprad.
(Pokračovanie na str. 2)

zareagoval, že dvadsať rokov bola
Veolia v zisku a verí, že aj vlastná
mestská spoločnosť PES bude teplo
a TÚV spravovať nielen so ziskom,
ktorý zostane v Poprade, ale i lacnejšie. 1. viceprimátor Igor Wzoš doplnil, že postup prechodu má mesto
detailne spracovaný a pripravuje sa
už aj plán investícií. Vystúpil aj od-

borník na teplo Igor Kras, ktorý verí,
že z pohľadu dodávky tepla netreba
mať obavy. I. Wzoš tiež ubezpečil, že
žiadna domácnosť v Poprade za žiadnych okolností bez tepla nezostane.
Zhrnul: „Dnes máme za sebou veľmi
dôležitý míľnik - schválenie nájomnej
zmluvy na prenájom kotolní vrátane
technológií a rozvodov pre PES. Posúvame sa do fázy, že požiadame Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví SR o
vydanie licencie, s ktorou bude možné zapísať túto činnosť do predmetu
činnosti. Hneď potom pôjdeme kontrahovať plyn a vyjednávať o cene.
Popritom budú prebiehať výpovede
nájomných zmlúv zo strany odberateľov voči Veolii, čo sa týka nájmov
odovzdávacích staníc. Súbežne máme
pripravenú zmluvu na dodávku tepla a TÚV pre všetkých približne 400
odberateľov tepla v meste.“ S odberateľmi, ktorí zastupujú 14 tisíc domácností v Poprade, sa už stretli a takisto
sa uskutočnilo stretnutie so zamestnancami Veolie, ktorí chcú prejsť
do novej spoločnosti.
(mar)

Školákom sa začínajú prázdniny

Už zajtra si viac ako 4
300 popradských školákov, z toho takmer 500
prvákov, prevezme svoje
vysvedčenia, čím sa pre
nich začínajú letné prázdniny. Do školských lavíc
sa vrátia opäť v pondelok
5. septembra 2016.
Podľa štatistických výkazov 2015 končí v školskom
roku 2015/2016 v deviatom ročníku 445 žiakov.
Leto môžu školáci stráviť
aktívne prostredníctvom
ponuky Centra voľného

času v Poprade. Nebudú
chýbať týždenné mestské
tábory s pestrým zameraním, predovšetkým na
šport, turistiku a poznávanie regiónu.
Počas letných prázdnin
je vo všetkých školách
plánovaná bežná údržba
(oprava sociálnych zariadení, maľovanie, výmena
okien, odstraňovanie porúch, oprava poškodených
zariadení, údržba areálov
škôl a pod.)
Kapitálové výdavky sú

naplánované na nasledovné práce: výmena gastrotechniky v ŠJ (ZŠ s MŠ,
Dostojevského ul., ZŠ
s MŠ, Francisciho ul., ZŠ
s MŠ, Koperníkova ul.),
rekonštrukcia školských
jedální MŠ (Tajovského
ul. a Záborského ul.), rekonštrukcia
niektorých
striech na materských školách (MŠ Podtatranská ul.,
MŠ Záborského ul. a MŠ
Ulica mládeže 5) a hydroizolácia v ZŠ s MŠ na Vagonárskej ul.
(mat)
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Stručne

SLÁVNOSTNÉ odhalenie tabule
s novým názvom ZŠ s MŠ vo Veľkej sa uskutoční vo štvrtok 30. júna
o 9. hod. v priestoroch školy pri príležitosti ukončenia školského roka
2015/2016.

školák - MIŠKO
•je MIMIORIADNY
názov podujatia, na ktorom ZŠ

s MŠ v Spišskej Sobote ocení najúspešnejších žiakov šk. roka 2015/2016, v
stredu 29. júna o 9. hod. v priestoroch
MsÚ Poprad.
ODPUSTOVÁ slávnosť na sviatok vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda,
ktorým je zasvätený chrám na sídlisku
Juh v Poprade, sa bude konať v utorok
5. júla o 10. hod. v tomto kostole.
GRÉCKOKATOLÍCKI veriaci
oslávili minulú nedeľu sviatok svätého Petra a Pavla na odpuste v chráme
zasvätenom týmto apoštolom na popradskom sídlisku Juh.
LETNÝ tábor pre 40 detí zo sociáne znevýhodnených rodín pripravilo
mesto Poprad od 1. do 8. júla v Tatranskej Lomnici.
NOVÉ ihrisko odovzdajú dnes
popoludní pri Materskej škole na
Tranovského ul. vo Veľkej.
PETÍCIU proti ďalšej individuálnej výstavbe a proti obchvatu v lokalite tzv. Walltech v Spišskej Sobote
odovzdal petičný výbor minulý týždeň na MsÚ v Poprade.
HISTORICKÁ tatranská električka Kométa pôjde prvýkrát počas
letných prázdnin v nedeľu 3. júla. Z
Popradu bude mať odchod o 10.38
hod., príchod do St. Smokovca je o
12.17 hod. a do Tatranskej Lomnice o 13.17 hod. Zo St. Smokovca do
T. Lomnice pôjde aj o 14.17 a 16.17
hod. Odchod späť zo St. Smokovca
do Popradu bude o 18. hod. Kométa bude jazdiť do konca leta každú
druhú nedeľu v rovnakom čase.
DO 4. júla je na internetovej
stránke mesta Poprad www.poprad.
sk vyvesené rozhodnutie Okresného
úradu v Poprade, odboru starostlivosti o životné prostredie o „Revitalizácii a dostavbe priemyselného
areálu Schüle Slovakia, s.r.o.“.
VO štvrtok 30. júna o 20. hod. na
Námestí sv. Egídia si môžu diváci v
rámci Popradského kultúrneho leta
pozrieť Hru bez následkov alebo, kto
koho sotil do rybníka.
PIETNA spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v
rokoch 1948-1989 sa uskutočnila
minulý piatok v Kežmarku na starom cintoríne. Za toto obdobie prišlo o život na československých hraniciach viac ako 400 ľudí. Pri úteku
za slobodou boli 7. júla 1980 usmrtení aj Ondrej Brejka a Milan Dlubač z nášho regiónu.
(ppp)

•
•
•

Leto v Mestskej informačnej kancelárii s novinkami

Popradská Mestská informačná
kancelária vstupuje do letnej sezóny
s viacerými novinkami. Okrem dlhodobých aktivít predĺžila otváracie
hodiny, zaviedla nové služby, zatraktívnila internetovú stránku a doplnila sortiment o nové suveníry.
„Najzásadnejšou novinkou pre letnú
sezónu je predĺženie otváracej doby. Od
júna, cez júl a august, až do septembra
máme otvorené od ôsmej do dvadsiatej
hodiny počas pracovného týždňa a cez
víkendy ostane otvorené v sobotu od deviatej do trinástej, v nedeľu od štrnástej
do sedemnástej hodiny. Počas premietania kina je taktiež kancelária otvorená,“ uviedla riaditeľka MIK v Poprade
Lucia Pitoňáková a prezradila aj ďalšie
novinky: „Zaviedli sme novú službu sprevádzanie do Spišskej Soboty, ktorú
sme spoplatnili symbolicky (3 eurá/
osoba a min. poplatok za sprevádzanie

15 eur, pozn. red.). Zapojili
sme sa do celoslovenského
projektu Legendárium. Je
to veľmi úspešný projekt
pre deti, aby boli motivované navštevovať rôzne
slovenské destinácie a pamätihodnosti. Líniu Made
in Poprad sme rozšírili
o nové produkty. Pribudla
kozmetika, ale aj špeciálne
luxusné destiláty vyrobené v Poprade. Internetová
stránka prešla úpravami a vznikla tu
nová sekcia, ktorá obsahuje zoznam
umelcov Popradu.“
Medzi návštevníkmi podľa L. Pitoňákovej prevládajú stále Slováci,
Česi a Poliaci. „Počas letnej sezóny
očakávame zvýšený nárast návštevníkov z Izraela, nakoľko pribudnú
chartrové lety z tejto krajiny,“ do-

plnila. Turisti si z MIK v Poprade
odnášajú denne užitočné informácie. „Zaujala nás ponuka prehliadky
Spišskej Soboty, či možnosti na relax
v rámci aquaparku,“ prezradil Jaroslav Nytra z Moravy. „Mesto je veľké a tak si ho chcem prezrieť a dívať
sa na Tatry odtiaľto,“ dodala Irena
Konvalinková z Prahy.
(mav)

•
•
•

•
•
•

V sobotu sa v areáli ZŠ s MŠ vo Veľkej konal juniáles s bohatým programom. „Juniáles sme začali popoludní vystúpením Detského folklórneho súboru Venček. Nechýbala diskotéka pre deti a s programom nás navštívil aj zabávač Jožo Pročko. Zahrala
nám hudobná skupina Duo Star a úplne na záver sme zapálili Jánsku vatru. Navarili
sme množstvo guláša, nechýbali rôzne atrakcie, či výstava drobnochovateľov,“ zhrnul
predseda Klubu Veličanov Milan Hámor. Jožo Pročko účinkoval v sobotu v Poprade aj
v rámci Dní humoru na Spiši 2016 v hre Darček spolu s Andreou Profantovou. Od piatka do nedele počas tohto podujatia vystúpila skupina Ščamba, Teátro Komika, Ľubo
Virág a bola premietnutá komédia Griswoldovci.				
(ppv)

Mesto je vo veľmi dobrej finančnej kondícii
(Dokončenie zo str. 1)

„Prebytok bežného rozpočtu dosiahol
vyše 4 milióny eur, schodok kapitálového rozpočtu vo výške takmer 2,5 mil.
eur bol nižší ako bol predpokladaný, čiže
celkové rozpočtové hospodárenie mesta
bolo ukončené prebytkom vo výške viac
ako 1,6 mil. eur, po zákonných úpravách
skončilo hospodárenie mesta s prebytkom
vo výške 1 413 tis. eur. Je to veľmi dobrý
výsledok. Horšie je však, že mesto naplnilo rozvojové programy a investičné zámery len na necelých 67 percent. Možno
konštatovať, že investičné zámery mesta
pre rok 2015 boli príliš ambiciózne a mestu sa ich nepodarilo v plnom rozsahu naplniť,“ uviedla hlavná kontrolórka.
Primátor Popradu Jozef Švagerko
chce ambicióznosť pretaviť do realizácie. Povedal: „Chcem, aby bol rozpočet
ambiciózny, aby naše plány boli ambi-

ciózne, ale zároveň čo najbližšie k realite. Čo sa týka kapitálových výdavkov,
naplánovali sme si na tento rok vyše
4,2 mil. eur a sú pred nami veľké výzvy.
Máme dobre nastavené hospodárenie,
som presvedčený, že peniaze dokážeme
efektívne a hospodárne využiť.“
Poslankyňa Beáta Sichrovská porovnala čerpanie kapitálových výdavkov
za minulé roky a nemyslí si, že v predchádzajúcom roku boli nízke: „V roku
2012 boli v objeme 1,6 mil. eur, 2013 1,3,
vo volebnom roku 2014 5,7 a v minulom
roku 2,6 mil. eur.“ Poslanci sa pozastavili aj nad značnou výškou nedoplatkov
za takmer 900 tis. eur, na čom sa podieľajú nedoplatky za daň z nehnuteľnosti
a daň za komunálny odpad. Neplatiči
sú zo sociálne slabších vrstiev alebo ľudia bez domova, od ktorých sú pohľadávky ťažko vymožiteľné. Nejde len o

problém Popradu, preto bude primátor
J. Švagerko iniciovať prostredníctvom
Združenia miest a obcí Slovenska legislatívne zmeny, ktoré by narastaniu
takýchto nedoplatkov zamedzili.
Vedúci ekonomického odboru Marián Matta zhodnotil: „Mestské zastupiteľstvo Záverečný účet mesta Poprad
za rok 2015 schválilo. Celkové príjmy za
minulý rok dosiahli viac ako 33,865 mil.
eur, celkové výdavky 32,583 eur. Upravený výsledok hospodárenia bol v sume
1,413 mil. eur. Do rezervného fondu mesta prechádza suma takmer 905 tisíc eur
a do mestského fondu rozvoja bývania
takmer 144 tisíc eur.“ V priebehu minulého roka bol celkový rozpočet príjmov
a výdavkov upravený 46 rozpočtovými
opatreniami a tento vyrovnaný rozpočet ku koncu uplynulého roka predstavoval takmer 36 mil. eur.
(mar)
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O tridsať rokov zistia, či sa ich vízie naplnili

