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Do Popradu prileteli prví turisti z Izraela

Letisko Poprad - Tatry
otvorilo svoje brány pre
dovolenkárov už 17. júna,
kedy sa uskutočnil úvodný charterový let do Burgasu. Do portfólia letov
počas letnej sezóny 2016
však od minulého týždňa pribudli charterové
lety do albánskej Tirany,
gréckeho Araxosu a v neposlednom rade z izraelského Tel Avivu.
Prvé tri destinácie sú zamerané predovšetkým na
cestujúcich zo Slovenska,
ktorí letia za slnkom, morom a oddychom. Do Bulharska sa lieta tak ako po
iné roky aj lietadlom spoločnosti BulgarianAirCharter typu MD 82 so sedačkovou kapacitou 164 miest,
lety do Albánska vykonáva
letecká spoločnosť Adria
lietadlom typu Bombardier

CRJ-900 s počtom sedadiel
86 a spoločnosť Travel Servis prevádzkuje lety do Bulharska a Grécka lietadlom
typu Boeing 737 s kapacitou
189 alebo 148 miest.
Slovensko a oblasť Tatier
sa stáva zaujímavou krajinou pre zahraničných dovolenkárov aj počas leta.
Minulý týždeň v utorok

pristáli na popradskom letisku prví turisti z Izraela.
„Bol to prvý let a tak späť
odletelo iba pár turistov,
ktorí pricestovali z Budapešti. Všetky ostatné lety sú
však vypredané,“ uviedol
riaditeľ
obchodno-ekonomického úseku Letiska
Poprad - Tatry Ivan Hečko.
„Hostia z Izraela budú uby-

tovaní v 27 rôznych ubytovacích zariadeniach v rámci celého regiónu. Ide o prvý
a naozaj obrovský úspech,
ktorý sa podaril práve destinačnej cestovnej kancelárii,
ktorej založenie iniciovala
Oblastná organizácia cestovného ruchu,“ povedala
výkonná riaditeľka OOCR
Región Vysoké Tatry An-

drea Žigová.
Let na trase Tel Aviv Poprad - Tatry bude počas
celej sezóny prevádzkovaný talianskou leteckou
spoločnosťou NEOS s lietadlami typu Boeing 737800 s kapacitou 186 cestujúcich, každý utorok do 30.
augusta 2016.
(Pokračovanie na str. 3)

Turisti si chcú pozrieť Poprad z výšky

Od prvého júlového dňa pribudol
do portfólia služieb Mestskej informačnej kancelárie v Poprade nový
infopoint v Spišskej Sobote. MIK ho
zriadila v spolupráci s Podtatranským múzeom v jeho priestoroch v
tejto mestskej časti.
Riaditeľka MIK Lucia Pitoňáková
(na foto pri predstavovaní noviniek
na letnú sezónu) ozrejmila: „Chceme
byť proaktívni a vďaka tomuto pracovisku byť prítomní na Sobotskom námestí. Infopoint bude fungovať v rámci
otváracej doby múzea, ale náš pracovník bude nielen v budove, ale bude
aktívne vychádzať na námestie v čase
príchodu turistického vláčika. Bude
poskytovať informácie o Spišskej Sobote, jej pamätihodnostiach, aj o meste a

regióne. Zaviedli sme tiež sprievodcovskú službu v tejto mestskej časti.“
MIK slúži návštevníkom i občanom mesta vo svojom hlavnom sídle
na Námestí sv. Egídia, od marca má
vysunuté pracovisko aj v priestoroch
zákazníckeho centra na železničnej
stanici Poprad-Tatry a tretím informačným pracoviskom MIK je od 1.
júla spomínaný infopoint v Sp. Sobote. Primátor Popradu Jozef Švagerko
uviedol, že v budúcnosti by mesto
chcelo zriadiť podobný infopoint i
na autobusovej stanici. Zdôraznil:
„Základnou úlohou MIK je poradiť
a pomôcť turistom a návštevníkom,
ako čo najlepšie spoznať naše mesto,
náš región. Keďže v tomto roku sa
vzhľadom na okolnosti očakáva nárast

najmä domáceho cestovného
ruchu, chceme byť pripravení
a vyjsť turistom čo najviac v
ústrety, aby objavili čaro nášho
mesta a radi sa k nám vracali.“
Samospráva tiež plánuje, aby
v kostoloch znela organová
hudba a návštevníci si mohli
atmosféru v meste vychutnať
aj v tejto podobe. Zámerom
radnice je už dlhodobejšie
poskytnúť hosťom výhľad na
panorámu Tatier a Popradu zhora.
Ako povedala riaditeľka MIK, predovšetkým českí turisti majú veľmi radi
rozhľadne. V Čechách sú roztrúsené
po celej republike, a preto sa často na
ne pýtajú i na Slovensku. „Uvažujeme
ešte v tomto lete o sprístupnení veže

v Kostole sv. Egídia, kde však treba
urobiť určité úpravy pre bezpečnosť
návštevníkov a vyčistiť ju. Rokujeme
aj s vlastníkom bývalého pivovaru,
kde by v budúcnosti mohla stáť nejaká vyhliadková stavba s rovnou strechou,“ uzavrel primátor.
(mar)
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Stručne

NA slávnostnom ukončení uplynulého školského roka 2015/2016
minulý štvrtok poďakovali za obetavú prácu v školstve Zuzane Ometákovej, ktorá bola riaditeľkou ZŠ
s MŠ na Tajovského ul. v Poprade 25
rokov a dosiahla dôchodkový vek.

•

V PODTATRANSKEJ knižnici
na sídlisku Západ otvoria v piatok
8. júla o 17.30 hod. výstavu s názvom Norway 2015, na ktorej predstavia svoje fotografie Vladimír
Hurajt a Stanislav Holbus.
KAŽDÝ prvý štvrtok v mesiaci
majú obyvatelia Popradu možnosť
využiť služby bezplatnej mediačnej
poradne. Mediátori budú k dispozícii od 14. do 16. hod. v priestoroch MsÚ v Poprade.
ZÁUJEMCOVIA môžu darovať krv aj na výjazdovom odbere
krvi Národnej transfúznej služby
Poprad. Najbližšie sa uskutoční 7.
júla od 8. do 11. hod. v Mestskom
kultúrnom stredisku v Kežmarku.
VÝSTAVA dinosaurov sa bude
konať v Športcentre Zámoček
v Matejovciach 7. a 8. júla.
UMB ponúkne seniorom možnosť štúdia aj v akademickom roku
2016/2017. Na jeseň otvorí už 24.
ročník Univerzity tretieho veku.
Ročne sa hlási priemerne 900 záujemcov, pričom výrazne prevažujú
ženy. Okrem Banskej Bystrice sa
študuje aj na detašovaných pracoviskách v Poprade a Martine.
PO prvom polroku vzrástli výnosy
Spoločnosti Tatry mountain resorts
medziročne o 15,6% na 46,8 mil. €,
prevádzkový zisk pred odpismi sa
zvýšil o 10,9% na 17,1 mil. € a čistý
zisk sa zlepšil o 45,7% na 5,5 mil. €.
Pod výrazné nárasty vo výsledkoch
sa podpísal najmä rast návštevnosti,
zvýšený online predaj skipasov, doplnkové služby a program Gopass.
10 % klientov, ktorí majú úver
od Prvej stavebnej sporiteľne, má
nad 60 rokov. Stavebné sporenie je
produktom, ktoré umožňuje aj seniorom zabezpečiť si krajšie a kvalitnejšie bývanie. V Prvej stavebnej
sporiteľni môže získať medziúver a
úver na zariadenie domácnosti aj
klient až vo veku 68 rokov, stavebný úver aj klient od 69 rokov.
MÚZEUM v Kežmarku opäť
uvádza cyklus Krvavé dejiny. Ide
o predstavenia inšpirované históriou hradu a mesta. Tento rok
pôjde o mozaiku osudov z obdobia holokaustu v Kežmarku (19381945). Uskutočnia sa 6. a 7. júla od
19. hod. a 8. a 9. júla od 20. hod.
každých 20 minút.
(ppš)
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Poprad získal grant na výskum archeologickej lokality Zámčisko

Mesto Poprad uspelo v súťaži o poskytnutie grantu v rámci výzvy „Obce bližšie k Vám 2016“, ktorú
v tomto roku vyhlásila Nadácia Slovenskej sporiteľne. Mesto Poprad v spolupráci s Mestskými lesmi s.
r. o. Poprad sa zapojilo do tejto výzvy a v kategórii
Pamiatky získalo grant pre Projekt výskumu a prezentácie archeologickej lokality Zámčisko - tzv.
„Popradský hrad“ vo výške 3000 eur. Celková výška
projektu predstavuje sumu 5850 eur.
„Zo získaných prostriedkov bude časť určená na
odkrytie archeologických nálezov, ich konzerváciu a
analýzu a ďalšia časť na výskum v mieste vyhliadkovej

veže t.j. sondy ručne vyhĺbenej o rozmeroch 10 x 10 m.
Práce sa začnú realizovať približne v polovici júla a
predpokladaná dĺžka prieskumu bude jeden mesiac,“
informovala Marta Kurpášová z oddelenia strategického rozvojového manažmentu MsÚ v Poprade. „Veríme, že aj týmto archeologickým prieskumom
oživíme záujem o objavovanie a zveľaďovanie pamiatkových území v našom meste. Chceme to maximálne využiť na to, aby sme Kvetnicu čo najviac zatraktívnili. Vnímame to ako jednu z foriem podpory
rozvoja cestovného ruchu v Poprade,“ uzavrel primátor Popradu Jozef Švagerko.		
(mag)

Miško v rukách najúspešnejších...

