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Umelci a dobrovoľníci vdýchli podchodu nový život

V rámci projektu Umenie v podchode sa minulý týždeň práce
v podchode spájajúcom centrum
mesta a sídlisko Juh naplno rozbehli. Dvaja umelci, ktorých návrh
vybrala odborná porota z piatich
prihlásených, v maľbách svojsky
stvárnili Poprad a jeho okolie.
Minulý týždeň v stredu osobne
priložili ruku k dielu aj predstavitelia mesta, ktorí sa prišli pozrieť
na to, ako sa podchod postupne
mení. „Vedeli sme, že popradské podchody nie sú v dobrom stave a preto
sme ich chceli skrášliť. Zapojili sme
sa do súťaže Nadácie VÚB a boli sme

úspešní. Mesto na realizáciu prispelo
sumou 2850 eur,“ uviedol popradský
primátor Jozef Švagerko, ktorý si
spoločne s prvým viceprimátorom
Igorom Wzošom vyskúšali úlohu
sprejerov priamo na mieste. S prípravou projektu pomáhali aj dobrovoľníci. „Vyzvali sme mladých
ľudí, aby sa zapojili do čistenia tohto
podchodu. Bolo ich tu asi dvanásť
a vytvorili dočasnú komunitu. Máme
zámer vylepšiť aj podchod popod železnicu smerom na ulicu Rovnú. Ten
podchod je roky problematický, ale
sme ochotní do toho ísť,“ povedal
I. Wzoš. „Vybrali sme tento návrh

Dojímavý záver školského roka
So školským rokom 2016/2017
sa veľkou slávnosťou rozlúčili
aj žiaci ZŠ Dostojevského v Poprade. Nechýbali slzy pri rozlúčke
s deviatakmi, ale aj radosť, že sa
začínajú prázdniny.
Na dvore ZŠ Dostojevského sa
v posledný deň školského roka
spievalo, tancovalo, ale hlavne
ďakovalo. Deviataci odovzdali
školskú kroniku do rúk ôsmakom

a vypustením balónov sa rozpŕchli
za svojimi snami. Prváci si prevzali
svoje prvé vysvedčenia a všetci spoločne sa tešia na prázdniny. „Naša
základná škola nám bude chýbať.
Veľmi jej ďakujeme za to, že nám
dala skúsenosti do života a vychovala nás. Učitelia boli ako naši druhí
rodičia,“ vyznala sa deviatačka Lucia Szentiványiová.
(Pokračovanie na str. 2)

preto, lebo obsahuje veľa prvkov typických pre Poprad a mne sa najviac páčilo, že má humorný podtext.
Smutná som z toho, že hneď ako sme
tento priestor pripravili a vyčistili,
našli sa prví sprejeri, ktorí sa realizovali na krásnu, čistú mramorovú
stenu neplánovane,“ skonštatovala
členka výberovej komisie, poslankyňa MsZ Poprad a riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková.
Do práce sa pustili dvaja umelci z Košíc, ktorí sa pohrali s témou
vyobrazenia nášho mesta v podchode. „V tomto diele je ilustratívne

stvárnený celý Poprad a jeho širšie
okolie s prírodnými dominantami.
Bez ohľadu na nejaké reálne geografické súvislosti sa to celé zlieva v tejto
kompozícii,“ vysvetľoval Samuel Velebný. „Volili sme pastelovejšie farby,
kde sme využili asi tridsať rôznych
odtieňov. Toto je naša prvá spolupráca. Samo navrhol základ, ja som
sa venoval skôr farebnej kombinácii
a doplňujúcim prvkom,“ doplnil
Viktor Fehér.
V týchto dňoch už podchod susediaci so sídliskom Juh plní svoj účel
a prechádzajúcim zlepšuje svojou
farebnosťou náladu.
(mav)

Jubilejný ročník oceňovania
mimoriadnych školákov
Základná škola na Vagonárskej
ulici v Spišskej Sobote sa opäť
rozlúčila so školským rokom slávnosťou oceňovania mimoriadnych školákov pod názvom MiŠko
v priestoroch Mestského úradu
v Poprade.
V školskom roku 2016/2017 to bol
už jubilejný desiaty ročník oceňova-

nia najúspešnejších a najtalentovanejších žiakov ZŠ v Sp. Sobote. „Bolo
to ťažkých 188 vyučovacích dní, ktoré
však priniesli plody našej práce. Svedčia o tom výsledky vo vedomostných
súťažiach a olympiádach, ale aj v športe,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ na Vagonárskej ulici v Sp. Sobote Adriana
Oravcová.
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