Projekt Moje mesto Poprad uzavrelo minulý štvrtok mesto v spolupráci so študentmi šiestich popradských stredných škôl. Stredoškoláci
v ňom spracovali vízie, ako by mal
Poprad vyzerať o 30 rokov - v roku
2046 v oblastiach doprava, priemysel, cestovný ruch, zdravotníctvo,
kultúra a šport.
Práce boli uzavreté a zapečatené do
tubusu, ktorý bude uložený v popradskom archíve v Spišskej Sobote.
„Je na našich nasledovníkoch, ktorí
to o 30 rokov otvoria, aby posúdili, do akej miery sa vízie mladých
ľudí z roku 2016 o rozvoji nášho
mesta dokázali naplniť,“ povedal
primátor Popradu Jozef Švagerko
(na foto so študentmi pri zatváraní
tubusu). Pred 30 rokmi, keď mal
približne toľko rokov, čo účastníci
projektu, napr. neexistovali mobily a výpočtová technika kedysi
zaberala celé poschodia.
Do projektu venovaného 70.
výročiu spojenia Popradu, Spišskej
Sobota a Veľkej do spoločného mesta
sa zapojili Gymnázium Kukučínova,
Gymnázium P. U. Olivu, Stredná priemyselná škola, SOŠ technická, Stredná
zdravotnícka škola a Obchodná akadémia v Poprade. Iniciátorom projektu bol Mikuláš Argalács, ktorý však v

priebehu trvania od neho odstúpil.
Patrik Korsch z SPŠ, ktorá sa zamerala na oblasť dopravy, konštatoval:
„Predpokladáme, že sa budeme prepravovať vyššou rýchlosťou, na cesty sa
využijú recyklované plastové materiály
a popod Poprad by mohla viesť hlavná
cesta spájajúca Svit a Kežmarok, aby
uľahčila dopravu v meste.“ Karolína
Romaňáková zo SZŠ uviedla: „Našou víziou je, aby bolo v budúcnosti v

Poprade viac zdravotníckych sestier a
lekárov a mali menej pacientov, než
je teraz. Tak sa budú môcť každému
dostatočne venovať a na vyšetrenia,
napr. na magnetickú rezonanciu sa
nebude musieť čakať mesiac-dva, ale
maximálne týždeň.“ František Saloušek zo SOŠT vidí budúcnosť v oblas-

ti priemyslu hlavne v modernizácii
strojov: „Verím, že o 30 rokov najmä v
Tatravagónke, Tatramate, Schüle bude
všetko zmodernizované a ľudí nahradia nové stroje.“ Oblasti športu sa venovali gymnazisti z Kukučínovej ul.
Martin Minarovič prezradil: „Verím,
že budeme lepšie hrať hokej a možno
obhájime aj titul Majstra Slovenska.
Našou víziou je, aby sa rozvíjali ihriská, športoviská a nielen futbal, hokej a
ďalšie známe športy, ale aj rugby
a vrátili sa športy, ktoré tu boli v
minulosti ako box, motokárové či
motocyklové preteky.“
Súčasťou projektu bol aj elektronický prieskum na vzorke 72
študentov, v ktorom sa zisťovali
ich životné priority, ambície a
plány do budúcnosti. Podľa neho
chce polovica respondentov určite ostať žiť v Poprade, druhá
plánuje vycestovať do zahraničia.
Dôvodom odchodu je pracovné
uplatnenie. V Poprade by mladí
ľudia boli ochotní zostať v tom prípade, že by tu mali viac zaujímavých pracovných ponúk, lepšie športové a kultúrne vyžitie a podmienky na bývanie.
Študentom podľa prieskumu chýbajú
pekné rodinné bytovky s veľkými bytmi, veľký mestský park a tiež zábavný
park pre rodiny s deťmi.
(mar)

Tenisové kurty plánuje mesto predať

Poslanci na júnovom zasadaní
Mestského zastupiteľstva v Poprade
okrem iného schválili dotáciu na
športovú činnosť pre HK Poprad vo
výške 131 tisíc eur.
Financie mal klub dostať už na
začiatku tohto roka, ale mestskí poslanci ich neschválili, pokým nebudú
vyplatené podlžnosti z predchádzajúceho obdobia. Primátor Jozef Švagerko uviedol: „Klub uhradil všetky
podlžnosti, ktoré boli voči mestu, daňovému úradu a ďalším inštitúciám.“
MsZ schválilo tiež prenájom dvoch
futbalových ihrísk v katastrálnom
území Stráže pod Tatrami pre Futbalový klub Poprad. Menšia rozprava sa
rozvinula pri návrhu riešenia areálu
Tenisových kurtov v k.ú. Spišská Sobota. Poslanec Ondrej Kavka sa priklonil k vypísaniu obchodnej verejnej
súťaže: „Získané peniaze by sa mali
použiť na ďalšie športovisko v meste
Poprad. Navrhol by som areál ZŠ na
Komenského ulici.“ Súhlasil s ním aj
poslanec Milan Baran, pretože tento
areál je jeden z posledných neupravených. Takisto poslanec Miroslav
Glevaňák chce viazať finančné prostriedky z predaja tenisových kurtov
na vybudovanie športového areálu.
Hodnotu areálu Tenisových kurtov
na Ul. B. Němcovej vyčíslil znalec na

viac ako 1,116 mil. eur. O tenisový
areál prejavila záujem spoločnosť Via
Invest, ktorá chce na tomto mieste
vybudovať športovo-administratívne
zázemie pre Futbalový klub Poprad a
krytú celoročne využiteľnú tenisovú
halu s hľadiskom pre 740 divákov.

V júni sa na tenisových kurtoch mesta uskutočnil významný turnaj Challenger Tour. FOTO - Marek Vaščura

Primátor Popradu Jozef Švagerko
podotkol, že tenisové kurty sú ročne v
strate 6 tisíc eur a potrebujú investície:
„Výstavba tenisovej haly stojí za zamyslenie. V našom premenlivom počasí je
potrebná. Bude prebiehať obchodná
verejná súťaž, chceme dôjsť k najlep-

šiemu riešeniu a budem rád, keď budú
vo výberovej komisii zastúpení odborne
zdatní poslanci v tomto smere.“
Poslanci napokon schválili predaj
tenisového areálu obchodnou verejnou súťažou (viac na www.poprad.sk).
MsZ ďalej schválilo asanáciu budovy bývalej telocvične na Francisciho
ul., ktorá je v havarijnom stave. Jej rekonštrukcia je ekonomicky nerentabilná, podľa odborníkov by uvedenie
do prevádzkyschopného stavu stálo
približne 300 tisíc. eur bez ceny novej
palubovky. Poslanci sa uzhodli i na
doplňujúcom návrhu Milana Barana,
aby do októbra vznikol zámer, na čo
uvoľnené územie využiť.
Ďalej MsZ schválilo navýšenie kapitálových výdavkov na investičnú akciu
- stabilizácia svahu na Kukučínovej ul.
v Strážach vo výške 30 tis. eur, zriadenie investičných akcií - rekonštrukcia
komunikácie a chodníkov na Ul. staré
ihrisko (75 m úsek medzi Huszovou
ul. a obslužnou kruhovou časťou tejto komunikácie) pričom vnútorný
okruh bude riešený v rámci opráv SMK,
Workhoutpark vo vnútrobloku Svratka,
rekonštrukcia priestorov pre seniorov
na Ul. L. Svobodu 3783 a rekonštrukcia
a zateplenie objektu sociálnych služieb
na Levočskej ul. po požiari. (Ďalšie informácie v budúcom čísle).
(mar)

Krátke správy

HISTORICKY prvé slovenské
•predsedníctvo
v Rade Európskej únie
sa začína v piatok 1. júla 2016.

SPOČÍTANIE kamzíkov v Tatrách
•sa uskutoční
vo štvrtok 30. júna. Vlani

pri tomto jarnom spočítaní kamzičej
zveri napočítali 1 107 kamzíkov, z toho
823 v slovenskej časti Tatier.
ŠTRBSKÉ folklórne slávnosti sa
uskutočnia v Štrbe 2. júla od 14. hod. na
námestí pred budovou obecného úradu. V programe sa predstavia folklórne
súbory Štrbianček, Štrbian a Štrbän,
detský folklórny súbor Pramienok
z Vojvodiny a z Liptovského Mikuláša,
FS Batizovce, FS Moravančan, folklórne súbory Kalejs a Zile z Lotyšska a FS
Bystrina z Banskej Bystrice.
V AREÁLI Kúpeľov Nový Smokovec vystúpi 2. júla o 19. hod. 35-členný sláčikový orchester z Košíc Musica
Iuvenalis so sólistami Opery Štátneho
divadla Košice. 4. júla o 18. hod. v Kostole sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci bude účinkovať 25-členný detský
maďarský zbor Budapestiensis. Koncerty sa konajú v rámci Eurorchestries
Slovakia.
MARIÁNSKA púť v Levoči sa
uskutoční ako tradične v prvý júlový
víkend - tohto roku to bude v sobotu a
nedeľu 2. a 3. júla. Podrobnejšie informácie sú na www.ik.levoca.eu
POČAS konania Levočskej púte
2016 budú dopravné obmedzenia. Cesta I/18 bude v termíne od 6. hod. 2. júla
do 16. hod. 3. júla uzatvorená a vjazd
bude povolený len dopravnej obsluhe a účastníkom Levočskej púte. Prenosným dopravným značením bude
vyznačená obchádzková trasa Klčov
- Jamník - Spišská Nová Ves - Spišský
Štvrtok a opačne. Vozidlá z diaľnice
D1 výjazd Levoča, budú na kruhovom
objazde v meste Levoča odklonené na
Spišskú Novú Ves.
KONCERT slovenskej speváčky
a niekoľkonásobnej Zlatej slávice Jany
Kirschner a jej veľkej 15 člennej medzinárodnej skupiny sa uskutoční v nedeľu 10. júla o 18. hod. v Drevenom
artikulárnom kostole v Kežmarku. Zaspieva svoje najväčšie hity a najkrajšie
melódie z rôznych období ako napr.
Pokoj v duši, Voda, Líška, Na čiernom
koni a ďalšie.
V MÚZEU TANAPu v Tatranskej
Lomnici budú počas leta dve výstavy výstava fotografií Vladimíra Michalca,
lesníka z ochranného obvodu Habovka
ŠL TANAPu a výstava olejomalieb Alexandra Kříža z Novej Lesnej.
OD štvrtka 30. júna do nedele 3. júla
môže každý z nás pomôcť mladému,
len 23-ročnému Ivanovi Vargovi z Košíc a ďalším 10 hendikepovaným získať
ich vysnívané športové vybavenie. Prispieť v rámci charitatívneho projektu
Nezastaviteľní môže každý, kto sa prejde popod Birell bránu umiestnenú v
Tatrách pri Štrbskom plese.
(ppp)
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Oslavy spojené s juniálesom

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
v Poprade funguje v Poprade už pätnásť rokov.
Pôsobí pri Spojenej škole
na Partizánskej ulici a pomáha deťom so sluchovým
a mentálnym postihnutím.
Oslavy výročia sa konali minulý týždeň v piatok v rámci
druhého ročníka Juniálesu
v priestoroch školy.