Základná škola s materskou školou na Vagonárskej ulici v Spišskej
Sobote ukončila školský
rok 2015/2016 minulý
týždeň v stredu slávnosťou na pôde mestského
úradu.
Už po deviatykrát udelila ZŠ s MŠ v Spišskej
Sobote svojim mimoriadnym školákom ocenenia Miško 2016 aj za
účasti vzácnych hostí.
Okrem primátora mesta
Poprad Jozefa Švagerka,
ktorý je bývalým žiakom školy, sa deťom prihovoril aj
ďalší úspešný bývalý žiak zo Spišskej Soboty a strelec zlatého gólu
z Göteborgu 2002 Peter Bondra.
Pozvanie prijal aj nový prezident
SZĽH Martin Kohút spoločne
s výkonným riaditeľom HK Poprad Petrom Žifčákom. „Aj keď
naša škola nesie prívlastok hokejová, nie je to len o hokeji. Máme aj
plavecké triedy a samozrejme klasické. Vo vedomostných súťažiach
dosahujeme pekné výsledky, o čom
svedčí celkové štvrté miesto medzi
popradskými školami,“ uviedla
riaditeľka ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote Adriana Oravcová. „Mám
len pekné spomienky, na túto školu

som hrdí. Vychováva deti správnym smerom,“ povedal P. Bondra.
„Táto škola je súčasťou slovenského hokeja a ja verím, že z tunajších detí vyrastú veľké osobnosti,“
dodal M. Kohút. „Škola ma formovala a bola pre mňa základom
do života, tak nech je dobrým základom aj pre súčasných žiakov,“
doplnil J. Švagerko.
Vo vedomostnej oblasti si na pódiu prevzal ocenenie žiak 7.A triedy Ján Findra. „Minulý rok získal
ocenenie môj brat a ja sa snažím ísť
v jeho stopách. Najviac si vážim výsledky v matematických olympiádach,
pretože matematiku mám rád,“
prezradil. Daniela Zemianeková z

9.B vynikala v umeleckej oblasti.
„Najviac si cením, že moja práca
bola v Čechách vystavená medzi
trinástimi najlepšími prácami z Európy,“ povedala. Medzi športovcami nikoho neprekvapilo už štvrté
ocenenie pre talentovanú plavkyňu Tatianu Potockú z 9.C, ktorá po
roku opäť predbehla svoju mladšiu
sestru Tamaru. Obe sa momentálne
pripravujú na Majstrovstvá Európy
v Maďarsku a tak ocenenie prevzala ich mama Sylvia. „Ako každá mama, aj ja som pyšná na svoje
dcéry. Sú to hodiny driny, disciplíny
a odriekania, nie je to jednoduché.
Tatiana bola smutná, že tu nemohla byť osobne,“ prezradila. (mav)

Bilingvalista Oliver Pitoňák reprezentuje Slovensko vo Vietname

V polovici júla odlieta do vietnamského Hanoja študent bilingválnej sekcie Gymnázia na Ulici Dominika
Tatarku v Poprade Oliver Pitoňák. Bude
členom slovenského tímu na medzinárodnej biologickej olympiáde, na ktorú postúpil ako úspešný riešiteľ krajského a národného kola. Nie je to jeho prvá reprezentácia
Slovenska - pred dvoma rokmi hájil naše
farby v Indii.
Oliverova učiteľka biológie Silvia Bartošová hovorí o ňom ako o výnimočnom
študentovi, ktorý sa biológii venuje veľmi
intenzívne. Genetiku a molekulárnu biológiu študuje nielen zo slovenskej, ale i z anglicky písanej
odbornej literatúry. Za informáciami cestuje aj do ve-

deckej knižnice v Košiciach. A nielen to. Svoje poznatky, ktoré sú na pomedzí genetiky a etiky, sprístupňuje
bilingvalistom na prednáškach.
Nadaný biológ Oliver Pitoňák zvládol
spomínané celoslovenské kolo biologickej olympiády naozaj excelentne. Získal aj
Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za najlepšie zvládnutý test. V júni s ďalšími členmi
tímu a náhradníkmi absolvoval ešte spoločnú prípravu, ktorá bola zameraná na prácu
vo vedeckom laboratóriu. Pretože, ako hovorí Oliver, na olympiáde nestačia iba teoretické vedomosti, súťažiaci musí byť rýchly a zdatný aj
v praktických úlohách.			
(zsu)
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Škola ponesie meno Aurela Viliama Scherfela

Posledný školský deň bol pre veľčiansku základnú školu významný.
Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR jej prepožičalo názov ZŠ s
MŠ Aurela Viliama Scherfela. Musela splniť prísne podmienky, aby sa
mohla o takéto pomenovanie uchádzať a získať ho.
Riaditeľ ZŠ s MŠ Richard Bekess
povedal: „Škola ponesie meno nášho najznámejšieho rodáka, Veľčana,
filantropa A. V. Scherfela, ktorý podaroval pred vyše sto rokmi svoje budovy, záhrady, vtedajšej veľčianskej
škole, veľčianskym deťom. Je česť, že
sme mohli našu školu pomenovať po
tejto osobnosti.“ A. V. Scherfel bol
lekárnikom, chemikom, botanikom,
dobrodincom, v rokoch 1868-70 bol
starostom Veľkej, takmer 19 rokov
dozorcom tunajšej školy. V roku
1881 založil Tatranské múzeum vo
Veľkej, kde bol riaditeľom až do svo-

jej smrti v roku 1895. Bol presbyterom evanjelickej cirkvi a zastával i ďalšie posty.
Primátor Popradu Jozef Švagerko na slávnostnom odhalení
názvu školy dodal: „Udelenie tohto názvu ma veľmi teší. Na druhej
strane to pokladám za výzvu, lebo
A. V. Scherfel môže byť pre nás
veľkým vzorom. Dosiahol v živote
veľa, mal však aj smutný osud, keď
jeho jediný syn krátko po návrate
zo štúdií do svojho rodiska nečakane zomrel. Preto daroval Veľkej
a vlastne Popradu, nehnuteľnosti,
ktoré dodnes využívame pre školstvo, Klub Veličanov a denné centrum dôchodcov. Meno tejto osobnosti
bude pripomínať žiakom, aby sa usilovali dosiahnuť minimálne to, čo on.“
Primátor poďakoval všetkým učiteľom za ich celoročnú prácu. Zaželal
im, aby si cez prázdniny oddýchli a
nabrali nové sily a žiakom,
aby si užili prázdniny a v
zdraví sa po nich vrátili do
školských lavíc. Deviatakom poprial, aby v nových
školách dosiahli dobré výsledky a v dobrom spomínali na veľčiansku školu,
ktorá im dala základy do
života.
Žiaci ZŠ s MŠ vo Veľkej
si prevzali vysvedčenia.
Dosť bolo čistých jednotkárov, ale aj takých, ktorí
dosiahli počas uplynulého školského roka vy-

•

26. ROČNÍK EĽRO sa bude konať od 8. až 10. júla v Kežmarku.
Venovaný bude hrnčiarskemu cechu a kežmarským kníhtlačiarom.
Festival otvorí slávnostný sprievod
v piatok, tesne pred 13. hod. Víkend
bude nabitý folklórnymi súbormi
z domova, ale aj zo zahraničia. Svoje zručnosti predvedú remeselníci zo
Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska,
Litvy, Ukrajiny a Slovinska.
VÝNOS 20. ročníka Dňa narcisov bol najvyšší v histórii zbierky.
Najvyšší výnos predstavuje sumu
1 043 789,41 €. Výnos zbierky bude
v priebehu roka použitý na programy
a projekty v prospech onkologických
pacientov, ich rodín, ale tiež širokú
verejnosť. Časť výnosu bude formou
darov poskytnutá subjektom, ktoré
požiadali o podporu na rôzne spektrum projektov.
MALIAR Marek Ormandík verejnosti po prvýkrát predstavuje svoj
nový cyklus V.L.K. Dominovať bude
jeho prierezovej výstave s názvom
Človek človeku v Galérii mesta Levoča. Výstava bude otvorená do 29. júla.
NA Symbolickom cintoríne Kláštorisko v Slovenskom raji si po roku
pripomenú záchranárov, ktorí počas
záchrannej akcie tragicky zahynuli
pri páde vrtuľníka v Prielome Hornádu. Pietna spomienka sa uskutoční
v deň výročia, a to v nedeľu 17. júla
o 11. hod.
MESTO Kežmarok bude na Slovensku patriť medzi prvé mestá, ktoré
sa zapojili do iniciatívy zameranej na
zmiernenie zmeny klímy a na podporu udržateľnej energie. Kežmarský
primátor podpíše Dohovor primátorov a starostov pre oblasť klímy
a energetiky. Ide o celkový záväzok
zníženia produkcie oxidu uhoľnatého
o viac ako 40 percent do roku 2030.
FOLKLÓRNE slávnosti Pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke sa
tento rok uskutočnia 6. a 7. augusta.
Nebudú sa konať 30. a 31. júla, ako sa
najprv plánovalo, pretože v poľskom
Krakove budú v tom čase Svetové dni
mládeže, na ktoré príde aj pápež.
V HÁJOVNI skanzenu pod hradom Ľubovňa si môžu návštevníci
pozrieť maľované truhlice spolu s
výbavou nevesty a prezentáciou svadobných odevov. Na výstave sú prezentované ľudové odevy a textílie z
obcí Jakubany, Nová Ľubovňa, Nižné
Ružbachy a Torysky.
ZOZNAM daňových dlžníkov
bude rozsiahlejší ako doteraz. Finančná správa ho zverejnila prvý krát
v júni podľa nových pravidiel. Kým
doteraz obsahoval viac ako 5 200
daňovníkov, po novom to bude viac
ako 80 000.		
(ppš)

•

nikajúce výsledky vo vedomostných
súťažiach, v olympiádach, v športe i
kultúre. Veľčianska škola sa zameriava na futbalové talenty. „Výrazne sa
zlepšila spolupráca s Futbalovým klubom Poprad. Od septembra budeme
mať niekoľko nových športových tried.
Rátame, že do nich pribudne 30-40
nových žiakov - futbalistov, ktorí budú
reprezentovať školu aj klub vo futbalových celoslovenských súťažiach,“
upresnil R. Bekess. Škola dlhoročne
veľmi dobre spolupracuje i s Klubom
Veličanov. V minulosti spoločne
zriadili altánok a botanický chodník,
v máji tohto roku s pomocou členov
KV zastrešili hospodársku budovu
v areáli ZŠ. Riaditeľ poďakoval tiež
učiteľom a zamestnancom školy a
predsedníčke rodičovskej rady školy Monike Daňovej, ktorá na tomto poste pôsobila 14 rokov. (mar)