MESTO Poprad v spolupráci
•s Mediačným
centrom Poprad orga-

nizuje ďalšiu bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude dnes 6. júla od 14.
do 16. hod. v kancelárii vo vestibule
mestského úradu. Mediátori poradia
ako postupovať pri riešení právneho
alebo osobného problému.
LETNÉ prázdniny začali školákom
v sobotu 1. júla. Potrvajú do nedele 3.
septembra. Nový školský rok sa začne
v pondelok 4. septembra.
KERAMICKÉ tvorivé dielne
pre deti a dospelých, ktoré sa mali konať na Námestí sv. Egídia v sobotu 1.
júla boli pre nepriaznivé počasie zrušené. Nový termín ich konania bude
v sobotu 29. júla od 11. hod. opäť
na námestí v našom meste. Dielne
každoročné organizuje Annogalllery
v spolupráci s mestom Poprad.
BEZPLATNÁ právna poradňa
pre obyvateľov mesta Poprad, ktorá
sa koná každú prvú stredu v mesiaci,
bude mať cez prázdniny prestávku.
Najbližšia právna poradňa bude 6.
septembra 2017.
NÁVŠTEVNÍCI festivalu EĽRO,
ktorý sa uskutoční od piatka 7.
do nedele 9. júla v Kežmarku, budú
môcť na prepravu využiť aj novinku - doubledecker. Premávať bude
v sobotu medzi Kežmarkom a Popradom. Poschodový autobus pôjde z autobusovej stanice v Poprade
o 11. hod. a o 18.40 hod. Zastávky
budú pri popradskom Dome kultúry,
v Matejovciach (Zámoček), vo Veľkej
Lomnici (Studený potok), v Huncovciach, na zastávke pri Bažante v Kežmarku a na autobusovej stanici. Späť
z Kežmarku pôjde o 13. hod. a večer
o 23.30 hod. z hlavnej autobusovej zastávky po tej istej trase.
POPRADSKÁ folk-rocková skupina Ostrov zahrá v mestskom parku
v Tatranskej Lomnici v nedeľu 9. júla
o 16. hod. a následne o 19. hod. v areáli kúpeľov v Novom Smokovci.
V sobotu 15. júla o 16. hod. bude
vystupovať v AquaCity Miro Jaroš
s programom, ktorý je určený predovšetkým deťom.
RADA Klubu Popradčanov (KP),
ktorá zasadala 19. júna sa zaoberala blížiacimi podujatiami, podnetmi od Popradčanov a prerokovala
aj ďalšie aktuálne záležitosti týkajúce
sa KP. Predsednícka Júlia Watter Domaratzká informovala členov rady KP
o stretnutí s predsedami mestských
klubov.
NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení
nízkeho napätia. 
(ppš)

•
•

•

Jubilejný ročník oceňovania
mimoriadnych školákov
(Dokončenie zo str. 1)

„Je to odlišný, no zároveň motivujúci záver školského roka najmä
pre mladších žiakov, ktorí by raz
chceli tiež stáť pred celou školou
na takomto pódiu. Chcem sa však
poďakovať učiteľom a žiakom všetkých našich popradských škôl, pretože si to zaslúžia za aktivity, ktoré
nám úprimne závidí celé Slovensko,“
zdôraznila vedúca odboru školstva,
mládeže a športu MsÚ v Poprade
Edita Pilárová.
Slávnosť MiŠko už desať rokov
s láskou pripravuje učiteľka ZŠ
v Sp. Sobote Soňa Kubovová, ktorej
sa za jej angažovanosť ušlo mimoriadne ocenenie. „Za MiŠkom stojí
inteligencia, talent a veľa driny. Nie
mojej, ale driny detí, učiteľov a rodi-

čov. Bez tejto spolupráce by MiŠko ani
nebol,“ skonštatovala.
Sošku MiŠka získal v tomto školskom roku deviatak Pavol Šimkovič
(na foto hore), ktorý žal úspechy pre-

•

•
•
•

•

dovšetkým vo vedomostných súťažiach. „Toto je méta, ktorú som chcel
dosiahnuť, nakoľko ma MiŠko motivoval,“ priznal. Najúspešnejšou športovkyňou sa stala ôsmačka Tamara
Potocká, ktorá bola v čase slávnosti,
ako juniorská reprezentantka Slovenska v plávaní, s výpravou v Izraeli na európskom šampionáte. Cenu
za ňu prevzala jej staršia sestra Tatiana (na foto dole), ktorá MiŠka ešte
ako žiačka tejto školy v minulosti
získala až štyrikrát. „Som hrdá na to,
že som mohla prevziať ocenenie tentokrát za moju sestru Tamaru. Bude
to pre ňu prekvapenie, pretože stále
nevie, že MiŠka získala práve ona,“
prezradila Tatiana Potocká.  (mav)

Dojímavý záver školského roka
(Dokončenie zo str. 1)

„Prvý ročník dopadol celkom dobre. Teraz si už s kamarátmi konečne
oddýchnem,“ povedal prváčik Juraj
Fábry. „Dostal som samé jednotky,
takže prvý ročník bol taký normálny,“ dodal jeho spolužiak Adrián
Šterbák. Vydýchla si aj triedna učiteľka z 1.A Jana Stasová. „Dúfam, že sa
deťom v prvom ročníku páčilo a že sa
v škole adaptovali. Učivo zvládli na výbornú. Aj oni ma ohodnotili veľkou
jednotkou a to ma teší,“ prezradila.
Rodičia sú vždy dôležitou súčasťou
fungovania školy. Za všetkých sa prihovorila predsedkyňa rodičovského
združenia Ingrid Beľujská. „Je úžasné
sledovať, ako deti postupujú od prvého
ročníka až po ten deviaty. Na začiatku
školského roka nevedia prváčikovia čo
ich čaká a na konci to berú ako ostrie-