„Poskytujeme starostlivosť deťom od narodenia,
až po ukončenie špeciálnych potrieb. Pomáhame aj
pri zaškolení, či integrácii
dieťaťa. V rámci programu
ranej intervencie chodievame do rodín. Máme evidovaných približne 4000
klientov z celého východného Slovenska, ale za rok
poskytneme pomoc asi ti-

sícke klientov. Rozhodli sme
sa osláviť 15 rokov činnosti
s rodinami, ktoré podporujeme. Pripravili sme pre
ne súťaže, tvorivé dielne,
maľovanie na tvár, či kurz
posunkovej reči. Podujatie
podporilo OZ Korálky z Popradu a nepocujucedieta.
sk z Bratislavy,“ objasnila vedúca ČSPP Martina
Rzymanová.
(ppv)

Nové pracovné miesta v regióne

Kežmarskí poslanci minulý týždeň odsúhlasili predaj pozemkov pre spoločnosť
Ingosing. Zámerom je výstavba nových výrobných priestorov a presun výroby firmy
Hengstler z Nemecka na Slovensko.
„V priebehu nadchádzajúcich 12 až 18 mesiacov dôjde k presunu výroby počítadiel a tlačiarní z Nemecka do Kežmarku. V pláne je
presunúť celú výrobu počítadiel a tlačiarní s výnimkou niektorých špecifických výrobných jednotiek, ktoré môžu zostať v Nemecku,“ uviedol
počas prezentácie na zastupiteľstve generálny
riaditeľ spoločnosti Hengstler Marcel Drgala.
Výstavbu bude realizovať developer
a Hengstler si bude budovu s pozemkami dlhodobo prenajímať. Stavebné práce by mali

začať na jeseň tohto roku s plánom ukončenia do začiatku leta 2017.
Mesto Kežmarok už vyše roka rokovalo
s predstavenstvom o plánovanom zámere
Hengstler-u. V dôsledku avizovaných zmien
pribudne v Kežmarku približne 40 až 50 pracovných miest. Pôjde o pracovné miesta vo
výrobe, ako i o miesta v nevýrobných a obslužných oblastiach.
Nové pracovné pozície začnú obsadzovať
už onedlho - od júla tohto roka. Prvotný
záujem bude o THP zamestnancov, najmä
o inžinierske pozície, ktoré si vyžadujú niekoľkomesačné zaškoľovanie. Najneskôr do
konca druhého štvrťroku 2017 chcú prijať
ostatných výrobných pracovníkov.
(slo)

Bez nehody do školy, bez nehody domov!

Mesto Poprad získalo dotáciu vo výške 5 308 € od Ministerstva školstva, mládeže
a športu SR na projekt Bez
nehody do školy, bez nehody
domov! Dotácia je určená na
zabezpečenie praktického
výcviku žiakov základných
škôl z Popradu a z okolia na
detskom dopravnom ihrisku.
Výchova a vzdelávanie detí
v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách a
praktický výcvik žiakov základných škôl na detskom dopravnom ihrisku je dôležitou
súčasťou výchovy a vzdelávania na základných školách,
predovšetkým na 1. stupni.

„Na detskom dopravnom ihrisku na Komenského ulici v
Poprade sa praktický výcvik
žiakov 1. - 4. ročníka realizuje
od jesene 2007 a aj v tomto
roku ho umožní skvalitniť získaná dotácia. Mesto využije
dotáciu na nákup nových bicyklov, na nákup náhradných
dielov a súčiastok pre bicykle a kolobežky. Tie využíva
každoročne počas výcviku od
marca do novembra do tritisíc žiakov. Aj z toho dôvodu
potrebujú všetky bicykle pravidelný servis a výmeny opotrebovaných či poškodených
častí,“ uviedla Edita Pilárová
z odboru školstva, mládeže a
športu MsÚ v Poprade.
Všetky bicykle potrebujú

pravidelný servis, mnohé z
nich opravu či výmenu poškodených častí, napr. pedálov, stojanov, bŕzd, plášťov atď. V odbornej učebni
dopravnej výchovy budú v
prípade nepriaznivého počasia žiaci naďalej využívať
aktualizovaný program PRÉMIUM, rôzne didaktické
hry s dopravnou tematikou
či rozprávky o dopravných
značkách.
Detské dopravné ihrisko
„neoddychuje“ ani v odpoludňajších hodinách. Vtedy ho
využívajú žiaci zo školských
klubov detí a každoročne toto
ihrisko privíta i deti z materských škôl v rámci projektu Na
ceste si pozor daj!
(mag)

Popradskí študenti sa v
pondelok zapojili už do
piateho ročníka Hugs Day.
K tohtoročnému Dňu objatí sa tentoraz pridali aj
vekovo starší ľudia, aby sa
myšlienka spolupatričnosti
rozšírila medzi širšie vrstvy
obyvateľstva. Martin Mlynár, predseda občianskeho
združenia Social Up, ktoré
podujatie organizuje, povedal: „Hugs Day prebiehal
odrazu v 24 krajinách sveta,
v Poprade sa doň zapojilo niekoľko desiatok dobrovoľníkov.
Tohto roku sme nerátali objatia, lebo nechceme prekonávať
rekordy, ale chceme prostredníctvom objatí šíriť pozitívnu
energiu medzi ľuďmi.“
FOTO - Marta Marová

Výsledky školských súťaží

V končiacom sa školskom
roku 2015/2016 Školský
úrad Poprad v spolupráci
s Centrom voľného času
v Poprade a s ďalšími spoločenskými organizáciami odborne zabezpečoval
realizáciu 18 súťaži v 49
kategóriách vedomostných
olympiád,
postupových
a umeleckých súťaží, ktorých sa v okresných kolách
zúčastnilo do 1 500 súťažiacich žiakov základných
škôl a osemročných gymnázií.
V hodnotení škôl v rámci
okresu sa najúspešnejšou
školou stala Spojená škola

na Ulici D. Tatarku s počtom bodov 37 pred osemročným Gymnáziom na Kukučínovej ulici a Základnou
školou s materskou školou
na Francisciho ulici, ktoré
získali 33 bodov. Poradie
ostatných základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad: 4. Spojená škola Letná (29b.), 5.
ZŠ s MŠ Tajovského (26b.),
6. ZŠ s MŠ Spišská Sobota (19b.), 7. ZŠ s MŠ Jarná
(18b.), 8. ZŠ s MŠ Komenského (13b.), 9. ZŠ s MŠ vo
Veľkej (7b.), 10. ZŠ s MŠ
Dostojevského (7b.), 11. ZŠ
s MŠ Matejovce (3b.). (etu)

Prázdninové kino Tatran

Kino Tatran premieta počas celého leta pre deti aj dospelých. Novinkou je prázdninové kino - dopoludňajšie detské
premietanie každý druhý utorok v júli a auguste počnúc
5. júlom 2016 a letné večerné kino s neskorým začiatkom
o 20.30 hod., čiže napr. po koncerte na námestí si diváci
môžu užiť ešte aj filmové premietanie.
Program kina Tatran na leto je z hľadiska premietacích
dní pozmenený tak, aby dopĺňal kultúrne podujatia na
námestí a v zjednodušenej tabuľkovej forme je vložený do
letáku Popradského kultúrneho leta, ktorý Popradčania
dostali do schránok.
V kine Tatran je od júna 2016 v ponuke na predaj už aj
drobné občerstvenie - nealko nápoje, sladkosti, slané pochutiny a pod. 				
(ppp)
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Granty z Nadácie VÚB už osem rokov zlepšujú
podmienky pacientom v Poprade
Všeobecná úverová banka prostredníctvom svojej nadácie v
minulých dňoch opäť podporila
Nemocnicu Poprad. Pridelila jej
aktuálny grant vo výške 66 500
eur, čím celková pomoc tejto nemocnici za osem rokov vzájomnej
spolupráce dosiahla sumu 333 000
eur. Za tieto prostriedky si popradská nemocnica mohla dovoliť
zmodernizovať materiálno-technické a prístrojové zabezpečenie
viacerých oddelení.
Vďaka tejto podpore môžu Popradčania i občania z regiónu a návštevníci prichádzajúci do Vysokých
Tatier dostať čoraz kvalitnejšiu
zdravotnú starostlivosť. Za doteraz venovanú sumu Nemocnica
Poprad nakúpila hysteroskopickú
techniku, manuálny dezinfektor
endoskopov, dávkovače liekov,
prenosný defibrilátor, monitor vitálnych funkcií, ale aj stoly na cvičenie a masáže. Lepšie vybavenie
dostali najmä detské, gynekologicko-pôrodnícke, interné, neurologické, ortopedické aj rehabilitačné
oddelenie. V tomto roku sú finančné prostriedky z grantu určené na
pomoc pre pediatrické oddelenie
s JIS, gynekologicko-pôrodnícke,
chirurgické, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie a oddelenie vnútorného lekárstva.
Symbolický šek prevzal z rúk generálneho riaditeľa VÚB Alexandera Rescha riaditeľ nemocnice Peter Petruš za účasti člena správnej
rady Nadácie VÚB Jaroslava Kisku
a primárky pediatrického oddelenia s JIS Nemocnice Poprad Beáty
Pre generálneho riaditeľa VÚB Alexandera Rescha
nie je Poprad neznámy. Na
Slovensko prišiel pracovať
po prvý raz v roku 2004 z
nemeckého Berlína práve
do Popradu. V rokoch 20082012 pôsobil ako člen predstavenstva VÚB a vrchný
riaditeľ úseku riadenia rizík,
predtým ako podpredseda
predstavenstva Consumer
Finance Holding, dcérskej
spoločnosti VÚB so zameraním na spotrebné financovanie. V roku 2012 odišiel viesť
spoločnosť Intesa Sanpaolo
Bank Albania do Albánska.
Pred viac ako dvoma rokmi
sa opäť vrátil do VÚB - na
post generálneho riaditeľa.
A. Rescha sme sa opýtali:
Prečo sa Nadácia VÚB roz-