•
•

•

•

Na rozlúčke s uplynulým školským rokom v ZŠ s MŠ vo Veľkej, ktorá má prepožičané meno A. V. Scherfela, odhalil primátor Popradu s vedúcou odboru školstva MsÚ Editou Pilárovou a riaditeľom školy tabuľu s novým názvom. Deviataci sa so školou rozlúčili pochôdzkou po všetkých triedach (na foto vľavo). Vysvedčenia si
prevzali aj žiaci IV. A (na foto hore). 					
FOTO - Marta Marová

Do Popradu prileteli prví turisti z Izraela

(Dokončenie zo str. 1)

Lietadlo bolo hneď na prvýkrát zaplnené zvedavými ľuďmi.
Nechýbali mladí futbalisti, ktorí
sa dopočuli o výborných tunajších
podmienkach na tréning, viacerí
turisti chcú stihnúť obehnúť Vysoké i Nízke Tatry a dostať sa až
do Poľska, no našli sa aj takí, ktorí

Poprad poznajú, no potešilo ich,
že už sem nemusia cestovať z bratislavského letiska. Viacerí netušili, že je to prvý let z Izraela do
Popradu a tak boli príjemne prekvapení ohromným mediálnym
záujmom. „Toto spojenie môže byť
zaujímavé. Vieme sa takto prezentovať a uvidíme, čo nám to prine-

sie. Mohla by ich upútať naša príroda. V okruhu do 80 km narazia
na všetkých päť národných parkov.
Máme tu jaskyne, hory a veľmi
dobré podmienky na regeneráciu.
Aj my ako radnica sa budeme snažiť pre nich sprístupniť čo najviac
atrakcií,“ uzavrel primátor mesta
Poprad Jozef Švagerko.
(mav)

Krátke správy

•

•
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Pásku na preliezačke na multifunkčnom ihrisku v areáli MŠ na Tranovského ul. vo Veľkej prestrihla vedúca odboru školstva Edita Pilárová (na foto uprostred vľavo)
s Monikou Tobisovou za rodičov i ČSOB, ktorá podporila tento projekt pre deti. Škôlkari pripravili na otvorení pekný program (v pozadí na foto vpravo B. Repašská).

Deti z Materskej školy
vo Veľkej na Tranovského
ulici sa v predposledný júnový deň potešili novým
pohybovým možnostiam.
V peknom areáli vzniklo
multifunkčné ihrisko s novými prvkami.
Zástupkyňa riaditeľa ZŠ
s MŠ vo Veľkej pre materskú školu Bibiána Repašská
konštatovala: „Dva roky
sme sa pasovali s realizáciou
priestorov pre pohybové aktivity v našom areáli v časti pri vstupnej bráne a celý
uplynulý rok sa realizovalo
multifunkčné ihrisko v časti pred vchodom do budovy
materskej školy.“ K doterajším prvkom pribudla fit-

Škôlkari vo Veľkej môžu šantiť a športovať
dráha, loď, drevené pódium
– podesta, prvok na pružinách pre precvičovanie koordinácie pohybu a ďalšie.
Realizácia tejto časti sa podarila vďaka trom zdrojom
- od mesta Poprad, z grantu
ČSOB a z príspevku od rodičovského združenia. Spolu šlo o takmer 5 tisíc eur.
V MŠ sú veľmi radi, že sa
podarilo zlepšiť podmienky
pre športovanie detí, pretože obmedzené vnútorné
možnosti škôlky ho vykonávať neumožňujú.
Na júnovom zasadaní
mestského zastupiteľstva

poslanci schválili, aby sa
mesto uchádzalo o nenávratný finančný príspevok
v rámci Integrovaného operačného programu Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR na realizáciu projektu prístavby
a prestavby MŠ na Tranovského ul. a tiež zabezpečenie
finančných prostriedkov na
spolufinancovanie tohto projektu zo strany mesta. Vedúca odboru školstva, mládeže
a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová uviedla, že túto
MŠ je nevyhnutne potrebné
rekonštruovať: „Uzávierka

Verejné toalety svedčia o kultúre mesta

Jedným z bodov programu júnového
mestského zastupiteľstva boli verejné toalety. Ich prevádzku zabezpečuje firma
CMT Poprad, ktorej mesto prispievalo
ročne dotáciou vo výške 4 tisíc eur.
Verejné WC sú otvorené denne okrem
nedele, priemerná návštevnosť je približne
40 ľudí, poplatok za použitie WC je 0,50 eur.

Spoločnosť CMT navrhla mestu, aby prevzalo prevádzku toaliet pod svoju správu a
vzalo si priestory do prenájmu alebo žiadala
o zvýšenie dotácie na 5 tisíc eur. Predpokladané náklady na ročnú prevádzku verejných záchodov sú takmer 25 tisíc eur.
Samosprávy síce nemajú povinnosť zabezpečovať prevádzkovanie verejných
toaliet, ale väčšina, najmä turistických

miest, túto službu návštevníkom zabezpečuje. Niekde sú za symbolický poplatok
10 centov, niekde za vyššie ceny, niekde
zadarmo.
Aj primátor Popradu Jozef Švagerko
zastáva názor, že na námestí by mali byť
verejné WC. Má informácie, že od otvorenia veľkého obchodného centra občania
vo veľkom množstve využívajú práve bezplatné WC v ňom, ale predsa
len také mesto ako Poprad, by malo
takisto prevádzkovať verejné toalety. Poslankyňa Anna Schlosserová
je za vhodnejší čas otvorenia WC,
pretože neskoro popoludní a večer
sú už zvyčajne zatvorené. Najmä
počas Popradského kultúrneho leta
je potrebné, aby boli otvorené pre
občanov v čase konania koncertov,
divadiel či filmových predstavení a
ďalších podujatí. Svoj názor vyjadrili aj poslanci Rudolf Kubus, Miroslav
Glevaňák, Slavomír Božoň a Bohumil
Košický. Poslanci napokon schválili zámer riešenia prevádzky verejných toaliet
formou prevzatia priestorov týchto toaliet na Námestí sv. Egídia do nájmu a zabezpečenie ich prevádzkovania mestom.
Ďalšie podrobnosti a uznesenia z MsZ
sú na www.poprad.sk.
(mar)

projektu je v polovici októbra
a boli by sme veľmi radi, keby
sme s ním uspeli a získali
nenávratný finančný príspevok. Odhadujem, že v tom
prípade by sa mohlo s prácami začať už na budúci rok a
boli by rozložené na dva roky.
Prístavba a prestavba tejto
MŠ si vyžaduje približne 500
tisíc eur.“ Vo Veľkej pribudla
nová výstavba, je veľa detí
a záujem o škôlku je obrovský. Momentálne je v MŠ v
4 triedach umiestnených 96
detí. Budova však bola postavená len pre 2 triedy, preto už kapacitne nepostačujú

ani hygienické zariadenia
pre deti a tiež priestory pre
zamestnancov. Na 4 triedy
bola rozšírená pred piatimi
rokmi a tento stav mal byť
len dočasný. Projekt by riešil
aj kotolňu, ktorá je momentálne vo veľmi zlom stave,
sociálne zázemie, šatne, jedáleň a pod. Ako dodala E.
Pilárová, poddimenzované
možnosti vzhľadom na záujem o umiestnenie detí sú
aj v MŠ na Podtatranskej a
na Tajovského ul. V oboch
lokalitách mesta, kde sa tieto
MŠ nachádzajú, takisto pribúda detí a záujem o MŠ je
značný. Preto mesto plánuje
skvalitnenie podmienok aj v
týchto škôlkach.
(mar)

Postupuje príprava
okružnej križovatky

Mestské zastupiteľstvo na
júnovom rokovaní schválilo aj
zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov na výkup pozemkov - rozšírenie cintorína
v Poprade - Veľkej v celkovej
výške 40 tis. eur, cyklistický
chodník Poprad - Matejovce v
celkovej výške 30 tis. eur a cyklistický chodník Poprad - Starý Smokovec v celkovej výške
30 tis. eur.
Poslanci tiež schválili bezodplatné prevzatie stavby verejného osvetlenia IBV - 7 samostatne stojacich rodinných
domov v katastrálnom území
Spišská Sobota do majetku
mesta od investora tejto stavby
s podmienkou bezodplatného
zriadenia vecného bremena
na užívanie, prevádzkovanie,
prechod a prístup k tomuto verejnému osvetleniu v prospech
mesta.
MsZ schválilo tiež uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej
kúpnej zmluvy na majetkovoprávne vysporiadanie pozem-

kov pre prestavbu križovatky na
Ul. slovenského odboja - mestskej komunikácie Ul. hraničná
na okružnú križovatku. Mesto
Poprad pri príprave projektovej
dokumentácie tejto stavby zistilo, že sa sčasti dotýka pozemkov
vo vlastníctve iných subjektov.
Obaja vlastníci súhlasili s pripravovaným zámerom a odpredajom pozemkov.
MsZ schválilo aj Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Poprad
o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.
Doteraz platné VZN bolo nutné do konca júna 2016 uviesť
do súladu s novým zákonom
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Tento zákon rieši viaceré oblasti nakladania so zložkami komunálneho odpadu, na
jeho základe bolo nutné, aby
mesto riešilo spôsob a systém
zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu a nakladania s nimi.
(pmm)
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Občania prišli so svojimi podnetmi za poslancami