ľaní školáci. Deviatakom je určite ľúto,
ale pri tom sa neskutočne tešia, že ich
čaká niečo nové. Chcela by som zaželať všetkým žiakom, ale aj rodičom,
aby si dostatočne oddýchli,“ povedala.
Deti pozdravil aj druhý viceprimátor

Popradu Pavol Gašper, ktorý zaželal
pekné prázdniny všetkým popradským školákom: „Želám im, aby si
oddýchli a vyvetrali si hlavy a aby sa
v septembri vrátili do školských lavíc
zdraví a odpočinutí.“ 
(mav)

Do konca augusta 2017 by mala
nia sú súčasťou stavby „Kruhový
Uzávierka cesty
trvať čiastočná uzávierka cesty
objazd, ulice Karpatskej – SlovenIII/3080 v prieťahu mesta Poprad na križovatke ského odboja“ v rámci hlavnej stavby SKALA BUSINESS
ulíc Slovenského odboja a Karpatskej. Uzávierka CENTER POPRAD, ktorá je realizovaná súkromným inje vyznačená prenosným dopravným značením vestorom na základe stavebného povolenia z roku 2007.
a doprava je riadená prenosnou svetelnou signali- Stavba uvedenej kruhovej križovatky súvisí s dopravným
záciou. Kvôli stavebným prácam je zároveň úplne napojením nového supermarketu, ktorý je vo výstavbe
uzavretý krátky úsek Karpatskej ulice. Obmedze- pri autobusovej stanici. 
(ppp)
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Vydarené Strážske hry
aj napriek nepriazni počasia
V sobotu sa v Strážach konal
ďalší ročník súťaží pre členov
klubov z jednotlivých mestských častí Popradu pod názvom Strážske hry 2017.
Po výdatnom dopoludňajšom
lejaku sa napokon podujatie
uskutočnilo s malým oneskorením. Do súťaží sa zapojili tento
rok štyri kluby – Klub Strážanov,
Klub Sobotčanov, Klub Veličanov
a Klub Popradčanov. Po prvýkrát
si niektoré zo šiestich disciplín
vyskúšali aj deti pod dohľadom
animátoriek, ktoré pre ne pripravili bohatý program. Neodolal ani popradský primátor Jozef
Švagerko a vyskúšal si v úvode
hod vidlami na cieľ. Okrem hodu
vidlami tímy súperili v behu s fúrikom cez prekážky, v preťahovaní lanom, vo futbale pre mužov,
respektíve v trestných kopoch
na bránu pre ženy a v pití piva.
Nechýbali rôzne atrakcie, chutný
guláš a skvelá muzika.
Súťaž tentokrát ovládli domáci členovia z Klubu Strážanov,
na druhom mieste sa umiestnila
Spišská Sobota, tretiu priečku
obsadila Veľká a na poslednom
štvrtom mieste skončil Klub Popradčanov.
(ppv)

•

Krátke správy

V MINULÝCH dňoch prebiehalo na území Tatier o spočítavanie kamzíkov. Júnová kamzičia
inventúra ukázala, že ich počty
na území Tatranského národného
parku sa stále držia nad tisíc kusov.
Na oboch stranách Tatier narátali
1 042 kamzíkov, z tohto počtu bolo
138 tohtoročných mláďat. Na slovenskej strane Tatier bolo narátaných 746 kamzíkov, z nich bolo 91
mláďat.

AUTOBUSOVÉ spojenia do Slo•venského
raja budú aj počas tejto
letnej sezóny posilnené. Premávať
bude autobusový spoj zo Spišskej
Novej Vsi cez Smižany, Čingov,
Spišské Tomášovce, Spišský Štvrtok
do Hrabušíc, na Hrabušickú Pílu
a späť. Zachádzať bude aj k železničnej stanici Vydrník v nadväznosti na osobné vlaky zo smeru Žilina
a Košice. Spoj bude premávať od 1.
júla do 3. septembra 2017.