Šoltýsovej. „Týmito prostriedkami
dofinancovávame a zlepšujeme kvalitu zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov na jednotlivých oddeleniach. Ich spokojnosť je našou
najväčšou odmenou a ocenením.
V oblasti onkochirurgie by sme ešte
tohto roku chceli prostredníctvom
Nadácie VÚB kúpiť špeciálny prístroj a byť v onkochirurgii špičkou

moc vítaná. Nadácia nám veľmi pomohla hlavne pri kúpe transportného
ventilátora moderných parametrov
pre premiestňovanie nedonosených
detí. Zabezpečili sme aj prístroje na
rôzne ventilačné podporné režimy na
dýchanie a na liečbu ťažko chorých
pľúc u detí. Podarilo sa nám zakúpiť
aj množstvo drobností, ktoré sa zdajú
byť možno nepodstatné, ale vytvá-

Zľava riaditeľ Nemocnice Poprad Peter Petruš, generálny riaditeľ VÚB Alexander Resch, primárka pediatrického oddelenia s JIS Nemocnice Poprad Beáta Šoltýsová a člen správnej rady Nadácie VÚB Jaroslav Kiska. Zdroj: VÚB

na Slovensku,“ dodal P. Petruš, ktorého môže tešiť fakt, že Nemocnica
Poprad sa vlani umiestnila v TOP
10 v rámci celonárodného hodnotenia nemocníc.
Peniaze z aktuálneho grantu pomôžu aj pediatrickému oddeleniu
s JIS Nemocnice Poprad. Primárku
tohto oddelenia Beátu Šoltýsovú
podpora potešila: „Financií v zdravotníctve je málo a preto je každá po-

rajú pekné a príjemné prostredie pre
našich malých pacientov ako farebný
nábytok, vybavenie, detské postieľky.“
Dôležitosť spolupráce v tejto
oblasti podčiarkol i člen správnej
rady Nadácie VÚB Jaroslav Kiska,
zároveň generálny riaditeľ Consumer Finance Holding: „Som veľmi
rád, že aj dcérska spoločnosť VÚB
banky, Consumer Finance Holding,
mohla podporiť dobrú vec práve v

Mám rád Poprad a ľudí v ňom

hodla podporiť práve Nemocnicu Poprad?
* „Chceme podporiť región, v ktorom fungujeme
a prostredníctvom našej fi-

nančnej pomoci zlepšiť kvalitu a podmienky zdravotnej
starostlivosti pacientov. V
popradskej nemocnici ju poskytujú na vysokej profesionálnej úrovni a so srdcom. A
na to netreba zabúdať.“
- Keďže Poprad dobre poznáte, aký máte k tomuto
mestu a k Vysokým Tatrám
vzťah?
* „Poprad mám rád a rovnako aj ľudí v Poprade. Pripomína mi miesto, odkiaľ z
Talianska pochádzam - severné Tirolsko, oblasť Dolomitov. Prostredie Popradu a
Tatier ma vracia do detstva,
k horám. Keď som sem prišiel, začal som spontánne
chodiť do Tatier - nielen na

regióne, v ktorom pôsobí. Ako jeden
z najväčších zamestnávateľov pod
Tatrami cítime zodpovednosť za
úroveň kvality života a snažíme sa
prispievať k jej neustálemu zlepšovaniu, pretože ľudia v našom regióne sú pre nás mimoriadne dôležití.“
Práve ľudský potenciál si osobitne cení generálny riaditeľ VÚB
a predseda správnej rady Nadácie
VÚB Alexander Resch. Zo svojich
bohatých pracovných skúseností vie, že profesionálny pracovný
tím dokáže vytvoriť príbeh úspechu. Veď práve v Poprade má VÚB
jednu z najúspešnejších dcérskych
spoločností. „Uvedomujeme si našu
zodpovednosť a to nás ďalej posúva
dopredu. V Poprade zamestnávame
vyše 500 ľudí, a čo je lepšie, než vrátiť niečo práve ľuďom a ich rodinám
späť do regiónu cez zdravotnícku
starostlivosť. Pred ôsmimi rokmi,
keď odštartoval celý projekt Nadácie
VÚB, sme si povedali, že to nemôže
byť jednorazová záležitosť, a preto v
podpore mienime ďalej pokračovať,“
povedal A. Resch.
Prostredníctvom Nadácie VÚB
podporuje Všeobecná úverová banka projekty po celom Slovensku od
roku 2004. V Prešovskom kraji, do
ktorého patrí aj Poprad a jeho okolie, sa jej podarilo pomôcť ľuďom
s postihnutím, školám, mladým
umelcom, nemocniciam, vzácnym
pamiatkam aj občianskym združeniam. Doterajšia bilancia za 12 rokov jej existencie predstavuje viac
ako sto zrealizovaných projektov
v celkovej sume vyše jedného milióna eur.		
(ppp)

Zbojnícku, Téryho či Zamkovského chatu, ale aj na
profesionálne vysokohorské
túry. A môžem povedať, že
sa cítim byť aj Slovákom,
pretože som aspoň raz za
život vyšiel na národný štít
Slovákov Kriváň.“
- Darí sa vám aspoň občas
sa do Popradu vracať?
* „Moja profesionálna
kariéra ma zaveje všade,
mnohokrát je to Poprad,
ale čím ďalej, tým ťažšie
sa mi nachádza čas na jeho
návštevu. Poprad mi vždy
pripomenie, že si tu jednoducho môžem oddýchnuť. A
to nielen pri absolvovaní túr,
ale aj hraní golfu.“
- Rád trávite svoj voľný

čas pri behu. Zúčastnili ste
sa behu Od Tatier k Dunaju. Čím vás práve beh
oslovil?
* Beh je šport zameraný
na udržiavanie kondície.
Ale nie je to kondícia, ktorú potrebujem rozvíjať, ale
hlavne schopnosť uvoľniť sa,
relaxovať, preto rád behám.
V minulom roku som sa na
behu Od Tatier k Dunaja
zúčastnil, tohto roku nebudem môcť, ale spomeniem
číslo - 200 tímov sa tohto
behu zúčastnilo minulý rok
a v tomto roku to bude aj
za účasti tímu VÚB a jej
dcérskej spoločnosti. Symbolicky tak tento beh spojí
Poprad a Bratislavu, pričom
v oboch mestách máme svoje
PP-71
záujmové aktivity“
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POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2016 - JÚL

1. júl / 19.00 / piatok / Námestie sv.
Egídia
PAVEL HELAN / KONCERT /
ČESKO
Pavel v roku 2012 koncertoval v
Malajzii a v Hongkongu. Na jeseň v
roku 2013 sa stal finalistom súťaže
ČESKOSLOVENSKO MÁ TALENT.
V roku 2014 vydal CD „iBůh“ a vyrazil na prvé samostatné Ajfon turné. V roku 2015 absolvoval festivaly
a kluby v Česku a na Slovensku a bol
hosťom Hradišťanu, Tomáša Klusa a
Honzu Nedvěda.
2. júl / 10.00 - 16.00 / sobota / Námestie sv. Egídia / pri fontáne /
ANNOGALLERY OPEN AIR 2016
KERAMICKÉ TVORIVÉ DIELNE
PRE DETI A DOSPELÝCH
ANNOGALLERY v spolupráci
s mestom Poprad pripravila pre
Popradčanov každého veku možnosť zahrať sa s hlinou, vytočiť si na
hrnčiarskom kruhu svoje umelecké
dielko a vypáliť si ho v skutočnej keramickej peci.
2. júl / 21.00 / sobota / Námestie
sv. Egídia
BEZ DYCHU / FILMY NA PLÁTNE / USA / Akčný / 100 min.
3. júl / 15.00 / nedeľa / Námestie sv.
Egídia
KLASIK BAND / PROMENÁDNY
KONCERT
Repertoár má zložený z populárnych, klasických, tanečných a bigbandových skladieb. Obsadenie
orchestra je zostavené z dychových
nástrojov (flauty, klarinety, saxofóny, trúbky) a rytmickej sekcie (bicie,
el. gitary, basgitara, perkusie). Klasik
band je orchestrom Základnej umeleckej školy v Košiciach.
5. júl / 18.00 / utorok / Námestie sv.
Egídia
SLADKÝ SPIŠ - ROMAN VITKOVSKÝ / OSTROV
Akcia „Sladký Spiš“ je šnúra benefičných koncertov v regióne Spiš pre
deti, mládež a pre každého, kto trpí
na ochorenie cukrovky. Spojená je s
jazdou na koni - cca 120 km medzi
koncertmi v mestách Sp. Vlachy Sp. Nová Ves - Poprad - Levoča - Sp.
Vlachy a je pohľadom na život očami
diabetika. Pestrý repertoár z americkej, českej i zo slovenskej hudby zahrá
a zaspieva v popradskom Klube Zóna
Roman Vitkovský. Koncert hudobnej
skupiny Ostrov - Skupina OSTROV
účinkuje v zložení: Štefan Šanta - gitara, spev, Richard Gerényi - basgitara, vokál, Tibor Pokorný - akordeón,
Tomáš Kvasnica - bicie, vokál.

Letný festival hudby, filmu a divadla

7. júl / 20.00 / štvrtok / Námestie
sv. Egídia
DIVADLO NA DOSKE PREŠOV /
ZÁKON ŽIEN
Ľudová veselohra na motívy hry J.
G. Tajovského Ženský zákon v podaní hercov DIVADLA NA DOSKE.

8. júl / 19.00 / piatok / Námestie sv.
Egídia
THE PARANOID / KONCERT
Úspešná slovenská kapela The Paranoid, ktorá vznikla v roku 2007,
hrá žáner tzv. rock-screamo. Skupinu tvorí aktuálna zostava: spevák
a textár Igor Belaj, gitarista Roman
Birkuš, basgitarista Patrik Sýkora a
bubeník Miloš Zaujec.
9. júl / 10.00 / sobota / Námestie sv.
Egídia
ŠÍPKOVÁ PRINCEZNÁ
Bábkové marionetové divadlo Babadlo z Prešova predstaví veľmi veselý príbeh o začarovanej a neskôr i
odčarovanej Šípkovej princeznej.
9. júl / 12.00 - 14.30 / sobota / Námestie sv. Egídia
TATRANSKÝ OLDTIMER 2016
1. ROČNÍK ZRAZU HISTORICKÝCH VOZIDIEL / VÝSTAVA
9.7. / 10.00 / - 1. etapa: T. Lomnica
- S. Smokovec - V. Hágy - Štôla - Batizovce - Poprad,
10.7. / 14.30 / - 2. etapa: Poprad - Sp.
Sobota - N. Lesná - S. Smokovec - T.
Lomnica.
9. júl / 21.00 / sobota / Námestie sv.
Egídia
FOCUS / FILMY NA PLÁTNE /
USA / Komédia / 104 min.
10. júl / 15.00 / nedeľa / Námestie
sv. Egídia
AT BAND / KONCERT
Srdečne pozývame všetkých na tanečné Šláger odpoludnie v podaní
ALFONSA A MARIANA.
14. júl / 20.00 / štvrtok / Námestie
sv. Egídia
DIVADLO COMMEDIA / PREMIÉRA
Divadlo predstaví verejnosti premiérovú komédiu troch commediantov
- M. Nováka, D. Kubáňa a V. Benka.
15. júl / 19.00 / piatok / Námestie
sv. Egídia
PULSE REVISITED
1st SLOVAK PINK FLOYD REVIVAL / KONCERT
Jedinečný koncert inšpirovaný mega
úspešným turné P.U.L.S.E. Skupina