Poslanci volebného obvodu č. 2 - sídliská Juh a Kvetnica sa na svojom júnovom
stretnutí zaoberali podnetmi občanov.
Obyvateľke z bytového domu Antimón na
Pavlovovej ulici odovzdal predseda VO č.
2 Peter Brenišin informácie k požiadavkám
tohto bytového domu, aby s nimi mohla
oboznámiť ostatných vlastníkov bytov v
Antimóne.
Poslanec Milan Baran uviedol, že sa bol
osobne pozrieť na stavbu oproti bytovému
domu Antimón pri nákupnom centre Lidl.
Má to byť administratívno-obchodné centrum a reštaurácia, ale nie je doriešená doprava a výrub stromov. Mesto skutkový stav
ešte preverí. Poslanci hovorili aj o verejnom
osvetlení v tejto lokalite a kamerovom systéme. Osvetlenie bude potrebné riešiť zahrnutím do rozpočtu mesta. Viceprimátor Pavol
Gašper poznamenal, že kamerový systém sa
rieši v spolupráci s mestskou políciou.
Na zasadanie VO č. 2 prišli aj zástupkyne
bytových domov V 11, Smiech a Dita z Rastislavovej ul. na Juhu III. Prevažná väčšina
obyvateľov týchto bytových domov je proti
výstavbe parkovacieho domu na mieste existujúceho parkoviska. Argumentovali zabezpečením parkovacieho domu proti krádežiam, vandalom, bezdomovcom, zhoršením
ovzdušia nárastom množstva výfukových
plynov, zabezpečením bezplatného parko-

Z interpelácií
Poslankyňa Anna Schlosserová interpelovala vo
veci riešenia parkovania na
Francisciho ulici č. 906. Občania žiadajú o vytvorenie
parkovacích miest pred týmto bytovým domom, nakoľko situácia pre obyvateľov je
kritická. V dome sa nachádza 53 bytov, na prízemí je
zriadená ambulancia lekára.
Na parkovanie slúži jediná
úzka prístupová cesta, ktorá
je chodníkom ku vchodom
bytového domu. Občania
žiadajú mesto o vybudovanie
parkoviska vo svahu alebo
zabezpečenie voľných neplatených miest na existujúcom
spoplatnenom parkovisku pri
bývalom obchodnom centre
Sasanka. Žiadajú tiež o osadenie zrkadla pri výjazde na
hlavnú cestu Francisciho, kde
pre neprehľadnosť dochádza
k častým kolíziám vozidiel.
Situácia obyvateľov sa zhoršila po výstavbe polyfunkčného domu v bezprostrednej
blízkosti, čím došlo k ďalšiemu, už kritickému stavu pre
tu bývajúcich. A. Schlosserová interpelovala i za obyvateľov Továrenskej štvrte v mest-

vania v parkovacom dome, obavami, že v
budúcnosti by mohlo dôjsť k predaju alebo
k prenájmu parkovacieho domu súkromnému prevádzkovateľovi. Navrhujú postavenie
parkovacieho domu na inom mieste na Suchoňovej ul. Občania tiež navrhovali zákaz
parkovania dodávok a zachovanie súčasného parkoviska, prípadne jeho úpravu a zvýšenie počtu parkovacích miest vytvorením
nového radu zavedením jednosmerky.
M. Baran vysvetlil, že po dokončení projektovej dokumentácie pre viacpodlažné parkovanie to bude ešte prerokované s občanmi
dotknutých bytových domov. P. Gašper objasňoval, že parkovacích miest bude čoraz
menej a parkovacie domy sú jednou z ciest,
ako zlepšiť situáciu v parkovaní. Vedenie
mesta však rozhodne nepôjde proti ľuďom.
Na problém s parkovaním na sídliskách Juh
poukázal aj poslanec Miroslav Glevaňák.
Na zasadaní VO č. 2 diskutovali tiež o
parkoch pre psov, pretože občianka pani
Sčensná predniesla okrem pripomienok k
územnému plánu aj problémy psičkárov. K
tomu sa vyjadrili i poslanci Bohumil Košický a Slavomír Božoň. Problematiku s prevádzkovaním tepla v meste Poprad vysvetlil
P. Gašper.
Vzhľadom na letné obdobie sa VO č. 2 zíde
druhý štvrtok v mesiaci september, v prípade
potreby takisto v auguste 2016.
(pjd)

V polovici mája sa začala komplexná rekonštrukcia Bernolákovej ulice v úseku od parkoviska za hotelom Poprad po
Alžbetinu ulicu. Predpokladané trvanie stavebných prác je do
polovice augusta 2016. Chodník po jednej strane ulice je už
vydláždený, minulý týždeň pokračovali práce na chodníkoch
na opačnej strane a ďalšie. Vďaka rekonštrukcii sa zvýši počet
parkovacích miest na dvadsať. Celková dĺžka navrhovanej rekonštrukcie dosahuje takmer 115 metrov, komunikácia bude
so živičným povrchom, chodníky sú zo zámkovej dlažby a
parkovací pruh bude z drenážnej dlažby. Ulica je v čase prác
pre dopravu uzavretá.
FOTO - Marta Marová

Názvy troch nových ulíc

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade na júnovom
zastupiteľstve schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o určení názvu novovzniknutých ulíc
v Spišskej Sobote. Názov Radničná ulica dostala nová ulica vytvorená súbežne s existujúcou Chalupkovou ul. Trhová
ulica je rovnobežná s existujúcou Radničnou ul. a Sobotská
ulica bola vytvorená súbežne s Trhovou. Všetky tri sú kolmo napojené na Velickú cestu. Dôvodom ich vzniku je výstavba nových rodinných domov.		
(ppm)

ských nájomných bytoch v zväzom, pretože podľa in- ranmi, ktoré z nich vyberajú
Matejovciach, ktorým ide o formácie od prezidenta odpadky. Obyvatelia bytozabezpečenie poriadku a čis- klubu, stále pretrvávajú vých domov Erbium a Kototy v spoločných priestoroch obštrukcie obmedzujúce a balt požadujú revitalizáciu
v bytovkách vo vlastníctve znepríjemňujúce činnosť FK detského ihriska, ktoré sa namesta, ktoré sú špinavé a zni- Poprad v NTC.
chádza vo vnútrobloku medzi
čené.
Poslanec Slavomír Božoň týmito bytovými domami a
Poslankyňu
Beátu v interpelácii upozornil na Luníkom. Medzi Luníkom a
Sichrovskú oslovili obyva- základe podnetu od občian- Erbiom je tiež problém s katelia z Okružnej ulice, blo- ky na potrebu zrenovovania nalizáciou. Po dažďoch tam
ku Srdiečko a Luková, kto- detského ihriska za blokom stojí voda a neodteká, preto je
rých trápi asfaltový hrboľ Orol na Partizánskej ul. V potrebné urobiť nápravu.
na chodníku pred
Poslanec Štefan
blokom
LukoPčola sa opätovne
vá. Nedávno tam
informoval, prespadla 82-ročná
čo vedenie mesta
občianka a zlostiahlo z účasti
mila si ruku a
na slávnostných
údajne tam došlo
občianskych obk pádu niekoľradoch poslancov,
kých ďalších ľudí.
ktorí boli mestPodľa vyjadrenia
ským
zastupiobyvateľov sa v
teľstvom riadne
tejto časti meszvolení, aby vykota za posledných Priestor s pieskoviskom a preliezačkou medzi blokom návali túto činnosť.
50 rokov, odkedy Sokol a Sĺňava je vhodný na revitalizáciu a vybudovanie K tomu interpelopostavili toto síd- modernejšieho detského ihriska. FOTO - Marta Marová val už v decembri
lisko, ešte chodníky neopra- tomto bloku býva veľa mla- 2015 a dostal odpoveď, že
vovali, preto by ich potešila dých rodín s deťmi a ihrisko mesto zabezpečí pre ďalšie
aspoň oprava tohto kritické- by potrebovalo revitalizáciu. obdobie optimálny rozdeľovho krátkeho úseku.
Najbližšie detské ihrisko je ník, ale nestalo sa tak.
Poslanec Vladimír Lajčák až pri Limbe. Na poslanca
Požiadal tiež vedenie mesv interpelácii požiadal pri- sa obrátila ďalšia občianka, ta, aby vyvolalo stretnutie s
mátora o kontrolu plnenia ktorá žiada, aby smetné koše vedením Nemocnice Poprad
zmluvy medzi mestom Poprad na sídlisku Juh II mali kryty ohľadom sprístupnenia vstua Slovenským futbalovým z dôvodu ochrany pred hav- pu do areálu nemocnice zo

zadnej strany od SPŠ. Výrazne by sa tým uľahčil prístup
a život nielen starším ľuďom,
ale aj zamestnancom a všetkým návštevníkom nemocnice.
Poslanec Michal Rusnák
v interpelácii poukázal na
chýbajúce chodníky po jednej strane na Prešovskej ulici
v Sp. Sobote, nutnosť úpravy
rigola na odvod dažďovej
vody na ceste okolo cintorína a vybudovanie chodníka okolo základnej školy v
tejto mestskej časti. Takisto
interpeloval vo veci verejného osvetlenia na Jarmočnej
smerom k Cintorínskej ulici
vo Veľkej. Stred tejto ulice
nemá verejné osvetlenie, čo
spôsobuje problémy pri prejazde áut, ale aj chodcom.
Cesta je dosť úzka a nie sú
popri nej ani chodníky, preto je bezpečné prechádzanie
po nej problematické, hlavne
v noci. Zvážiť treba aj vybudovanie chodníka na jednej
strane Jarmočnej ulice a osadenie zvislého dopravného
značenia Zákaz státia po obidvoch stranách, pretože autá
stojace pri krajnici spôsobujú
kolízne situácie hraničiace s
autonehodou.
(ppm)
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Kino Tatran
6. júl o 19. hod. - SKROTENIE ZLEJ
ŽENY - ZÁZNAM BOĽŠOJ BALETU,
MOSKVA,balet, 125 min., MP
Choreograf Jean Chrisoph Maillot vytvoril exkluzívne pre Boľšoj balet adaptáciu
Shakespearovej komédie. Vstupné: 5 €
8. júl o 17. hod.
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ 2
RU, animovaný/rodinný, 78 min., slovenský dabing, MP
Gerde sa s pomocou škriatka Orma podarilo poraziť Snehovú kráľovnú a vyslobodiť bračeka Kaya. Vstupné: 2 €
8. júl o 20.30 hod.
STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ
VYLIEZOL Z OKNA A ZMIZOL
SE, komédia/akčný, 114 min., titulky,
MP12
Aj keď si mnohí myslia, že ľudia okolo
stovky musia byť nevrlí a nepríjemní, u
Alana Karlssona to neplatí. Film nakrútený podľa svetového bestselleru Jonasa
Jonassona. Vstupné: 2 €
11. júl o 19. hod.
LOVE - €URÓPSKE FILMY ZA €URO
FR/BE, dráma, 130 min., titulky, MP18,
FK
Láska stojí mimo dobra a zla, je genetická
potreba, je zmenený stav vedomia, je tvrdá
droga, je duševná choroba, je mocenská
hra, presahuje ľudské ja, je oslepujúce svetlo, je sperma, tekutiny a slzy. Vstupné: 1 €
12. júl o 19. hod. - HUNDROŠ
FI, komédia, 104 min., titulky, MP15
Hundroš vie, že dobre už bolo a nič pekné ho nečaká. Uzatvára sa pred všetkým
moderným, pretože svet pre neho skončil
v 1953. Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
Viac na www.kinotatran.sk