•

V utorok 4. júla sa konaAreas“ v rámci
lo 3. neplánované zasad- V utorok bolo mestské zastupiteľstvo programu Internutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, ktoré reg Stredná Európa 2014 – 2020 a súhlas so zabezpezvolal primátor Jozef Švagerko. Podľa programu sa čením spolufinancovania projektu, návrh na zmenu
mal prerokovať návrh na schválenie zapojenia sa mes- uznesenia č. 143/2017 z 22. júna 2017, návrh na zmenu
ta do medzinárodného projektu s názvom „Built Heri- rozpočtu mesta Poprad na rok 2017 a ďalšie. Viac intage, Energy and Environmental – Friendly Integrated formácií zo zastupiteľstva, ktoré bolo až po uzávierke
Tools for the Sustainable Management of Historic Urban novín, prinesieme v budúcom vydaní. 
(ppš)

Slávnostné prijatie jubilantov

V okolí Bachledovej doliny
a obce Jezersko boli vytvorené nové
trasy pre chôdzu s turistickými palicami. Vyznačené boli tri trasy rôznej náročnosti dlhé 5, 6,5 a 11 kilometrov. Chodníky vedú krásnou
prírodou Spišskej Magury a ponúkajú výhľady na Belianske Tatry i Pieniny. Turisti počas chôdze
môžu spoznať nielen miestnu faunu a flóru, ale prechádzajú aj okolo
rôznych zaujímavých miest, ako je
Jezerské jazero, vyhliadková veža,
hrebeň Spišskej Magury či ľudová
architektúra obce Jezersko.

•

LEVOČA otvorí aj počas tohto
leta vežu Baziliky sv. Jakuba. Plánuje tak urobiť v polovici júla. Návštevnosť v minulej sezóne bola dosť
vysoká. Za dva mesiace fungovania
vežu navštívilo až 6 500 turistov.
pôdohospodár•stvaMINISTERKA
a rozvoja vidieka SR Gabriela

Matečná navštívila v piatok 30. júna
Tatranskú mliekareň, ktorá vykupuje každoročne od slovenských farmárov takmer 100 miliónov litrov
mlieka. Jej história siaha do roku
1979, produkcia syra a iných mliečnych produktov je však v regióne už
od 13. storočia.

•

Poslednú júnovú sobotu prijal primátor Popradu Jozef Švagerko tých jubilantov, ktorí oslavovali okrúhle životné jubileum v júni. K 85 rokom prijala
gratuláciu od primátora Anna Francová (na foto vpravo), Gizela Kučová,
Mária Mačurová a Pavol Roth, k 80

rokom Katarína Janová, Oľga Jetelová,
Alžbeta Kaiserová, k 75 rokom Magdaléna Bartkovská, Ján Brndiar, Mária
Janíčková, Katarína Králiková, Imrich
Marton, Ján Poracký, Ivan Suranovský.
70 rokov v júni oslavovali Mária Barabasová, Mária Homzová, Daniel Da-

rák, Rudolf Hosa, Žofia Kucová, Mária
Kurdelová, Anna Tichoňová, Melánia
Zajacová, Agnesa Zastková, Milan Javorský a Pavol Magera. Prijatia sa zúčastnili aj Ružena Bystrianová, Jozefína
Lešičková a Daniel Bekeš, ktorí oslavovali 70 rokov ešte v máji. 
(ppš)

MENEJ ako 900 eur v hrubom,
a teda menej ako priemernú mzdu
v slovenskej ekonomike za minulý
rok, vlani zarábalo až 55 % Slovákov pracujúcich na plný úväzok.
V rámci toho 7 % Slovákov videlo
na svojej výplatnej páske minulý
rok menej ako 450 eur, pričom minimálna mzda bola vlani 405 eur.
Vyplýva to z analýzy Poštovej banky, ktorá vychádzala z dát Štatistického úradu SR. 
(ppš)
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Najk r ajší č as opis v y kúzli l nováči k súťaž e
Minulý týždeň v stredu sa v Podtatranskej knižnici v Poprade konalo vyhodnotenie 9. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov.
„V tomto roku sa nám prihlásilo
menej časopisov. V kategórii základných škôl ich bolo päť, rovnako ako
v kategórii stredných škôl. Veľmi nás
mrzí, že k nám z popradských základných škôl nedorazil ani jeden školský časopis,“ uviedla Anna Ottová
z Podtatranskej knižnice v Poprade.
Víťazom 9. ročníka súťaže O najlepší školský časopis sa v kategórii ZŠ stal časopis Fišeráčik zo ZŠ
Dr. Fischera v Kežmarku. V rámci
stredných škôl sa z prvenstva tešil
nováčik v súťaži - časopis Life in The
Academy zo Súkr. gymnázia v Poprade, ktorý je na svete iba prvý rok.

Trojčlennú omladenú porotu v zložení Simona Ivančáková, Martin Sýkora a Katarína Plavčanová, niektoré
výtlačky milo prekvapili. „Pozitívne hodnotím najmä titulné strany

s vlastnými námetmi detí. Medzi stredoškolskými časopismi sú dokonca
také, ktoré výrazne vytŕčajú z davu
a sú už takmer na profesionálnej
úrovni,“ skonštatovala predsedníčka

poroty S. Ivančáková. „Prezentujeme
práce našich žiakov, zameriavame sa
na výtvarnú a literárnu oblasť. Niekedy treba žiakov viac motivovať,
aby pracovali a je pravda, že záujem
o tvorbu časopisu je stále menší,“ priznala učiteľka ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku Zuzana Bodyová. „Pri tvorbe
časopisu ma láka možnosť vyjadriť
svoj vlastný názor. Býva to aj ťažké,
pretože nie vždy máme tvorivú myšlienku,“ povedala redaktorka školského časopisu Fišeráčik Katarína
Vosovičová (na foto vľavo). „Toto
víťazstvo je pre nás nová, motivujúca skúsenosť. Aj my sme chceli mať
vlastný časopis a tak sme spojili sily,“
dodala fotografka zo školského časopisu Life in The Academy Miriam
Temori (na foto vpravo). 
(mav)