hrá v obsadení: Jaro Merčiak - sólo gitara, spev, Peter Kertvel - bicie, Miro
Merčiak - akustická gitara, spev, Ľubo
Horňák - klávesy, Matúš Bačinský, Ján
Kopčák, Julka smolková - spev, Nelka
Harčariková - spev.
16. júl / 10.00 / sobota / Námestie
sv. Egídia
ROZPRÁVKOVÁ DIELŇA / TVORIVÁ DIELŇA PRE DETI
Poďte vymaľovať na chodník bruško
popradskej stonožke na Námestie
sv. Egídia v rámci tvorivej dielne pre
deti a pre ich rodičov pod vedením
Mariany Ďurasovej!
16. júl / 17.00 / sobota / hasičský
dvor v Spišskej Sobote
ČAJ O PIATEJ S HUDBOU
V prípade nepriaznivého počasia
sa akcia uskutoční v divadelnej sále
v Spišskej Sobote.
16. júl / 21.00 / sobota / Námestie
sv. Egídia
KRYCIE MENO U.N.C.L.E. / FILMY NA PLÁTNE / USA / Akčný /
112 min.
17. júl / 15.00 / nedeľa / Námestie
sv. Egídia
PURENITE / LOTYŠSKO
Vystúpenie detského FS z Lotyšska z mesta Sigulda.
21. - 23. júl / štvrtok - sobota / futbalový štadión v Poprade - Veľkej
RITRO FUTBAL FEST
Futbalový štadión v Poprade - Veľkej
- 1. ročník medzinárodného futbalového turnaja.
21. júl / 20.00 / štvrtok / Námestie
sv. Egídia
DIVADLO NA DOSKE PREŠOV /
RYSAVÁ JALOVICA
Známa poviedka Martina Kukučína
v dramaturgickej úprave Ireny Čaneckej- Kasalovej.
22. - 23. júl / piatok - sobota / OC
Forum
43. ROČNÍK RALLYE TATRY /
Majstrovstvá SR
22. júl / piatok / 19.00 / OC Forum slávnostný štart
23. júl / sobota / 13.00 / SHOCK
BAND / KONCERT
23. júl / sobota / 15.45 / OC Forum
- cieľ raylle a dekorovanie víťazov
22. júl / 19.00 / piatok / Námestie
sv. Egídia
MARTIN BIES & FLAMENCO
CLAN / KONCERT

Korene lídra skupiny M. Biesa siahajú
do južného Španielska do Andalúzie.
Hre na gitaru sa venuje od trinástich
rokov. Jeho začiatky sú spojené s flamenco gitarovou školou Paca Peňu.
V ďalšom období svoj záujem sústredil na hru slávneho hudobníka Paca
de Luciu. V súčasnosti Martin prezentuje koncertné programy zostavené z vlastnej tvorby, ale aj aranžované
skladby najslávnejších gitaristov flamenca ako syntézu flamenco gitary,
spevu a tanca.
23. júl / 10.00 / sobota / Námestie
sv. Egídia
GAŠPARKO A DRAK
Stražanovo bábkové divadlo pripravilo marionetové predstavenie
„Gašparko a drak“ nielen pre deti od
útleho veku, ale aj pre mládež.
23. júl / 19.00 / sobota / hasičský
dvor v Spišskej Sobote
ANNABÁL
Klub Sobotčanov v spolupráci
s mestom Poprad pozýva všetkých
na tradičnú tanečnú zábavu s bohatou tombolou a s kultúrnym
programom do priestorov hasičského dvora v Spišskej Sobote. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia
uskutoční v divadelnej sále v Spišskej Sobote.
23. júl / 21.00 /sobota / Námestie
sv. Egídia
NOČNÝ BEŽEC / FILMY NA
PLÁTNE / USA / Akčný / 114 min.
24. júl / 15.00 / nedeľa / Námestie
sv. Egídia
DYCHOVÁ HUDBA POPRADČANKA / PROMENÁDNY KONCERT
Hudobníci vytvorili kapelu, ktorá
nehrá len klasickú dychovú hudbu,
ale aj tanečné a moderné skladby.
28. júl / 20.00 / štvrtok / Námestie
sv. Egídia
KRÁĽOVNÁ ZLODEJOV
ALIMAH FUSION & DIVADLO
ALCHÝMIE POPRAD
Atraktívne predstavenie Alimah Fusion s tanečnými choreografiami,
šermiarskymi súbojmi a led show.
Zmena programu vyhradená !
Informácie: MIK 052 / 43 611 92,
Dom kultúry Poprad 052 / 77 222 55
kultura@msupoprad.sk,
www.poprad.sk
V prípade nepriaznivého počasia
si Mesto Poprad vyhradzuje právo
zmeniť čas a miesto podujatia.
Na všetky programy na voľných
priestranstvách je vstup voľný.
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Kultúrny kalendár na júl 2016
Expozície, Letná čitáreň 2016,
výstavy
Oznam:
Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4 oznamuje
širokej verejnosti, že z dôvodu rekonštrukcie expozičných
priestorov sú expozície múzea
ZATVORENÉ !
Pozývame Vás do expozícií Podtatranského múzea v Poprade
- pobočka Spišská Sobota, Sobotské námestie 33, Poprad.
Otváracie hodiny:
pondelok: zatvorené
utorok - piatok: 10. - 17. hod.
sobota:
13. - 17. hod.
nedeľa:
11. - 15. hod.
Expozície múzea:
Cechy a remeslá na hornom Spiši - prezentuje zbierky cechového
charakteru
(vývesné štíty, cechové truhlice,
listiny, pečatidlá) i samostatné
výrobky remeselníkov.
Meštianske bývanie - expozícia
prezentuje pracovňu ( prezidentský salónik), spálňu, bytové
a odevné doplnky meštianskej
rodiny.
Vznešenosť a pokora - predstavuje verejnosti sakrálne umelecko - historické pamiatky zo 17.
- 19. storočia, ktoré tvorili súčasť

Podtatranské múzeum v Poprade

interiérov niektorých spišských
kostolov.
Osobnosti Spišskej Soboty - stála
výstava predstavuje významné
osobnosti, ktoré pochádzali, žili
a tvorili v Spišskej Sobote.

Letná čitáreň 2016
Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota,
Sobotské námestie 33, 058 01
Poprad
Podtatranské múzeum v Poprade
otvára pre svojich návštevníkov
Letnú čitáreň 2016, v priestoroch
pobočky múzea na Sobotskom
námestí 33 v Poprade - Spišskej
Sobote. Letná čitáreň bude otvorená v mesiacoch júl - august
každú druhú stredu od 17. - 20.
hod. (13. júl 2016, 27. júl 2016,
10. august 2016, 24. august 2016).
Návštevníci budú mať možnosť posedieť si v príjemnom
prostredí v záhrade múzea, kde
im budú k dispozícií najnovšie
čísla odborných a regionálnych
periodík.
V priebehu mesiacov júl a august
sa uskutočnia v Letnej čitárni 4
prednášky.
Prednášky/júl:
13. júl 2016 (streda) 20. hod.

Tatranská galéria
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

VÝSTAVY
Katarína Vavrová Milan Vavro - Zamknuté slová
Rozsiahla výstava olejomalieb,
grafík a kombinovaných techník
významnej dvojice výtvarných
umelcov dcéry a otca.
Výstava potrvá do 31. júla
2016.
Edgar Degas - Holá pravda
Unikátna výstava originálneho cyklu diel svetoznámneho
impresionistu organizovaná
na Slovensku po prvýkrát
v spolupráci s Art Expo International.
Výstava potrvá do 18. septembra 2016.
ART KLUB Tatranskej galérie
Janko Lehotský - Moje mladšie ja
Významný slovenský hudobník predstavuje svoju zaujímavú výtvarnú tvorbu.
Výstava potrvá do 4. septembra 2016.

VILA FLÓRA, STARÝ SMOKOVEC
Kamil Kozub - Home is
home
Výstava prekvapivých olejomalieb talentovaného umelca
z nášho regiónu.
Výstava potrvá do 29. septembra 2016
Stála expozícia
Tatry v umení - zo zbierok
Tatranskej galérie.
Kabinet kuriozít - výstava
s témou Tatier zo zbierok súkromných zberateľov.
GALÉRIA FERDINAND
KATONA
Stála expozícia TG v Spišskej
Starej Vsi.
TVORIVÉ DIELNE
Tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám
určené žiakom základných a
stredných škôl, po dohode s
galerijným pedagógom.
Viac na www.tatragaleria.sk

Prednáška: Gánovce - nálezisko
neandertálskeho človeka
Prednášajúca: Daniela Mlynárčiková, Podtatranské múzeum v
Poprade
Tento rok si pripomíname 140.
výročie vzniku Podtatranského
múzea v Poprade a zároveň 90.
výročie nálezu výliatku mozgovne na lokalite Hrádok v Gánovciach. V 50. rokoch minulého
storočia sa na lokalite realizoval
výskum, ktorý okrem fosílnych
nálezov vyhynutej štvrtohornej
fauny a flóry, priniesol aj objav
kostí ďalšieho, mladšieho neandertálskeho jedinca. Všetky tieto
významné nálezy sú datované do
obdobia poslednej doby medziľadovej až posledného zaľadnenia a sú jedinečným dôkazom
o živote v našej oblasti pred
120 000 až 11 500 rokmi.
27. júl 2016 (streda) 20. hod.
Prednáška: Vzácne tlače knižnice Podtatranského múzea
v Poprade, vyhlásené za historický knižničný fond.
Prednášajúca: Jana Kušniráková, Podtatranské múzeum v Poprade
Prednáška predstaví verejnosti
31 najvzácnejších tlačí 16. a 17.

storočia z fondu muzeálnej knižnice, ktoré boli v rokoch 2010
a 2015 vyhlásené Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky za
HKF a zapísané do ústrednej evidencie MK SR. Niekoľko originálnych tlačí bude pre návštevníkov
k dispozícii aj na nahliadnutie.
Vstup voľný !
Výstavy:
„70. rokov v spoločnom meste“
Putovná výstava fotografií z histórie mesta, pri príležitosti 70.výročia spojenia Popradu s Veľkou
a Spišskou Sobotou do jedného
mestského celku s názvom Poprad.
Miesto konania: Podtatranské
múzeum v Poprade - pobočka
Spišská Sobota, Sobotské námestie č. 33, Poprad.
Trvanie výstavy: júl - august
2016
Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka
Záujemcovia si ju môžu pozrieť
v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Gánovciach
Termín výstavy: výstava je predĺžená do 31.12.2016.
ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ !
Aktuálne informácie: www.muzeumpp.sk

Podtatranská knižnica

Podtatranská ul. 1548/1, Poprad, 052/7429 781
Otváracie hodiny počas mesiacov júl a august
Centrum, Podtatranská ul. č.
1, oddelenie umenia Spišská
Sobota:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 9. do 17. hod.
Streda, sobota - zatvorené.
Pobočka Juh 1 bude od 1. júla
do 20. júla 2016 zatvorená.
Od 21. júla 2016 a v auguste
bude pobočka otvorená:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 9. do 17. hod.
Streda, sobota - zatvorené.