Do kina prišiel aj režisér Martin Šulík

Režisér Martin Šulík patrí medzi
najvýznamnejších a najúspešnejších slovenských filmových tvorcov
90-tych rokov minulého a začiatku
tohto storočia. Obnovenú digitálnu
premiéru svojho filmu Všetko čo
mám rád z roku 1992 oficiálne
uviedol na Art Film FESTe v Košiciach a o pár dní neskôr v stredu 29. júna večer prišiel osobne
tento film predstaviť aj popradským divákom do kina Tatran.
Je to príbeh 38-ročného Tomáša,
ktorý hľadá motiváciu a silu na
zmenu neuspokojivého života.
M. Šulík povedal: „Keby som to
nakrúcal dnes, asi by to už bolo iné.
Niektoré časti sú nešikovne urobené,
zábery roztrasené. Ale hovorím si, už
do toho nebabri. Hlavnú úlohu mala
hrať speváčka Enya, ale neprijala to.

To sme vedeli od začiatku, len jeden
optimista z nášho štábu to tak naplánoval.“
Film - ešte československý natočili
rýchlo, za 28 dní. Pomohli tomu aj
dlhé zábery, napríklad minútový vý-

dobný štáb a napr. vo filme Záhrada
sme potrebovali vrabce. Samozrejme
cvičené sme nemali (ak sa vrabce vôbec dajú vycvičiť), okrem toho vrabce
v klietkach dlho nevydržia. Tak sme
kúpili zebričky a nafarbili ich na sivo.
Zebričky o tom ani nevedeli a hrali vrabce,“ pousmial sa M. Šulík.
V súčasnosti sa venuje učeniu na VŠ. Momentálne nakrúca
seriál Tváre, ktorý je o rôznych
povolaniach - učiteľka, kňaz, inštalatér, chce tak vyskladať obraz
spoločnosti. To, že sa slovenský
hraný film trochu pozbieral je
podľa neho zásluhou dokumentaristov. Do filmov dávajú realitu.
Podľa M. Šulíka zvýšenie koncesionárskych poplatkov by veľmi pomohlo pozdvihnutiu kvality slovenskej kinematografie.
(kpa)

chod slnka na začiatku.
„Najviac filmov teraz nakrúcajú
študenti na filmových VŠ, vedia robiť
triky, dá sa to robiť lacno, takmer aj
s mobilom. My sme boli väčšinou chu-

POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2016
Utorok 7. júl o 20. hod. / Námestie
sv. Egídia
DIVADLO NA DOSKE PREŠOV /
ZÁKON ŽIEN
Ľudová veselohra na motívy hry J. G.
Tajovského Ženský zákon.
Piatok 8. júl o 19. hod. / Námestie
sv. Egídia
THE PARANOID / KONCERT
Úspešná slovenská kapela The Paranoid hrá žáner tzv. rock-screamo.
Sobota 9. júl o 10. hod. / Námestie
sv. Egídia
ŠÍPKOVÁ PRINCEZNÁ

Bábkové marionetové divadlo Babadlo z Prešova.
Sobota 9. júl od 12. do 14.30 hod. /
Námestie sv. Egídia
TATRANSKÝ OLDTIMER 2016
1. ROČNÍK ZRAZU HISTORICKÝCH VOZIDIEL / VÝSTAVA
Sobota 9. júl o 10. hod. / - 1. etapa: T.
Lomnica - S. Smokovec - V. Hágy Štôla - Batizovce - Poprad,
Nedeľa 10. júl o 14.30 hod. / - 2. etapa: Poprad - Sp. Sobota - N. Lesná - S.
Smokovec - T. Lomnica.
Sobota 9. júl o 21. hod. / Námestie

Letný festival hudby,
filmu a divadla

sv. Egídia
FOCUS / FILMY NA PLÁTNE /
USA / Komédia / 104 min.
Nedeľa 10. júl o 15. hod. / Námestie
sv. Egídia
AT BAND / KONCERT
Srdečne pozývame všetkých na tanečné Šláger odpoludnie v podaní
ALFONSA A MARIANA.
Zmena programu vyhradená !
V prípade nepriaznivého počasia
si Mesto Poprad vyhradzuje právo
zmeniť čas a miesto podujatia.
Na všetky programy na voľných
priestranstvách je vstup voľný.

Sobáše a rozvody v Prešovskom kraji v roku 2015

V priebehu roka 2015
v Prešovskom kraji vstúpilo
do manželstva 4 839 párov,
čo je najviac za posledných
10 rokov. V porovnaní
s rokom 2014 počet sobášov vzrástol o 253. Na 1000
obyvateľov stredného stavu
kraja pripadlo 5,9 sobáša.
V rámci okresov Prešovského kraja najviac sobášov
na 1000 obyvateľov zaznamenal okres Stará Ľubovňa
(7,3) a najmenej okres Medzilaborce (3,8).
Podobne ako v pôrodnosti,
aj pri uzatváraní manželstva
pokračoval trend zvyšovania
priemerného veku partnerov
vstupujúcich do manželstva.
Priemerný vek ženícha i nevesty za desať rokov vzrástol
približne o 2 roky. Ženísi mali
v priemere 31 rokov a nevesty

28 rokov. Podobný vývoj bol
aj u vzájomne slobodných
partnerov, keď ženísi vstupovali ako 30-roční a nevesty
ako 27-ročné do svojho prvého manželstva. Najvyšší priemerný vek ženíchov aj neviest
bol zaznamenaný v okrese
Poprad (u ženíchov 33 rokov,
u neviest 29,5), a naopak najnižší v okrese Kežmarok (u
ženíchov 28 rokov, u neviest
26 rokov).
Najviac uzavretých manželstiev u oboch pohlaví bolo vo
vekovej skupine 25 - 29 ročných (1 687 ženíchov, 1 976
neviest). Druhou najpočetnejšou vekovou skupinou u ženíchov bola kategória 30 – 34
ročných (1 270) a u neviest
to bola kategória 20 – 24 ročných (1 188 sobášov). Manželstvo uzatvorilo aj 27 mužov

vo veku 65 a viac rokov a 11
žien v rovnakom veku. V roku
2015 bolo v Prešovskom kraji
najviac uzavretých manželstiev v auguste, kedy uzavrelo
sobáš 721 párov.
V roku 2015 bolo v Prešovskom kraji rozvedených 1 037
manželstiev, čo je oproti roku
2014 o 173 rozvodov menej.
Na 100 sobášov v kraji pripadlo 21 rozvodov. Najviac
rozvodov na 100 sobášov mali
v okrese Snina (34) a najmenej v okrese Sabinov (13).
Z celkového počtu podaných
návrhov na rozvod 64,9 % návrhov iniciovala žena.
Priemerný vek rozvádzajúcich sa žien bol 39 rokov
a mužov 42 rokov. Za desať
rokov priemerný vek rozvádzajúcich sa žien i mužov
vzrástol v priemere o 2 roky.

V rámci okresov najvyšší
priemerný vek rozvedeného
muža bol v okrese Medzilaborce (44) a rozvedenej ženy
v okrese Prešov (41). Naopak,
najnižší priemerný vek bol zaznamenaný u mužov v okrese
Sabinov (40) a u žien v okrese
Vranov nad Topľou (37). Priemerná dĺžka trvania rozvedeného manželstva v kraji predstavovala 15,7 roka. V roku
2015 sa rozviedlo 227 párov,
ktorých manželstvo trvalo 25
rokov a dlhšie. Do 2 rokov od
uzavretia manželstva sa rozviedlo 43 manželstiev.
Z hľadiska príčin rozvratov
ako najčastejšia príčina rozvodu manželstva, u oboch
pohlaví, dlhodobo figuruje
rozdielnosť pováh, názorov a
záujmov. V súdnom konaní
túto príčinu uviedlo 61,7 %

rozvádzajúcich sa mužov i
žien. Ďalšími najpočetnejšími dôvodmi rozvratu manželstiev zo strany muža bola
nevera (9,1 %) a alkoholizmus (8,5 %), zo strany ženy
to boli prípady, keď súd nezistil zavinenie (20,2 %), za
nimi nasledovali ostatné príčiny (6,8 %) a nevera (6,4 %).
Kým pri rozvodovom konaní
súd na strane muža nezistil
zavinenie v 54 prípadoch, na
strane ženy to bolo až v 209
prípadoch.
V roku 2015 bolo z celkového počtu rozvedených
manželstiev 63,1 % rozvodov
s maloletými deťmi. Najčastejšie sa rozvádzali manželstvá s jedným dieťaťom.
Zuzana Šoltisová,
Štatistický úrad SR
Pracovisko ŠÚ SR v Prešove
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Ak ste si stavali vzdušné zámky, nie je vaša práca stratená, keď si
pod ne postavíte dobré základy.
THACKERAY

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 6. júla má meniny Patrik, Patrícia, vo štvrtok 7. júla Oliver,
v piatok 8. júla Ivan, v sobotu 9. júla Lujza, v nedeľu 10. júla Amália, v pondelok 11. júla Milota a v utorok 12. júla Nina.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 30. júna 2016
vo Veľkej s