V piatok sa začína EĽRO

Na križovatke ulíc Kukučínova a Štefánikova vyrastá nová predajňa Lidl.
Bližšie informácie poskytol vedúci úseku komunikácie spoločnosti Tomáš Bezák: „Výstavba druhej predajne potravín v meste Poprad bola zahájená koncom
apríla. Otvorenie plánujeme na jeseň. Typologicky pôjde o podobnú predajňu
ako je tá, ktorá sa už v Poprade nachádza. Predajná plocha bude mať rozmer
1 200 m2, pre zákazníkov bude pripravených 90 parkovacích miest a dopravné
napojenie bude riešené z Kukučínovej ulice. 
FOTO - Marta Marová

So študentmi o občianskej angažovanosti
Koncom júna sa na pôde popradskej radnice konalo moderované
diskusné stretnutie so študentmi
stredných škôl mesta a okresu Poprad pod názvom Európsky informačný deň 2017.
Podujatie zorganizovalo informačné centrum Europe Direct Poprad
na čele s jeho riaditeľom Petrom
Litavcom. Okrem neho s mladými
ľuďmi diskutoval aj primátor mesta
Poprad Jozef Švagerko, vedúci Zastú-

penia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek, poslanci Európskeho parlamentu Vladimír Maňka
a Ivan Štefanec, ale aj riaditeľ Informačnej kancelárie EP Robert Hajšel.
Podujatie bolo zamerané na podporu
participatívneho
občianstva - aktívnej občianskej angažovanosti u mladých ľudí a na
ich lepšiu informovanosť o témach, ktoré študujú v rámci predmetu občianska náuka.
(ppv)

27. ročník festivalu EĽRO je
venovaný 430.
výročiu vzniku tkáčskeho cechu.
Počas piatka až nedele 7. - 9. júla
sa na jednom mieste prepletie história s remeslom, zábavou pre deti
i dospelých, voňavým jedlom
a kvalitnou hudbou.
Festival odštartuje v piatok. Vo večernom programe vystúpia Cigánski diabli s tanečnou skupinou Totti
Ovidiu. Ďalším veľkým lákadlom
pre návštevníkov bude česká skupina
Olympic.
Za bránami EĽRO vystúpia folklórne súbory z Čiech, Čiernej Hory,
Gruzínska, Srbska, Poľska a Grécka.

Obľúbené domáce skupiny ako Magura, Maguráčik, Magurák a Goralik
z Kežmarku, ako aj Kalužiar z Martina, Slnečnica z Piešťan ukážu svoje
tance na javiskách pri radnici a pred
hradom. V sobotu bude večerné javisko pred radnicou patriť českému
spevákovi Tomášovi Klusovi s kapelou
Cílová skupina. Krv v žilách rozprúdi
poprocková skupina HEX a prešovská
kapela Helenine oči. Moderovať príde
Marcel Forgáč. Program spestria sokoliari, dobové tance, historické scénky
a rozprávky pre deti. V interiéri Kežmarského hradu sa predstaví exTeatro
s obľúbenými Krvavými dejinami. Tri
dni plné zábavy uzavrie voľba kráľa remesla v nedeľu popoludní. 
(ppš)

Ilustračné FOTO – Silvia Šifrová

Kontrola venčenia psov
Mestská polícia Poprad uskutočnila predminulý štvrtok v ranných hodinách preventívno-bezpečnostnú akciu na sídlisku Juh III
v Poprade zameranú na kontrolu
dodržiavania ustanovení zákona č.
282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov.
Cieľom akcie bolo vykonávanie
hliadkovej činnosti v určenom úseku
so zameraním na dodržiavanie pred-

metného zákona. Na akcii sa zúčastnilo sedem príslušníkov mestskej polície. Počas akcie v uvedenej lokalite
skontrolovali 25 osôb, ktoré venčili
psov. V štyroch prípadoch uložili blokové pokuty za porušenie citovaného
zákona.
Aj vzhľadom k zisteným skutočnostiam bude mestská polícia v uvedených preventívno-bezpečnostných
akciách pokračovať. 
(msp)
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Otázka z mediačnej poradne

POVEDALI SLÁVNI

Chcel by som si urobiť nejaké stavebné úpravy na svojom dome. Najmä by som si chcel
teraz v lete zatepliť dom a vymeniť okná a ríny. Keďže so susedom nemáme veľmi dobré
vzťahy a domy stoja veľmi blízko seba, potreboval by som postaviť lešenie na jeho pozemok. On ma tam však nechce pustiť a vyhráža sa mi, že keď tam bude stáť čo len centimeter z môjho lešenia tak ho rozbije. Ako mám zatepliť dom z jeho strany, keď mi nedovolí
vstup na jeho pozemok a kvôli plotu sa to nedá spraviť lebo je tam úzky priestor? Môže
mi takto brániť v oprave môjho majetku?