GALÉRIA
SCHERFELOV
DOM

Pobočka Juh 3:
Pondelok a štvrtok od 9. do 17.
hod.
Utorok, streda, piatok, sobota zatvorené.
Výstavy
Centrum, Podtatranská ul. č. 1:
Od 8. júla do 27. augusta
Výstava fotografií z cesty do
Nórska Vladimíra Hurajta a
Stanislava Holbusa s názvom
Norway 2015.
Oddelenie umenia Spišská
Sobota:
Do 22. júla 2016
Výstava obrazov akademického maliara Igora Pančuka Spievajúca pieseň.

Poprad - Veľká,
Scherfelova ul. 36

Podtatranské
osvetové
stredisko

Do 29. júla 2016
Neha Tatier
Výstava akademického sochára Zdeňka Hošeka.
Otvorené: pondelok, štvrtok
od 9. do 12. a od 13. do 15.
hod., piatok od 9. do 12. hod.

9. - 10. júl 2016 v Kežmarku
KEĎ RAZ BUDEM VEĽKÝ
- festival detských radostí vo
folklóre.

Sobotské námestie
č. 1729/4,
Poprad-Spišská Sobota

Kino Tatran
29. jún o 19. hod.
VŠETKO ČO
MÁM RÁD
SK, 1992, MP 12
Obnovená digitálna premiéra
ZA OSOBNEJ ÚČASTI REŽISÉRA MARTINA ŠULÍKA.
Tomáš rieši konflikty so svojou bývalou ženou, neriešiteľné
problémy svojho dospievajúceho syna, pomoc od neho očakávajú i jeho starnúci rodičia.
Dráma, slovenská verzia, 92
min. Vstupné: 3,50 €
30. jún o 19. hod.
OSLNENÍ SLNKOM
IT, 2016, MP 15
Slávna rocková hviezda trávi dovolenku v Taliansku so svojím
mladším partnerom. Idylka naruší návšteva jej starého priateľa
a milenca so zvodnou dcérou.
Dráma/krimi, originál s titulkami, 124 min. Vstupné: 4 €
2. júl (2D) a 3. júl o 16. hod.
HĽADÁ SA DORY
USA, 2016, MP 7
Dory trpí výpadkami pamäte. Z
ničoho nič si spomenie, že kedysi a kdesi mala a stratila svojich rodičov.
Animovaný/rodinný/komédia, slovenský dabing, 98 min.
Vstupné 2D: 4 €, 3D: 5,50 €
2. a 3. júl o 19. hod.
PREDTÝM
AKO SOM ŤA POZNALA,
USA, 2016, MP 12
Adaptácia romantického bestselleru obľúbenej autorky Jojo
Moyesovej.
Romantický, originál s čes. titulkami, 110 min. Vstupné: 4 €
4. júl o 19. hod.
AMY- €URÓPSKE FILMY
ZA €URO
VB, dokument, 127 min., titulky,
MP12, FK Kým bola v skutočností Amy Winehouse? Vstupné: 1 €
5. júl o 10. hod.
CHROBÁČIKOVIA:
ÚDOLIE STRATENÝCH
MRAVČEKOV
FR / BE, animovaný / rodinný,
80 min., slovenský dabing, MP
Na lesnej čistinke sa rozpúta
nepriateľstvo medzi kolóniami
čiernych a červených mravcov.
Vstupné: 2 €
5. júl o 19. hod.
RODINKA BÉLIER
FR / BE, komédia / dráma, 106
min., titulky, MP12
Film o dcére nepočujúcich rodičov, u ktorej učiteľ hudby objaví
dar krásne spievať. Vstupné: 4 €,
2 € s preukazom FK
Viac na www.kinotatran.sk
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí.

BUDHA

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 29. júna má meniny Peter a Pavol, Petra, vo štvrtok 30. júna
Melánia, v piatok 1. júla Diana, v sobotu 2. júla Berta, v nedeľu 3. júla
Miloslav, v pondelok 4. júla Prokop a v utorok 5. júla Cyril a Metod.

VITAJTE MEDZI NAMI
17. júna 2016 - Zuzana Michalíková, Poprad.

MANŽELSTVO UZAVRELI
11. júna 2016 - Katarína Kiktová a Ján Koniar, 18. júna 2016 Marcela Rákoczyová a Peter Čarnogurský, Mgr. Dana Pokrivčáková a Peter Molitorys, Mgr. Alena Škovierová a Ing. Lukáš Skokan.

Blaoželáme jubilantom
V Dennom centre v Strážach v 2. štvrťroku 2016 oslavujú životné jubileum títo členovia: 75 rokov Marta Gavalierová, Štefan
Slavkovský, Monika Hybenová, 70 rokov Jana Jurčíková, Andrej
Kundla, Mária Zgodavová, 65 rokov Anna Dunajská, ostatní jubilanti Mária Kundlová, Ján Roško, Katarína Slavkovská, Magdaléna Šaryová, Marta Hosová, Ján Markoczy, Ferdinand Mlynár,
Mária Skokanová, Terézia Škirtová, Mária Bobková, Jozef Čenščák, Mária Homzová, Helena Korenková, Gizela Kubašeková,
Ladislav Majerčík, Anna Slavkovská, Mariana Tóthová.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 24. júna 2016
vo Veľkej s

Petrom Cmorejom,
62-ročným

V piatok 24. júna 2016
vo Veľkej so

Štefanom Rodákom,
82-ročným

V sobotu 25. júna 2016
v Spišskej Teplici s

Lýdiou Kalinovou,
58-ročnou

V pondelok 27. júna 2016
vo Veľkej s

Jolanou Turekovou,
89-ročnou

V utorok 28. júna 2016
vo Veľkej s

Margitou Kapolkovou,
82-ročnou

V utorok 28. júna 2016
v Spišskej Teplici s

Vladimírom Kacvinským,
69-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 29. júna 2016
o 13.hod. v Spišskej Sobote s

Ondrejom Lukuczom,
70-ročným

V stredu 29. júna 2016
o 14.hod. vo Veľkej s

Michalom Jochmanom,
78-ročným

V stredu 29. júna 2016
o 14.hod. v Spišskej Teplici s

Katarínou Ondrušovou,
72-ročnou

V piatok 1. júla 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Jozefom Milonom,
68-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 30. júna do 6. júla

Hľadá sa Dory 3D - o 18. hod.,
Hľadá sa Dory 2D - o 13.20 hod.
(hrá sa len cez víkend) a o 15.40
hod., Deň nezávislosti: Nový
útok 2D - o 20.20 hod., Warcraft: Prvý stret 2D - o 13. hod.
(hrá sa len cez víkend), Ratchet
a Clank: Strážcovia galaxie o 13.10 hod. (hrá sa len cez víkend) a o 16. hod., Predtým, ako

som Ťa poznala - o 18.10 hod.,
V zajatí démonov 2 - o 20.30
hod., Deň nezávislosti: Nový
útok 3D - o 15.10 hod., Prázdniny All Exclusive - o 17.50
hod. (nehrá sa 5.7.), ARTMAX
FILMY - Všetko čo mám rad
- o 17.50 hod. (hrá sa len 5.7.),
Podfukári 2 - o 20. hod. Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

Do Krakova pôjdu aj Popradčania

Minuloročné Národné stretnutie mládeže
P15 v Poprade bolo predprípravou na Svetové dni mládeže (SDM), ktoré budú od 25. do
31. júla v Krakove. Očakáva sa na nich účasť
približne 2,5 milióna pútnikov z celého sveta.
Veľa z nich bude aj zo Slovenska a z nášho regiónu, ktorý je v tesnom susedstve s Poľskom.
Primátor Popradu Jozef Švagerko sa plánuje
na SDM osobne zúčastniť. Povedal: „Svätý Otec
je z Južnej Ameriky a myslím si, že Krakov je najbližšie mesto, kde ho dokážeme dostať do blízkosti Slovenska. Teším sa na stretnutie s mladými ľuďmi, ktorých pôjdem pozdraviť a
privítať hneď v pondelok 25. júla. Bude
to symbolické pokračovanie P15. Máme
už informácie, že Svätý Otec bude i v Czenstochovej, kde sa s ním budú môcť stretnúť aj návštevníci staršieho veku. Som rád, že Popradčan
a popradský poslanec Adrián Kromka je slovenským diplomatom v Krakove a tak môžeme
sprostredkovať informácie z prvej ruky.“ Primátorovi záleží práve na dostatku informácií, aby
sa SDM mohli uskutočniť v poriadku po každej stránke. O tom hovoril tiež na nedávnom
stretnutí s vojvodom Malopoľského vojvodstva.

A. Kromka podčiarkol, že prípravy na túto
udalosť celosvetového významu za účasti pápeža Františka, vrcholia. Doplnil: „S pánom
primátorom úzko spolupracujeme a rozoberali
sme otázky spolupráce a možných bezpečnostných a organizačných opatrení aj k príchodu
slovenských pútnikov a pútnikov z Popradu do
Krakova. Momentálne je zaregistrovaných vyše
3,5 tisíc pútnikov zo Slovenska. Prebiehajú prípravy, zúčastnil som sa stretnutia v Skavinej,
kde budú slovenskí účastníci SDM sústredení.
Na prípravách spolupracujeme so slovenským organizačným výborom pod
vedením Ondreja Chrvalu a takisto aj
s hlavným organizačným výborom v
Krakove. 25. júla sa SDM otvoria slávnostným
ceremoniálom za účasti slovenských biskupov,
26. júla sa začnú slávnostnou omšou za účasti
kardinála Stanislawa Dziwisza a 28. júla očakávame príchod Svätého Otca do Krakova.“
V prípade akýchkoľvek problémov sú zastupiteľské úrady SR v Krakove a vo Varšave
pripravené pomôcť svojim občanom. Všetky rady pred cestou do Krakova sú na www.
svetovednimladeze.sk.		
(mar)

Primátor Tatier na vrchole Elbrusu

V predvečer svojich menín vystúpil primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš na Elbrus.
Tento najvyšší vrch Kaukazu a Ruska je vysoký 5 642 m. Výstup sa uskutočnil 23. júna v
dobrom počasí, bez akýchkoľvek komplikácií.
Je to už tretí veľký vrchol, ktorý dosiahol J. Mokoš v uplynulých šiestich rokoch. V roku
2010 to bol najvyšší vrch Európy Mount Blanc a v roku 2013 najvyšší vrch Afriky Kilimandžáro. Na všetky tieto tri vrcholy sprevádzal tatranského primátora skúsený horský
vodca Jaroslav Michalko.							 (ija)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 29. júna - Dr. Max - OC MAX, vo štvrtok
30. júna - Dr. Max - Monaco, v piatok 1. júla
- Lekáreň Nemocnice Poprad, v sobotu 2.
júla - Dr. Max - OC MAX, v nedeľu 3. júla Dr. Max - Monaco, v pondelok 4. júla - Adus
a v utorok 5. júla - Lekáreň Nemocnice Poprad.
Dr. Max - OC MAX: Dlhé hony, Dr. Max -

Monaco: Francisciho ul., Lekáreň Nemocnice
Poprad: Banícka ul., Adus: Mnoheľova 2,
č. t. 428 31 34.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. do 22.
hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. do
22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Zastihne
vás množstvo pracovných povinností.
Blížia sa dovolenky a bude treba
zastupovať kolegov. Príležitosť na
zábavu sa aj tak nájde.
Potešíte sa
nečakaným
peniazom, ktoré vám prinesú veľkú
úľavu. Podarí sa vám však zarobiť si
aj ďalší obnos vlastným pričinením.
Akoby sa
roztrhlo
vrece s rôznymi ponukami a príležitosťami. Využite to – prilepšíte si na dovolenku.
Ne č a k a n é
s t re t nut i e
vás privedie na nové myšlienky.
Budete uvažovať nad zmenou
spôsobu svojho života.