Jánom Kendrom,
66-ročným

V piatok 1. júla 2016
vo Veľkej s

Jánom Ovšankom,
62-ročným

V sobotu 2. júla 2016
v Tatranskej Lomnici s

Annou Meškovou,
89-ročnou

V pondelok 4. júla 2016
vo Veľkej s

Tiborom Polovkom,
85-ročným

V pondelok 4. júla 2016
vo Veľkej s

Jánom Pozdechom,
60-ročným

V pondelok 4. júla 2016
vo Veľkej s

Jozefom Lopušekom,
76-ročným

Obnovené kontroly

Poľská republika od pondelka do 2. augusta 2016
obnovuje kontroly na vnútorných hraniciach v rámci
Schengenského
priestoru.
Hraničné kontroly budú
na priechodoch so Slovenskom, Nemeckom, Českom
a Litvou. Týkajú sa aj leteckej
a námornej dopravy a budú

náhodné. Pre dočasné obnovenie kontrol na hraniciach sa Poľsko rozhodlo pre
blížiaci sa summit NATO a
kresťanské podujatie Svetové
dni mládeže, počas ktorých
pápež František navštívi Poľsko. Summit sa uskutoční 8.
- 9. júla a mládežnícke podujatie 25. - 31. júla.
(ppp)

Krajskí poslanci schválili dotácie
na šport, kultúru a sociálne veci

Sumu 434 tisíc eur rozdelili koncom júna poslanci Prešovského
samosprávneho
kraja na podporu rôznych
aktivít v regióne. Dotácie z
rozpočtu krajskej samosprávy smerovali hlavne mestám,
obciam, tretiemu sektoru a
neziskovým organizáciám
na aktivity v troch oblastiach
- šport, kultúra a sociálne
služby.
Krajskí poslanci podporili
spolu 289 žiadateľov z celkového počtu 420 žiadostí, ktoré
prišli do konca apríla. Predkladatelia požadovali dotácie
v celkovej výške 1,35 mil. eur,
dostali približne tretinu - 434
tis. eur.
Tradične najviac projektov
sa týkalo kultúrnych aktivít,
v rámci ktorých prišlo 223
žiadostí, z čoho uspelo 172
žiadateľov. V oblasti športu
bolo 179 žiadateľov, uspelo
109 projektov. Najmenší záujem bol o oblasť sociálnych
služieb, v rámci ktorej prišlo
18 žiadostí a z nich 8 projektov získalo dotácie.
Z Popradského okresu získali podporu v oblasti kultúra obec Sp. Teplica na obnovu

premietacej techniky kultúrneho domu, OZ Veterán klub
železníc Poprad na opravu
podvozku historického vozňa TEDV16, Rímskokatolícky farský úrad Vydrník na
reštaurovanie oltára v Kostole sv. Šimona Júdu, časť svätostánok a tiež na Kultúrny
deň obce a súťaž vo varení
halušiek, obec Lučivná a
mesto Vysoké Tatry na svoje monografie, Ždiar na 22.
Goralské folklórne slávnosti,
Šuňava na Deň obce Šuňava,
L. Teplička na Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou,
Vernár na 9. ročník Vernárskych folklórnych slávností,
Združenie cestovného ruchu
Vysoké Tatry na Tatranské
putovanie s vílou Lomničkou Kvetinkovou a strážcom
Ochrankom Tatranským a
Veľký Slavkov na IX. medzinárodné stretnutie Slavkovov
z Európy.
V oblasti športu dostala
podporu miestna organizácia
Slovenského rybárskeho zväzu
vo Svite na projekt Vylov - vyhraj!, ŠK Horal ALTO Slovakia na maratón Horal a MTB
Horal tour, Štrba na 39. ročník

Malého štrbského maratónu,
OZ Futbalový klub Poprad
na Ritro futbal fest, OZ ACB
Slovensko na Podtatranský
polmaratón, OZ Lepšie mesto
pre život na Feel Fajn Poprad
2016, Batizovce na opravu a
údržbu futbalového ihriska,
Klub netradičných športov
Extreme Sport Team V. Tatry
na opravu a údržbu lezeckej
steny v T. Lomnici a Sp. Štiavnik na realizáciu zavlažovania
futbalového ihriska.
V oblasti sociálnych služieb
získalo podporu Združenie Nádej na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím
v Poprade na vybavenie
priestorov zariadenia sociálnych služieb.
Dotácie sa prideľovali v minimálnom objeme 1000 eur a
v maximálnom 5000 eur. O
pridelených financiách rozhodovali výlučne poslanci
krajského parlamentu. Každý z nich mohol prerozdeliť
7000 eur. Po rokovaniach
došlo k vzájomnej dohode
podľa jednotlivých okresov,
kde sa každý z poslancov
stotožnil s rozdelením dotácie za okres.
(vfp)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 6. júla - Styrax, vo štvrtok 7. júla - Včela, v piatok 8. júla - Lekáreň Nemocnice
Poprad, v sobotu 9. júla - Adus, v nedeľu
10. júla - Styrax, v pondelok 11. júla - Tília
a v utorok 12. júla - Zlatý had.
Styrax: L. Svobodu, Včela: Tatranské námestie,
Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka ul.,

Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Tília: Banícka 28, Zlatý had: Novomeského 19, č. t.
773 10 26.
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
Minulosť sa
vám niečím
pripomenie. Budete musieť vyrovnať resty z minulosti, aby ste
mohli pokročiť do budúcnosti s
čistým štítom.
Zvažujte každé svoje slovo, lebo druhá strana bude bedlivo
analyzovať, čo poviete a podľa toho
vám v niečom pomôže alebo nie.
Budete si
užívať leto
plným priehrštím. Nechajte bokom pracovné starosti a vyberte
sa na dovolenku.
Máte priaznivé
obdobie, aby ste si vybrali vhodnú
dovolenku. Nedajte sa pri výbere
nikým ovplyvniť.

Rázne sa vysporiadate s
neprajníkmi. Urobíte dobre, lebo
teraz by vám akékoľvek klebety
mohli poškodiť.

Budete sa
vznášať na
krídlach lásky. Nebudete vidieť
chybičky, ktoré sa objavia neskôr,
ale nepôjde o nič podstatné.

Nad
niečím budete
váhať, ale nemáte na to dôvod.
Nejaká situácia sa každopádne
vyvinie vo váš prospech.

Priatelia a
kolegov i a
ocenia vašu rozvahu. Leto vás
povzbudí, aby ste sa trochu odviazali a dali priechod aj ľahkomyseľnosti.

Rozporuplné správy
vás zneistia a prinútia k činom.
Týždeň bude nervózny a s menšími ťažkosťami, najmä v rodine.
Hádky
a
nedorozumenia vzniknú aj z maličkostí.
Mali by ste si uvedomiť, že práve
vy ste najčastejším vyvolávačom
sporov.

Nebude sa
vám chcieť
pracovať, a tak sa len budete tváriť, že robíte. Našťastie vám to
prejde.
Čakajú vás
pekné chvíle s rodinou a mladšími osobami.
Budete si užívať dni voľna.
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MESTO POPRAD
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM PREDAJNÉHO STÁNKU
predajný stánok (rozmery 250x180 cm) nachádzajúci sa vedľa priestoru
na ľadovú plochu pri objekte Viacúčelovej haly Aréna, súp.č. 4680
na Uherovej ulici v Poprade zapísanej na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore, katastrálne územie Poprad, na liste vlastníctva č.1.
Predajný stánok je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 1 000,- € / 83,33 € mesačne
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užívaním predajného stánku.
Účel nájmu: prevádzkovanie bufetu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 7.7.2016 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 Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297
PP-76

MESTO POPRAD
vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
Tenisového areálu na Ulici B. Nemcovej v Poprade.
Predmet predaja:
- Prevádzková budova tenisového areálu súp. č. 4899, postavená na pozemku parc. č.
KN-C 287, v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 185 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Tenisové kurty s príslušenstvom na pozemku parc. č. KN-C 288,
- Pozemok parc. č. KN-C 287 v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 185 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Pozemok parc. č. KN-C 288 v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 4722 m2,
druh pozemku ostatné plochy.
Podmienkou zaradenia ponuky do obchodnej verejnej súťaže je okrem navrhovanej
kúpnej ceny predloženie záväznej architektonickej štúdie riešenia rekonštrukcie a modernizácie areálu, ktorá bude následne súčasťou kúpnej zmluvy. Podmienkou riešenia je
zachovanie tenisových kurtov so zázemím.
Minimálna cena: nie je stanovená
Termín na predloženie súťažných návrhov: 29. júla 2016, 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: lucia.polanovska@msupoprad.sk, tel. č. 0910 890 234, 052 /716 72 97
PP-77

MESTO POPRAD

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

Zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad, pozemok časť parc. č. KN-C 2130 o výmere 10 m2
za účelom jeho užívania pod prístupovým chodníkom k nebytovému priestoru
Výška nájmu za pozemok je minimálne 1,66 €/m2/rok, za pozemky za účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk, zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú
slúžiť na účely podnikania, alebo s ním súvisia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
PP-80
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 15. 7. 2016 o 12. hod.

Inzercia
Pre daj

Predám garáž pri Kauflande
•v Poprade,
cena dohodou. Inf.: č. t.
0903 622 476.		