„Myslím si, že pokiaľ pokazíte výchovu svojich detí, tak už veľmi
nezáleží na čomkoľvek inom, čo urobíte.“
- Jacqueline Kennedy Onassis, bývalá prvá dáma USA

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

MANŽELSTVO UZAVRELI
10. júna 2017 – Ing. Silvia Rušinová a Ondrej Ujčík, Dominika
Račeková a Róbert Ujčík, MgA. Vendelína Osvaldová a Štefan
Michna, Katarína Vajdová a Michal Kriššák, Stanislava Pomorská
a Štefan Maroši, 17. júna 2017 – Mgr. Lujza Gočálová a Ján Paul,
Natália Škovierová a František Gašpar, Veronika Kocúnová a Bc.
Lukáš Vdovjak, Zuzana Tulajdonová a Matúš Gallia, Mgr. Andrea
Ilavská a Štefan Birka

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 29. júna 2017
vo Veľkej s

Martou Moskalovou,
81-ročnou

V piatok 30. júna 2017
vo Veľkej s

Irenou Čekovskou,
77-ročnou

V pondelok 3. júla 2017
vo Veľkej s

Evou Feješovou,
74-ročnou

V pondelok 3. júla 2017
vo Veľkom Slavkove s

Michalom Pabišom,
16-ročným

V utorok 4. júla 2017
vo Veľkej s

Petrom Harabinom,
56-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
Vo štvrtok 6. júla o 14. hod
vo Veľkej s
V piatok 7. júla o 14. hod
vo Veľkej s

Máriou Ilavskou,
97-ročnou
Emou Behuliakovou,
85-ročnou

Pension - Restaurant SABATO
v Poprade - Spišskej Sobote
na Sobotskom nám. 1730/6

prijme ihneď
UPRATOVAČKU - CHYŽNÚ
(aj študentku alebo dôchodkyňu)
na obdobie letnej turistickej sezóny.

Kontakt: 0905 634 727

PP-69

Program kina CINEMAX Poprad
Od 6. júla do 12. júla
Ja zloduch 3 3D: o 13.50 hod.
(hrá sa len cez víkend) a o
16.10 hod., Ja zloduch 3 2D:
o 13. hod. (hrá sa len cez víkend, o 15. hod. (hrá sa len
11.7.), o 15.20 hod. (nehrá sa
11.7.) a o 18.30 hod., Spider-man: Návrat domov 3D:
o 16. hod. a o 20.50 hod.,
Spider-man: Návrat domov
2D: o 17.40 hod. (nehrá sa

11.7.), Brloh: o 20.40 hod.
(nehrá sa 11.7. a 12.7.), a o
21. hod. (hrá sa len 11.7.),
Predpremiéra: Vojna o planétu opíc: o 20.40 hod. (hrá
sa len 12.7.), Babská jazda:
Srdcu nerozkážeš: o 18. hod.
(hrá sa len 11.7.), Transformers: Posledný rytier 2D:
o 13.10 hod. (hrá sa len cez
víkend), Špina: o 18.50 hod.,
47 metrov: o 21. hod. Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Odpovedá JUDr. Dagmar Tragalová:
„Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní
umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne
na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak vám to sused
neumožní môžete osloviť mediátora, ktorý vám
pomôže komunikovať so susedom a následne
vám obom pomôže pri vytvorení dohody o podmienkach pri týchto stavebných úpravách. Ak

Kina Tatran
6. a 7. júl o 19.
hod. V UTAJENÍ
GB, akčný/triler,
98 min., titulky, MP15
Noomi Rapace, Orlando Bloom, John Malkovich a Michael Douglas v hlavných úlohách filmu z prostredia CIA.
Po úniku tajných informácií
je potrebné zabrániť pripravovanému útoku na Londýn.
Vstupné: 5 €
8. a 9. júl o 16. hod. JA, ZLODUCH 3 3D
USA, animovaná komédia, 96
min., dabing, MP
Bývalý zloduch Gru má problém. Nechal utiecť najhľa-

tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. Ak
by však sused bol stále neoblomný máte samozrejme možnosť obrátiť sa na súd a odvolať sa
na § 127 ods. 3 občianskeho zákonníka, ktorý
upravuje problematiku susedských sporov. Avšak ústretový prístup vás aj suseda môže pomôcť trošku zlepšiť vaše vzájomne vzťahy, preto
treba zvážiť či sa pokúsite o dohodu alebo zvolíte autoritatívny prístup.“ 
(ppp)

danejšieho zlosyna na svete
a vyhodili ho z práce v Antizloduchovskej lige. Jeho Mimóni sú čím ďalej nespokojnejší, lebo ich pán už nie je zlý.
Vstupné: 6 €; 5,50 € deti+ 0,80
€ okuliare
8. a 9. júl o 19. hod. SPIDER-MAN: NÁVRAT DOMOV
USA, dobrodružný/akčný, dabing, MP12
Po skúsenosti s Avengermi
sa vracia domov a jeho mentorom sa stáva Iron Man.
Na scéne sa však objaví nová
hrozba, ktorá môže zničiť
všetko, čo je mu tak drahé...
Vstupné: 5 €
10. júl o 19. hod. TRABANTOM DO POSLEDNÉHO