V poslednom čase žijete väčšinou prácou a zarábaním
peňazí. Niečo vás upozorní, že je
načase túto situáciu zmeniť.

Budete
zvažovať
nejaké rozhodnutie, ktoré vás
privedie k dôležitým zmenám v
rodine.

Už ste vyrástli z rozprávok a nejakej blízkej osobe
neuveríte všetko, čím vás chce
obalamutiť.

Už by ste
potrebovali dovolenku, lebo vám
pôjde všetko na nervy – v práci aj
v rodine. Celkovo budete v tomto
týždni mrzutí.

Pohoda a
pokoj budú
vládnuť v tomto týždni. Prospeje
vám to, lebo už naozaj potrebujete oddych.

Budete si
užívať pekné letné dni. Naskytne sa vám
veľa príležitostí na letné dobrodružstvá a užívanie voľna.

Budete
mať veľa
príležitostí na nové stretnutia
a spoznávanie nových ľudí.
Zmeňte prostredie a choďte na
dovolenku.

Ocitnete
sa v centre
diania a budete si to tentoraz
užívať. Budete naladení na komunikatívnu nôtu a stretnutia s
novými ľuďmi.
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Edgar Degas svojimi dielami poctil galériu

V TG otvorili dlho očakávanú výstavu diel francúzskeho
maliara Edgara Degasa. Na
Slovensku je prezentovaný po
prvýkrát. Ide o jeho grafickú
tvorbu s názvom Holá pravda,
sériu z cyklu La Famille Cardinal vytvorenú v rokoch
1877 a 1878. Výstava obrazov
E. Degasa je súčasťou Vernisážového balíčka TG, ktorý
rozbalili vernisážami minulý
týždeň - Zamknuté slová Kataríny a Milana Vavrovcov, Moje
mladšie ja Janka Lehotského
a vo Vile Flóra TG Home is
Home Kamila Kozuba.
Edgar Degas bol jedným z
najvýznamnejších maliarov,
sochárov, fotografov a podľa niektorých umelcov najväčším géniom 19. storočia.
Svojou tvorbou a pôsobením
na výtvarnej scéne v Paríži je
považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov
impresionizmu.
Fascinovali ho baletky a ešte
neoblečené (málo oblečené)

ženy. Jeho kresby a sochy sú
vystavované po celom svete a
patrí medzi najdrahších umelcov. Napríklad jeho plastiku
s názvom 14-ročná tanečnica
vydražili v Londýne pred 7
rokmi za 13 mil. libier.

Kurátor výstavy Vassili Kessaouri povedal: „Degas nanášal
teplé, roztopené farby na sklo,
potom túto maľbu preniesol
na rôzne druhy papiera. Práve
prostredníctvom tejto techniky
vedel vynikajúco vyjadriť svoje myšlienky a pocity.” Nikdy
nič neskrýval, všetko ukázal
také, aké bolo. Vykreslil atmosféru, a tá bola v jeho časoch
pochmúrna. Svoje diela doma

Leteckí záchranári v pohotovosti

nemal a keď sa ho novinári pýtali prečo, odpovedal: „Nie som
taký bohatý, aby som si mohol
také drahé veci dovoliť.“
Riaditeľka TG Anna Ondrušeková dodala: „Od svojich
kolegov impresionistov sa E.
Degas odlišoval. Spôsobom života bol pokojnejší, na rozdiel
od ostatných umelcov finančne
zabezpečený. Už počas života sa
mu darilo za nemalé sumy predávať svoje diela. Aby mohla
byť výstava takéhoto významu
inštalovaná v Poprade, musela
Tatranská galéria spĺňať prísne
bezpečnostné kritériá. Okná sú
chránené fóliami proti ultrafialovému žiareniu, aby diela nepoškodili slnečné lúče. Bezpečné
je aj vnútorné osvetlenie, ktoré
pri nasvietení diela z papiera
neznehodnotí.“
Prezentácia Degasa je podľa riaditeľky jednou z najvýznamnejších výstav, akú
v galérii doteraz mali. Návštevníci TG ju môžu vidieť do 18.
septembra.
(kpa)

•

MINULÝ
týždeň
v stredu leteli leteckí
záchranári z Popradu
do Tatranskej kotliny,
kde 57-ročného muža alergika poštípal hmyz.
Aj napriek podaným
liekom proti alergickej reakcii sa jeho stav
nezlepšil a naďalej sa
sťažoval na sťažené dýchanie a vysokú srdcovú
frekvenciu. Po ošetrení
a preložení na palubu
bol pacient transportovaný na centrálny príjem

popradskej nemocnice.
RÝCHLY a šetrný
transport do nemocnice
potreboval 63-ročný český
turista, ktorý minulý týždeň v piatok počas túry na
Lomnický štít náhle skolaboval. Pacient bol prevezený lanovkou na stanicu
Skalnatého plesa. Posádka vrtuľníka s pacientom
s akútnym infarktom myokardu na palube následne
smerovala na Kliniku kardiológie Fakultnej nemocnice v Prešove.
(zuh)

•

Kto vyhral vstupenky na EĽRO

V minulom vydaní novín Poprad bola uverejnená
súťaž o vstupenky na festival EĽRO, ktorý sa uskutoční od 8. do 10. júla v Kežmarku. 26. ročník EĽRA bude
venovaný Cechu hrnčiarskemu a kežmarským kníhtlačiarom.
Spomedzi tých, ktorí sa do súťaže zapojili boli vyžrebovaní: Katarína Zoričáková, Scherfelova ul., Poprad, Mária
Vaverčáková, Šoltésovej ul., Poprad a Žofia Galisová, Letná
ul., Poprad. Vstupenky si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod. (ppš)

MESTO POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Námestí sv. Egídia, súp. č. 44 v Poprade
o celkovej výmere 54,78 m2, k. ú. Poprad, zapísaného na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 4890.
Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 2 190,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť aj služby spojené s užívaním priestorov
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 6. júla 2016 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297
PP-75

MESTO POPRAD

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 1.7.2016 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
PP-1

Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk , tel. 052/7167293, 052/7167297 
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Inzercia
P r eda j

lacno drevený ob•kladPredám
- 3 €, zrubový profil, hra-

noly, 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
Predám palivové drevo,
štiepané polená, smrek, dĺžky
30, 40 alebo 50 cm, voľné sypané, preschnuté, s dovozom
do Poprad, Tatry. Cena za V3S
- 10 PRM je 270 eur. Inf.: č.
t.0904 455 741.
30/16-P
Predám palivové drevo štiepané polená buk, hrab, v dĺž-

•
•
•

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

prijme ihneď:

PP-70

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

0905 350 920

kach 30, 40 alebo 50 cm, voľne
sypané, preschnuté, s dovozom
do Poprad, Tatry. Cena za V3S
- 10 PRM je 340 eur. Inf.: č. t.
0904 455 741.
31/16-P

•

k ú pa

Kúpim 1 alebo 2-izb. byt
v Poprade a garáž v Poprade.
Inf.: č. t. 0948 007 776. 9/16-K

R ô zn e

Náter striech, fasády
•a kostoly
- 3 €/m s farbou,
2

základ a vrch. Inf.: č. t. 0915
423 705 (p. Ivan).
56/16-R
Prijmeme
predavačku točenej zmrzliny v Poprade na sídl. Juh. Nástup
1.7.2016. Inf.: č. t. 0903
966 466.		
62/16-R
Zamestnáme šikovnú pani
do stánku Fornetti. Môže byť
aj dôchodkyňa alebo čiastočná
invalidná dôchodkyňa. Inf.: č.
t. 0948 013 551.
63/16-R
Prijmem šikovného stolára
s praxou. Nástup ihneď. Inf.: č.
t. 0905 212 581.
64/16-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
65/16-R

•
•
•
•

SPRÁVCOVSKÁ
DRAŽOBNÁ
spol. s r.o.,

Lipová 1, 066 01 Humenné,
IČO: 47 383 224, DIČ: 2023853997
oznamuje, že dňa 15. júla 2016 organizuje dobrovoľnú
dražbu, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti zapísané na
LV č. 1236, k. ú.: Veľká, okres: Poprad, obec: Poprad, ako:
- Pozemky - parcely registra „C“:
- parc. CKN č.: 1124/47, výmera: 383 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria
- Stavby:
- súpisné č.: 3163, na parc. CKN č.: 1124/47, popis stavby:
dom
- spoluvlastnícky podiel: 1/2
Dátum konania dražby: 15. júl 2016
Čas otvorenia dražby: 09.00 hod.
Miesto konania dražby:
Exekútorský úrad Mgr. Ing. Radoslava Kešeľaka,
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Opakovanie dražby: opakovaná dražba
Najnižšie podanie: 63.180 €
Obhliadka predmetu dražby:
Obhliadka 1: 30.06.2016 od 16.30 hod. do 17.00 hod.
Obhliadka 2: 01.07.2016 od 09.00 hod. do 09.30 hod.
Miesto obhliadky: ul. Stavbárska č. 64, Poprad - Veľká, SR
Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky a predmetu dražby
na tel. č.: 0915 281 060.			
PP-74

Popradská kapela zmaturuje na Topfeste

Europe, Guano Apes, Chinaski, Wanastowi Wjeci,
Kabát, Zona A, Desmod,
Slobodná Európa...To sú lákadlá blížiaceho sa hudobného festivalu Topfest. V tomto
roku sa k nim pridá aj popradská formácia Collegium
SDS, ktorá ohlásila návrat po
desiatich rokoch.
Po prvýkrát sa na Topfeste stavia stage, na ktorom
sa stretne 26 semifinalistov
súťaže amatérskych kapiel
s názvom Rocková maturita. Svojich osem skladieb
zahrá aj popradská skupina Collegium SDS. „Tento
festival je jedným z najväčších na Slovensku. I keď
naše účinkovanie na ňom
bude čisto súťažné, všetci
sa na koncert veľmi tešíme,“ uviedol člen kapely Slavo
Mikuláško. Ten prezradil, čo
prelomilo desaťročnú pauzu:
„Prostredníctvom
internetu
som sa dostal k informácii, že
sa otvára II. ročník celoslovenskej súťaže amatérskych skupín
„Rocková maturita“. Zastávam
názor, že hudba nie je súťažná
disciplína a s umením súťažiť

je pod úroveň umenia. Ale...
nechal som si to prejsť hlavou
a prijal to ako výzvu opäť si
zahrať s Collegiom SDS naše
pôvodné, autorské pesničky.
Cinkol som muzikantom a
v krátkosti vysvetlil zámer plánu. Chalani to prijali.“ Zladiť
termíny skúšok s povinnos-

ťami hudobníkov nebolo vôbec jednoduché. „Áno, všetci
máme svoju prácu, rodiny
a povinnosti z toho vyplývajúce.
Ale vieme, že ak chceme obstáť
v konkurencii, tak jednoducho
musíme poctivo cvičiť,“ povedal S. Mikuláško. Skladby,
ktoré na Topfeste zaznejú v podaní Collegium SDS, nie sú