32/16-P

Rôzne
Predám lacno drevený obklad - 3 €,
•zrubový
profil, hranoly, aj dlážkovicu na • Prijmeme predavačku točenej zmrzlipodlahy. Inf.: č. t. 0908 234 866. 4/16-P ny v Poprade na sídl. Juh. Nástup 1.7.2016.
Predám stavebné rezivo a palivové Inf.: č. t. 0903 966 466.
62/16-R
•drevo,
www.maholz.sk. Inf.: č. t. 0915 • Prijmem šikovného stolára s praxou. Ná379 600.			 28/16-P stup ihneď. Inf.: č. t. 0905 212 581. 64/16-R
palivové drevo, štiepané po- • Hľadám prenájom garáže dlho•lená,Predám
smrek, dĺžky 30, 40 alebo 50 cm, dobo v Poprade napr. na sídl. Západ.
voľné sypané, preschnuté, s dovozom do Inf.: č. t. 0907 930 805.
66/16-R
Poprad, Tatry. Cena za V3S - 10 PRM je • Prosím poctivého nálezcu, ktorý našiel
270 eur. Inf.: č. t.0904 455 741. 30/16-P v utorok 28. júna doobedu na Tomášikopalivové drevo štiepané po- vej ul. alebo Ústecko-orlickej ul. v Poprade
•lenáPredám
buk, hrab, v dĺžkach 30, 40 alebo 50 zlatú retiazku na ruku, nech sa ohlási na tel.
cm, voľne sypané, preschnuté, s dovozom číslo 0902 867 877.		
67/16-R
do Poprad, Tatry. Cena za V3S - 10 PRM je • Predám dva páperové vankúše s pravým
340 eur. Inf.: č. t. 0904 455 741. 31/16-P husacím perím. Inf. č. t. 7781 170. 68/16-R

MESTO POPRAD

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
pozemku parc. č. KN- 3289/172 o výmere 15 m2, druh pozemku ostatné plochy,
ktorý vznikol odčlenením časti pôvodného pozemku parc. č. KN-C 3289/172
o výmere 18 m², druh pozemku ostatné plochy v katastrálnom území Poprad,
obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 65,- €/m², t. j. vo výške 975,- € za celý
predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 29. júla 2016 do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.			
PP-79

MESTO POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
pozemku parc. č. KN-C 3070 o výmere 3736 m2, druh pozemku lesné pozemky
v katastrálnom území Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
Minimálna výška ročného nájomného je 0,12 €/m²/rok , t. j. 448,32 €/rok za celý
predmet nájmu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 15. 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. Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.			
PP-78

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

6. 7. 2016

Strana 9

Duchovný otec z Matejoviec sa lúčil

Matejovský farár Metod Frivalský odchádza zo svojej farnosti do
dôchodku. Prežil v nej 11 rokov.
Pri rozlúčke povedal: „Boli pekné aj ťažké chvíle, to k životu patrí
a ja odchádzam spokojný a šťastný. Pokojne by som pokračoval, ale
zo zdravotných dôvodov to nie je

možné. Novému p. farárovi prajem,
aby sa mu darilo utužovať rodinné vzťahy, aby farnosť napredovala
a aby si ľudia stále uvedomovali,
že bez duchovného života je život
prázdny. Aby vonkajšok s vnútrom
boli v harmónii. Z toho príde aj radosť z každého dňa.“
(kpa)

V sobotu 25. júna sa v obradnej sieni mesta Poprad konalo prijatie jubilantov,
ktorí oslavujú svoje narodeniny v júni. Oslávencom zablahoželal viceprimátor
mesta Pavol Gašper. V júna 90 rokov oslávila Alžbeta Chrenková, Mária Ilavská, Ján Kaňuk a Ján Šproch. 85 rokov Helena Cicáková, František Mačura, Ján
Skokan, 80 rokov Mária Dolanská, Nadežda Lumtzerová, Anna Mináriková,
Ján Andrej, Ján Kotlár, 75 rokov Ingeborg Paulinyová, Irena Winková, Ján Bielak, Milan Kornajčík, Dušan Kručay, Štefan Slavkovský, Ján Torňoš, 70 rokov
Marcela Balentová, Magdaléna Kromková, Apolónia Lörincová, Mária Zgodavová, Andrej Kundla, Jozef Janček, Ján Majdán a Ján Surmík.
(ppš)

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 Levoči opäť adresovali posolstvo pápežovi

Najstaršie pútnické miesto východného Slovenska privítalo cez víkend nielen
domácich, ale aj zahraničných pútnikov.
Viacerí z nich prišli pešo a putovali aj
niekoľko dní.
Podľa organizátorov sa počas celého víkendu zišlo na Mariánskej hore
v Levoči okolo štyristotisíc veriacich.
Program púte začal v sobotu 2. júla,
v deň slávenia Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie, a to Fatimskou
sobotou. Až do nedele sa na hore
konali viaceré sväté omše a liturgie
východného obradu. Pre mladých
bola v sobotu určená modlitba svätého ruženca o 23. hod. pri príležitosti

blížiaceho sa Svetového
stretnutia mládeže v Krakove. Po nej nasledovala
polnočná svätá omša a
tiež nočný program pre
veriacich.
Aj napriek nepriaznivému počasiu prišlo na
nedeľňajšiu slávnostnú
svätú omšu množstvo
veriacich. Celebroval ju
arcibiskup Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý
veriacim tlmočil pozdrav od pápeža
Františka a odovzdal im aj jeho požeh-

nanie. Prítomných tiež vyzval k modlitbám za Svätého Otca.
(sif)

Najväčšou atrakciou bol opäť hrnčiarsky kruh

V sobotu 2. júla sa na Námestí sv. Egídia v Poprade
opäť roztočil hrnčiarsky
kruh. Keramické tvorivé
dielne pre deti i dospelých
AnnoGallery Open Air
2016 umožnili každému
poriadne sa od hliny
„zababrať“.
AnnoGallery v spolupráci s mestom Poprad
pripravila pre Popradčanov každého veku
opäť možnosť zahrať
sa s hlinou, vytočiť
si na hrnčiarskom
kruhu svoje umelecké dielko a vypáliť si
ho v skutočnej keramickej peci. „Tento

ročník je spojený s projektom
Partnerstvo s hlinou spečatené. Podporilo nás aj nórske
kráľovstvo spoločne s úradom
vlády. Aj preto sme boli opäť
na popradskom námestí, kde
sme doma a kde je vždy výbor-

ná atmosféra. Každý si mohol
niečo vymodelovať a po vypálení v peci aj odniesť domov.
Vypálené dielka budú k dispozícii od najbližšieho pondelka v priestoroch oddelenia
kultúry MsÚ v Dome kultúry

Poprad,“ povedal organizátor
a výtvarník Peter Smik, ktorému v sobotu pomáhali aj
mladí dobrovoľníci.
Títo keramikári budú v lete
mimoriadne aktívni. „Počas celého leta organizujeme
tábory prevažne
v blízkosti Hôrky,
ale jeden sa objaví aj pri Sobranciach, kde vznikne
tvorivý pobyt pre
umelcov zo Slovenska a Ukrajiny.
Tí vytvoria diela,
ktoré budú putovať po celom Slovensku,“ dodal P.
Smik.
(mav)

Leteckí
záchranári

NA začiatku minulého
•týždňa
boli leteckí záchranári

z Popradu požiadaní o pomoc
pre 72-ročného turistu, ktorý na Sliezskom dome náhle
odpadol. Na miesto boli privolaní aj záchranári z Horskej
záchrannej služby a Rýchla
zdravotná pomoc. Pacienta
transportovali na centrálny príjem nemocnice v Poprade. Po
podrobnejšom vyšetrení v nemocnici bol pacient letecky prevezený na Kliniku kardiológie
Fakultnej nemocnice v Prešove.
V PIATOK 1. júla boli leteckí záchranári z Popradu
požiadaní o súčinnosť pri
záchrannej akcii vo Vysokých
Tatrách. Dvoch turistov pri
schádzaní zo Slavkovského
štítu zasiahol blesk. Jeden
z nich, 52-ročný český turista, mal známky zasiahnutia
bleskom na pravej dolnej končatine. Po následnom páde
utrpel povrchové poranenia
na horných a dolných končatinách. Druhého, 19-ročného
Slováka, zasiahol blesk do
oblasti krku a chrbtovej časti.
Po zásahu spadol, pričom si
poranil hlavu a na chvíľu stratil vedomie. Ľahšie zranený
český turista bol prevezený do
Starého Smokovca, ťažšie zranený Slovák bol po ošetrení
transportovaný do popradskej
nemocnice.
(zuh)

•
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Vláčik a doubledecker počas leta

Turisti môžu spoznávať Poprad z
osvedčeného turistického vláčika,
ktorý premáva počas leta na trase Námestie sv. Egídia - Aquacity
- Spišská Sobota a späť. Premáva
v hodinových intervaloch denne
okrem stredy v čase od 10. do 13.
hod. a od 15. do 18. hod. Vláčik nebude premávať 7.-9. júla.
Návštevníci Popradu môžu spoznať
naše mesto aj z poschodového autobusu - doubledeckera na linke č.

8 Objav/Discover Poprad. Premáva
medzi autobusovou stanicou, Veľkou,
Sp. Sobotou a centrom mesta. Autobus premával mimo letnej sezóny v
pondelok, stredu a piatok o 10. hod.,
od 1. júla do 2. septembra bude premávať v týchto dňoch aj popoludní
o 16. hod. a v sobotu a v nedeľu aj o
14. hod. S pomocou audiosprievodcu v slovenskom a anglickom jazyku
môžu cestujúci lepšie spoznať minulosť i súčasnosť Popradu.
(ppp)

K MAJSTROVSKÝM ZÁPASOM PIVO

ZADARMO PRI NÁKUPE NAD 30 €
PP-73

Veľkoobchod
Predajne
		

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

Buďme iba v prítomnosti

Známy lekár a liečiteľ Nicolas Stefan, ktorý pôsobí vo Viedni prišiel
v júni do Popradu. V záhrade spišskosobotskej kaviarne Apropo bola
čítačka jeho knihy Odkaz slnečnice.
Vyslovil pri tom veľa zaujímavých
myšlienok.
Ako na tomto svete žiť zmysluplne? „Žime tu a teraz, nehrabme
sa vo výčitkách minulosti,
a nemajme obavy z budúcnosti. Vnímam tváre, vtáčiky, som vďačný za zelenú
trávu, za modrú, alebo
mokrú oblohu. V ľuďoch sa
sklameme, ale v prírode nikdy. Keď sme stále v minulosti alebo
v budúcnosti, spálime toľko energie
a nebudeme mať energiu na riešenie
súčasnosti. Jediné čo máme je totiž
prítomnosť.
Neočakávajme vďaku, lásku, pozornosť... Len dajme to, čo chceme dostať,
ale ani potom to neočakávajme.
Sú ťažké chvíle, každý ich zažíva,
ale nie je jedno ako strávite medzičas,
kým niečo príde. Zúfalý, nahnevaný,
sklamaný, lepšie je povedať si, vždy sa
deje to najlepšie. Teraz to vyzerá ako

dráma. Neskôr, o týždeň, mesiac, rok,
10 rokov zistím, že ma tá „tragédia“
niekam posunula. Dokonca častokrát - že sa mi nič lepšie nemohlo stať.
Alebo sa tomu budem brániť, hnevať
sa, sťažovať sa kade chodím. Tým si
ten vzácny čas sám pokazím. Ja sám,
nikto iný. Keď tie roky strávim v beznádeji, neotvorí sa mi cesta k niečomu lepšiemu,“ povedal N.
Stefan. Dodal, že sa treba
vedieť usmiať a povedať
si: Ja viem a verím, ďakujem a viem, že sa mi deje
to najlepšie. Beznádejou to
dobré od seba odsúvame.
Radí: „Nehnevajte sa, neobviňujte.
Prijmime situáciu - a v pokoji, ktorý
z toho vyplynie, vieme nájsť najlepšie
riešenie. Som v nepríjemnej situácii,
niekto mi ju vytvoril, ale iba ja mám
v rukách moju reakciu. A ľudia nám
vždy vytvoria situáciu, presne takú,
akú v tomto živote práve potrebujeme. Na prvom mieste v našom živote
by mala byť VĎAČNOSŤ za všetko čo
máme a čo nás stretáva. Aj keď sa nám
to často nepáči, všetko je tak, ako má
byť a niekam nás to vedie.“
(kpa)