DYCHU - €URÓPSKE FILMY ZA €URO
CZ/SK, dráma, 96 min., titulky, MP15, FK
Posádky žltých trabantov,
Jawy a dvoch invalidných vozíkov tentokrát prešli Východný Timor, Indonéziu, Malajziu a Thajsko. Vstupné: 1 €
11. júl o 10. hod. BABY ŠÉF PRÁZDNINOVÉ KINO
USA, animovaná komédia, 97
min. dabing, MP
Zoznámte sa so zvláštnym bábätkom, nosí elegantný oblek
s kravatou a sa správa ako tajný agent. Vstupné: 2 €
Digitalizáciu
Kina Tatran
finančne podpori

Pohotovosť v lekárňach
Štvrtok 6. júla – Benu - Kaufland, v piatok
7. júla – Benu - Tesco, v sobotu 8. júla – Dr.
Max - OC MAX, v nedeľu 9. júla – Benu
- námestie, v pondelok 10. júla – Dr. Max
– námestie, a v utorok 11. júla - Benu –
námestie.
Benu – Kaufland: Moyzesova ul., Benu –

Tesco: Teplická cesta, Dr. Max (OC Max):
Dlhé hony, Benu – námestie: Námestie sv. Egídia, Dr. Max – námestie: Nám. sv. Egídia.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod.
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov
od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Niekto vám
prejaví svoju podporu a pochopenie. Budete
mať príležitosť vrátiť mu to.

Doprajte
si oddych,
lebo vás čaká veľa nových aktivít
a nových udalostí.

Niekto vám
vyzná lásku. Budete žiariť šťastím. Polepší
sa vám aj zdravie.

Niekto vás
nahnevá
a dáte mu to riadne pocítiť. Tiež
mu to dlho nezabudnete.

Pre
vaše
puntičkárstvo sa dostanete do hádky. Nemusí byť vždy všetko dokonalé.

Rozložte
svoje sily,
aby ste sa nevyčerpali hneď na začiatku leta. Čaká vás dosť práce.

S rozvahou
a trpezlivosťou sa dočkáte úspešného výsledku. Len musíte vytrvať.

Nezahrávajte
sa
s citmi iných, lebo by sa vám to
mohlo vypomstiť. Prinajmenšom
dostanete poriadne vynadané.

Radostné
obdobie leta
vám prinesie rozlúsknutie viacerých situácií, pred ktorými ste stáli.

Z nápadníkov
si
budete môcť vyberať. Na prácu
nebudete mať ani pomyslenie.

Neobzerajte sa späť.
Minulosť sa už nevráti a ani by to
pre vás nebolo dobré.
Budete sa
tešiť z príjemných dní, ktoré nič nenaruší.
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MESTO

POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
pozemku časť parc. č. KN-C 345/1, druh pozemku ostatné
plochy o výmere 165 m² v katastrálnom území Poprad, obec
Poprad, zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
na dobu neurčitú za účelom vybudovania parkovacích miest
a ich následného odovzdania do majetku mesta.
Minimálna výška ročného nájomného je stanovená v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad schválenými uznesením
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 117/2012 zo dňa
06. 06. 2012, a to vo výške vo výške 0,12 €/m2/rok za pozemky v oboch zónach za účelom budovania verejnoprospešných stavieb, napr. parkovísk, ihrísk, oddychových zelených
plôch, prístupových komunikácií, chodníkov a pod., ktoré
neslúžia na účely podnikania, ani s ním nesúvisia, teda spolu
19,80 €/rok za celý predmet nájmu.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 17. júla 2017
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, 052/716 72 93.
PP-65

MESTO

POPRAD

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
Novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Svit, obec
Svit, parc. č. KN-C 291/6 o výmere 368 m², druh pozemku trvalé trávnaté porasty, parc. č. KN-C 294/880 o výmere 257 m²,
druh pozemku ostatná plocha, parc. č. KN-C 294/881 o výmere
714 m², druh pozemku ostatná plocha a parc. č. KN-C 294/882
o výmere 132 m², druh pozemku ostatná plocha, spolu o výmere
1471 m², odčlenených z pozemku parc. č. KN-E 2247/7 o výmere
6390 m², druh pozemku ostatné plochy, evidovanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č.
2268 vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 35,-- €/m², t.
j. vo výške 51 485,-- € za celý predmet predaja spolu o výmere
1471 m². Termín na predloženie súťažných návrhov: do 22.
júla 2017 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: anna.pichnarcikova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.
PP-66