žiadnym tajomstvom. „Zahráme osem skladieb. Dve z nich
„Popros ľad nech sa rozmrazí“
a „O dieťatku a vaničke“, vyšli
v 90. rokoch na dvoch oficiálnych albumoch skupiny. Skladby „Od tela k telu“, či „Kašlem
na to“ sú už z nového milénia,
ale nestihli sme ich vydať na
žiadnom nosiči. Z tohto
obdobia je aj kompozične
jedna z najuletenejších skladieb Collegia SDS - „Adam
a Ema“. Ďalšie tri skladby
sú už novinkami: „Padám“,
„Tvrdohlavci“ a „Nesnaž sa
ma ovládať“, ktorej autorom textu je Ján Petro. Našla si už miesto v hudobnom
éteri a zaznieva z rádií od
novembra minulého roka,“
objasňoval S. Mikuláško.
Samotný Ján Petro ďakuje
mestu Poprad, ktoré prispelo
finančnou pomocou k realizácii tohto songu.
Najväčší rockový festival na
Slovensku Topfest sa na letisku
v Piešťanoch začína vo štvrtok
30. júna a potrvá do soboty 2.
júla. Collegium SDS sa na pódiu predstaví v piatok 1. júla
od 14. hodiny.
(jap)

Historické osobnosti mesta Poprad (2)
V júni si pripomíname:

110 rokov od úmrtia poľnohospodára
a podnikateľa Ladislava KROMPECHERA
(*1840 Veľká - †1906 Veľká)
Bol jedným z najznámejších veľčianskych
gazdov a zakladateľom podniku domáceho
priemyslu vo Veľkej. Prispel ako spoluzakladateľ Tatranského múzea vo Veľkej. 1. apríla 1889
založil vo Veľkej Podnik domáceho priemyslu (Tatra - Hausindustrie) ako účastinnú spoločnosť so základným kapitálom 2000 zlatých.
Spolu s evanjelickým farárom Vojtechom Strauchom vytvoril koncepciu veľčianskej ľudovej
umeleckej výroby, zameranej na plastiky a suveníry. Už v letnej sezóne 1889 vyrobili dostatočné
množstvo turistických palíc, popolníkov, váz,
svietnikov, drevených kaziet, stojanov na perá,
zápaliek, špáradiel na fajky a písacích súprav.
Výrobky sa predávali v tatranských strediskách
cestovného ruchu. Pracovníci podniku využívali viaceré remeslá: technickú a voľnú kresbu,
ornamentiku, maľovanie kvetov, košikárstvo,
brúsenie kameňa, drevorezbu a tokárstvo.
150 rokov od narodenia slúžneho a bankára
Gabriela MAJUNKEHO (*1866 - +19. 1. 1940
Spišská Sobota)

Bol slúžnym v Spišskej Sobote a riaditeľom
Katolíckej ľudovej banky v Spišskej Sobote.
330 rokov od úmrtia spisovateľa Martina
NOVÁKA (Novatius, Novack) (*okolo 1620
Poprad - †1686 Nižný Medzev alebo Bautzen,
Nemecko)
V roku 1652 bol vysvätený za kňaza v Senici. Po štúdiách v roku 1651 pôsobil ako rektor (1652 - 1660) a evanjelický farár v Koši,
v roku 1660 sa utiahol pred prenasledovaním
do Kremnice, v rokoch 1664 - 1666 bol kaplánom v Ľubici, 1666 - 1674 farárom v Nižnom
Medzeve. V časoch náboženského prenasledovania odišiel v roku 1674 do exilu (Brzeg,
Wroclaw, Legnica, Bautzen). Podľa niektorých
prameňov sa údajne v roku 1682 vrátil do
Nižného Medzeva. Bol autorom po nemecky
písaných žalostných, ďakovných a útešných
piesní a autobiografickej prózy (Ungarische ...
Avisen) o svojom trpkom životnom osude vo
vyhnanstvách. Osobné zážitky a príbehy zakomponoval do spoločenského a sociálneho
kontextu, uviedol veľa postrehov a zaujímavého materiálu, najmä zo života východoslovenského ľudu a meštianstva, avšak začlenil
do nej rozvláčne opisy náboženských sporov.
Zuzana Kollárová
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Kamzíkov povedie nový tréner

Sen o prvej lige sa rozplynul

Sklamaní dorastenci
FK Poprad minulý
týždeň v stredu podľahli Ružomberku v
rozhodujúcom zápase o postup do prvej dorasteneckej ligy na neutrálnej pôde v Liptovskom Mikuláši 0:3 (0:1).
Do súboja proti Ružomberku
vstupovali mladí Popradčania ako
suverénni lídri východnej vetvy.
Zápas na neutrálnom ihrisku sledovalo vyše 900 divákov vrátane
početnej skupiny fanúšikov spod
Tatier. Výsledok 0:3 v prospech Ružomberka napokon hovoril jasnou
rečou. „Beriem to športovo, pretože súper bol lepší. Ak by sme chceli
takýto zápas vyhrať, museli by sme
predviesť aspoň deväť nadštandard-

ných výkonov. Súperovi blahoželám
k postupu,“ povedal po zápase tréner FK Poprad U19 Stanislav Koch.
„Boli sme pred bránou súpera málo
nebezpeční. Táto prehra je pre nás
veľkým sklamaním. Ďakujeme fanúšikom, že nás prišli podporiť.
Mrzí nás, že sme ich nepotešili víťazstvom,“ dodal 20-gólový strelec
Popradu v tejto sezóne Marek Turlík. „Chlapci si až priveľmi uvedomovali, že je to historický krok pre
klub. Veľmi chceli vyhrať, ale to im
možno zväzovalo nohy. Súper bol
lepší, svet sa preto nezrúti. Chceme
tvrdo pracovať na tom, aby sme tu
boli o rok opäť. Posúvame sa stále
ďalej a verím, že tie výsledky prídu,“
uzavrel prezident FK Poprad Roman Dvorčák.		
(mav)

B o w ling

Ján Petras.
V UTOROK 21. júna sa skončili posledným 18. kolom súboje vo
Firemnej lige 2015/2016 skupina B
- 2. liga. Víťazom kola sa stalo družstvo Vega Zakopane so ziskom 18
bodov. Najlepšie si v celom ročníku
ligy počínalo družstvo Energochem,
ktoré zvíťazilo so ziskom 373,5 bodu.
V súťaži jednotlivcov najstabilnejšie
výkony podával počas celého ročníka ligy Ján Niedoba.
(ile)

•

V PONDELOK 20. júna bolo
odohraté záverečné 18. kolo Mestskej Firemnej ligy 2015/2016 skupina A - 1. liga. Družstvo Hurricanes potvrdilo svoje postavenie
v tabuľke a vyhralo kolo so ziskom
27 bodov a celý ročník ligy so
ziskom 453 bodov. V súťaži jednotlivcov najstabilnejšie výkony
podával počas celého ročníka ligy

•

Na lavičku kamzíkov sa postaví nová
trénerská dvojica.
Hlavným trénerom
Podtatrancov sa stal
Petr Jonák, jeho asistentom je
Ľudovít Jurínyi, uvádza oficiálna
stránka popradského hokejového
klubu.
HK Poprad sa od nastávajúcej sezóny rozhodol pre novú filozofiu
v podobe hokejovej moderny. Na
pozíciu hlavného trénera angažoval Petra Jonáka, ktorý je fundovaným odborníkom so skúsenosťami
z mládežníckeho hokeja v Česku aj
zámorí. Od trénera, ktorý naposle-

AK Steeple
Poprad

Atléti AK Steeple Poprad
sa počas víkendu zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v atletike mužov
a žien v Banskej Bystrici.
Zlato vybojovala Zuzana
Gejdošová (na foto vľavo) v behu na 3 km cez
prekážky časom 11:51.
Bronz patrí Jozefovi Dubašákovi (na foto vpravo)
v tej istej disciplíne medzi mužmi časom 10:11.
FOTO - z archívu
AK Steeple Poprad

•

ZADARMO PRI NÁKUPE NAD 30 €
PP-73

Veľkoobchod
Predajne
		

Teplická 4, Poprad
Podtatranská 4559/20, Poprad
Obchodné centrum A1, Svit

Krátko zo športu

V ŠPORTOVÝCH súťažiach
popradských základných škôl v kategórii „A“ mimo Žiackej ligy mesta Poprad sa na prvých miestach
umiestnili a na začiatku nového
školského roka budú ocenené nasledovné školy: 1. ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici - 345 bodov, 2. ZŠ
s MŠ na Vagonárskej ulici - 330 bodov, 3. ZŠ s MŠ na Francisciho ulici
- 315,5 bodu.
ČESKÝ futbalový tím Baník
Ostrava odohrá v NTC Poprad
v rámci sústredenia pod Tatrami
prípravný zápas dnes o 17. hod.
proti Ružomberku a v sobotu 2. júla
o 10. hod. proti Michalovciam.
V POSLEDNÚ júnovú sobotu sa
v Hozelci konal 2. ročník hasičskej
súťaže O putovný pohár starostu
obce za účasti 22 družstiev mužov
i žien. V hasičskom útoku medzi
mužmi i ženami do 35 rokov zvíťazil Spišský Štiavnik. Medzi dorastencami si víťazstvo na svoje konto
pripísali Gánovce. Medzi mužmi
i ženami nad 35 rokov triumfovali
Batizovce.
V SOBOTU 25. júna sa v Spiš-

•
•

K MAJSTROVSKÝM ZÁPASOM PIVO

dy viedol tím OHL Flint Firebirds,
si klub sľubuje aj jednotný systém
tréningov od kadetov až po A-mužstvo. Asistovať mu bude Ľudovít
Jurínyi, ktorý sa doteraz angažoval
v projekte univerzitnej ligy a koučoval Paneuropu KINGS.
Kondičnú prípravu Kamzíkov
bude mať na starosti Aleš Pařez,
ktorý pôsobí aj v tíme českého majstra z Liberca. S Popradčanmi bude
spolupracovať na diaľku. S klubom
bude spolupracovať aj generálny
manažér mládeže švédskeho Örebro HK Jens Gustafsson, ktorý sa
stal konzultantom HK Poprad, píše
web hkpoprad.sk.		
(ppp)

•

skom Bystrom uskutočnil už dvanásty ročník nočného hasičského
cvičenia. Tu si najlepšie počínali
muži z DHZ Poprad - Stráže, v ženskej kategórii zvíťazilo domáce Spišské Bystré.
V NEDEĽU 26. júna sa v Lučivnej uskutočnil 24. ročník súťaže
mladých hasičov o Podtatranskú
prúdničku. Medzi mladými adeptmi požiarnej ochrany vo veku 6 - 16
rokov zvíťazili dievčatá z družstva
Šuňava I, medzi chlapcami sa najviac darilo ZŠ Široké. Medzi 5-člennými družstvami boli prvé dievčatá
z Podolínca, druhí chlapci z Veľkej.
OD štvrtka 30. júna do nedele 3.
júla môže každý pomôcť mladému,
len 23-ročnému Ivanovi Vargovi
z Košíc a ďalším 10 hendikepovaným získať ich vysnívané športové
vybavenie. V rámci charitatívneho
projektu Nezastaviteľní stačí prejsť
popod Birell bránu umiestnenú
pri Štrbskom plese na bicykli, korčuliach či pešo. Za každého účastníka prispeje organizátor Nezastaviteľných 20 centov na spoločné
konto projektu.		
(ppv)

•

•
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