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

V posledný deň školského roka videli diváci na popradskom námestí divadelnú hru z tvorby dvojice autorov J. Dell a G. Sibleyras s názvom Hra
bez následkov alebo kto koho sotil do rybníka. Zaujala najmä spôsobom,
ktorým priblížila svet tridsiatnikov dávajúcim prednosť kariére pred neistým putom rodinného zväzku. Na javisku sa predstavila M. Čobejová, L.
Hurajová, L. Pelč, L. Dóza a G. Hološka.
FOTO - Silvia Šifrová
TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom offroad. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG.
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

Brexit a my

Poprad má pravidelné letecké spojenie s Londýnom. Ako sa
Brexit a vystúpenie Veľkej Británie z EÚ prejaví na jeho prevádzkovaní?! Ktovie, aký to bude

Napísali ste nám
mať dopad na ďalší rozvoj nášho
regiónu a čo bude ďalej? Verím,
že sa nájde prijateľné východisko
pre obe strany. A to si všetci určite želáme.		
(mko)

POPRA D Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redak- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov.

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A
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PP-1

cie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka 052/772
10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 64 71, inzercia 772 10 62. E-mail: noviny-poprad@
pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok.
Noviny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma
každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o.,
Popradskej brigády 749/13, Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

6. 7. 2016

Strana 11

Alena Kováčová je novou prezidentkou BAM Poprad

Po neúspešnej extraligovej sezóne 2015/2016
sa v Basketbalovej akadémii mládeže Poprad
pohli ľady. Prezidentom klubu už nie je Jozef Turák,
na jeho miesto zasadla doterajšia
trénerka mládeže a popradská basketbalová ikona Alena Kováčová
(na foto). Rozhodla o tom nedávno
správna rada, ktorá bude pôsobiť
v novom zložení.
V novej Správnej rade BAM Poprad sú okrem prezidentky Aleny Kováčovej aj Andrea Kuklová
a Andrea Šoltésová. „Mládež je
stabilizovaná a všetky mládežnícke súťaže prihlasujeme tak, ako po
minulé roky. Podali sme prihlášku

FK

Poprad

Popradskí futbalisti
vstúpili po dovolenkách do prípravného
kolotoča pred začiatkom ďalšieho ročníka
druhej ligy a už majú za sebou aj
prvé zápasové previerky.
Už minulý týždeň v utorok vstúpili
Popradčania do herného prípravného obdobia pred novou sezónou prehrou v Spišskej Novej Vsi 2:3. V sobotu 2. júla nastúpili zverenci Pavla
Mlynára na dopoludňajší zápas v Lipanoch, kde prehrali 1:2 a podvečer
privítali v NTC Dolnú Ždaňu, ktorej
podľahli 2:4 (na foto).
Správna rada FK Poprad pred novou sezónou schvaľovala realizačné
tímy. Informoval o tom prezident
klubu Roman Dvorčák vo vysielaní
TV Poprad. Klub rozdelil mládež na
tri úseky - prípravky, žiaci a dorast.
Šéftrénerom prípraviek sa stal Michal
Mičko, šéftrénerom žiakov ostáva
Jozef Vernarec. Šéftrénerom dorastu
a zároveň hlavným trénerom kategórie U19 sa stal Ján Blaháč, ktorý sa
doteraz venoval mládeži v AS Trenčín. V Poprade pribudol tím 16-ročných chlapcov a ich trénerom sa stal

BÝVALÝ tréner basket•balistiek
BAM Poprad Igor

Skočovski si našiel nové
pôsobisko. Od novej sezóny
bude viesť v Maďarsku ženské družstvo Vasas Budapešť.
DRUŽSTVO Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade
sa stalo slovenským majstrom v hasičskom športe
pre rok 2016. Súťaže 44. majstrovstiev Slovenska boli vyhodnotené minulý týždeň vo

•

do extraligy v termíne do 30. júna
2016 a čakáme na vyjadrenie SBA.
Všetky kluby hrajúce ženskú extrali-

v

príprave

Juraj Kšenzakovič. Stanislav Koch
bude spoločne s Mikulášom Dvorožňákom trénovať juniorku, zároveň
prijal funkciu poradcu prezidenta
klubu. Vedenie FK Poprad posilňuje
prácu s mládežou zavedením funkcie
kondičného trénera, maséra a fyzioterapeuta výlučne pre mládež.
V druholigovom tíme mužov by sa
mali objaviť aj nové tváre. V Poprade
sa pripravuje Mário Kurák, Miroslav Daško, Ján Hatok, Miroslav Poliaček i Viktor Maťaš.
(ppv)

gu súhlasili s rozšírením súťaže na
deväť celkov, takže je to už len na
stanovisku SBA.
Najväčším problémom je zatiaľ
otázka generálneho sponzora. Veríme, že v najbližšej dobe nejakého
nájdeme. Od toho
závisí aj skladba
ženského
družstva a voľba trénera. V hľadáčiku
máme niekoľko mien, ale konkrétne
ešte nemôžeme menovať. Čo sa týka
trénerov mládežníckych družstiev,

so

zmenami

Program prípravných zápasov:

(termíny a miesto konania sa môže meniť)
V stredu 6. júla o 17. hod. proti Pardubiciam a v sobotu 9. júla o 10.30 hod. proti
Znojmu (sústredenie v Čechách), v stredu 13. júla o 16. hod. vo Svite proti domácemu FK a o 19. hod. v NTC proti Nowemu Sączu, v sobotu 16. júla o 13. hod.
v Hranovnici proti Liptovskému Hrádku
a generálka na ligu bude v sobotu 23. júla
o 19. hod. v NTC proti Banskej Bystrici.

Krátko zo športu

Zvolene. Na druhom
mieste sa umiestnili
Kežmarčania.
V SPIŠSKEJ Belej sa
uskutočnil prvý ročník futbalového turnaja v kategórii
mladších žiakov U12. Do finálovej skupiny postupovali
prvé dva tímy z dvoch štvorčlenných základných skupín.
Popradčania poslali na turnaj chlapcov z kategórie U11
a tí ovládli skupinu B a ani vo
finálovej časti nenašli premožiteľa.

•

•

V RÁMCI sústredenia
pod Tatrami prehral v prvom
prípravnom zápase v NTC
český Baník Ostrava minulý
týždeň v stredu so slovenským MFK Ružomberok 0:3.
V sobotu si zmeral český tím
s Michalovcami a v tomto
dueli sa zrodila remíza 3:3.
V DŇOCH 25. - 30. júna
sa vo Vysokých Tatrách uskutočnil 6. ročník Medzinárodného olympijského tábora

•

väčšina ostáva pri svojich tímoch.
Zmeny môžu nastať jedine vo vyšších kategóriách junioriek a kadetiek,“ ozrejmila dianie v klube A.
Kováčová.
Od augusta by sa mal postupne
podľa kategórií rozbehnúť tréningový proces. Vtedy sa už stretne aj
družstvo žien a verejnosť by sa mohla dozvedieť zloženie realizačného
tímu. „Kostra hráčskeho tímu ostáva,
nakoľko niektoré hráčky mali zmluvu
na dva roky. Do tímu zapracujeme
opäť aj naše juniorky a potom uvidíme, čo nám rozpočet klubu dovolí.
Oslovili sme aj naše odchovankyne,
ale tie majú vysoké ambície a tak uvidíme ako sa to vyvinie,“ dodala nová
prezidentka BAM Poprad.
(mav)

mládeže. Na 41 detí
zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny čakal
bohatý program - atletické
preteky, workshopy a prednášky na tému antidopingu,
interaktívne výlety vo Vysokých Tatrách spojené s vedomostným kvízom o flóre a
faune. Absolútnou novinkou
a zároveň hitom v programe
bolo výchovno-vzdelávacie
predstavenie Dotkni sa hviezd
pod režijnou taktovkou Nikitu Slováka.
(ppv)

Bežecký
týždeň
Organizátori celoročného projektu Tatry v pohybe pripravili letný bežecký
týždeň.
V nedeľu 10. júla sa uskutoční 39. ročník Malého
štrbského maratónu so štartom o 9.30 hod. Pre účastníkov je pripravený 31 km dlhý
cestný beh zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť. Novinkou tohto ročníka sú preteky v Nordic Walking na 10
kilometrovej trati. V sobotu
16. júla je pripravený náročný beh do vrchu Memoriál
Jána Stilla na tradičnej trati
Nová Lesná - Hrebienok.
Jeho predohrou je v piatok
večer tzv. Night Run - Novolesnianska päťka. Okrem
spomínaných pretekov organizátori pripravili netradičný Beh po schodoch do neba
v Liptovskej Tepličke, ktorý
sa uskutoční 13. júla so štartom o 17. hodine.
(lud)
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