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, a to pozemok časť parc. č.
KN-C 2034/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2
za účelom zriadenia trhoviska.
Výška ročného nájmu je minimálne 25,-- €/m² za pozemky
v zóne B na účel osadenia predajného stánku.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými
Uznesením MsZ č. 117/2012, zo dňa 06. 06. 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.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 17. 07. 2017
o 12. 00 hod. 
PP-67

Dočasná zmena vedenia liniek MHD v Spišskej Sobote
Z dôvodu rekonštrukcie Velickej cesty a úplnej uzávierky
cestnej premávky v križovatke
ulíc Velická cesta – Chalúpkova v Spišskej Sobote dochádza
k dočasnej úprave v trasovaní liniek MHD č. 2, 3, 4, 5 a 7,
a to v termíne od stredy 5. júla
do pondelka 31.júla. Od 1. augusta budú spoje opäť vedené
podľa platných cestovných poriadkov.
Linka č. 2 - smer autobusová stanica Matejovce - spoje
vedené cez zastávku Spišská
Sobota, Mláky budú presmerované priamo na zastávku Spišská Sobota, námestie cez ul.
Pod bránou. Dočasne zrušené
budú zastávky Spišská Sobota,
ZŠ a Spišská Sobota, nákupné
stredisko. Čas odchodu zo zastávky Spišská Sobota, námestie
bude dodržaný podľa cestovného poriadku.
smer Matejovce
autobusová stanica - spoje vedené
cez zastávky Spišská Sobota,
Oktan a Spišská Sobota, námestie, budú presmerované
mimo zastávok Spišská Sobota,
nákupné stredisko, Spišská Sobota, ZŠ a Spišská Sobota, Mláky, cez zastávku Tatravagónka
na zastávku Štefánikova, zimný
štadión, t.j. dočasne zrušené
budú zastávky Spišská Sobota, nákupné stredisko, Spišská
Sobota, ZŠ a Spišská Sobota,
Mláky. Čas odchodu zo zastávky Štefánikova, zimný štadión,

MESTO

bude dodržaný podľa cestovného poriadku.
Linka č. 3 - smer Nové mesto,
Juh III
autobusová stanica - spoje budú presmerované
zo zastávky Spišská Sobota, Vagonárska Uralská priamo na zastávku Spišská Sobota, námestie
cez ul. Pod bránou. Dočasne
zrušené budú zastávky Spišská
Sobota, ZŠ a Spišská Sobota,
nákupné stredisko. Čas odchodu zo zastávky Spišská Sobota,
námestie bude dodržaný podľa
cestovného poriadku.
smer autobusová stanica
Nové mesto, Juh III – spoje
vedené zo zastávky Štefánikova,
Zimný štadión, budú presmerované cez zastávku Spišská Sobota, Mláky, priamo na zastávku
Spišská Sobota, ZŠ, t.j. dočasne
zrušené budú zastávky Tatravagónka, Spišská Sobota, Oktan, Spišská Sobota, námestie
a zastávka Spišská Sobota, nákupné stredisko. Čas odchodu
zo zastávky Spišská Sobota, ZŠ,
bude dodržaný podľa cestovného poriadku.
Linka č. 4 - smer Nové mesto,
Juh III Matejovce – spoj č. 37
bude presmerovaný zo zastávky
Spišská Sobota, Mláky priamo
na zastávku Spišská Sobota,
námestie cez ul. Pod bránou.
Dočasne zrušené budú zastávky Spišská Sobota, ZŠ a Spišská
Sobota, nákupné stredisko. Čas
odchodu zo zastávky Spišská
Sobota, námestie bude dodrža-

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, a to pozemok časť parc. č.
KN-C 92/1, ostatné plochy o výmere 3 m2 za účelom osadenia
1 ks informačnej tabule.
Výška ročného nájmu je minimálne 50,-- €/ks za pozemky
v zóne A na účel osadenia informačných tabúľ s plochou tabule
1 m² a viac.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami
prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými
Uznesením MsZ č. 117/2012, zo dňa 06. 06. 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.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 17. 07. 2017
o 12. 00 hod. 
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ný podľa cestovného poriadku.
Linka č. 5 - smer autobusová stanica Stráže – spoje
vedené cez zastávku Spišská
Sobota, Mláky budú presmerované priamo na zastávku Spišská Sobota, námestie cez ul.
Pod bránou. Dočasne zrušené
budú zastávky Spišská Sobota,
ZŠ a Spišská Sobota, nákupné
stredisko. Čas odchodu zo zastávky Spišská Sobota, námestie
bude dodržaný podľa cestovného poriadku.
Linka č. 7 - smer Nové mesto,
Juh III
autobusová stanica - spoje budú presmerované
zo zastávky Štefánikova, zimný
štadión cez zastávku Spišská Sobota, Mláky, priamo na zastávku Spišská Sobota, ZŠ. Dočasne
zrušené budú zastávky Tatravagónka, Spišská Sobota, Oktan,
Spišská Sobota, námestie a Spišská Sobota, nákupné stredisko.
Čas odchodu zo zastávky Spišská Sobota, ZŠ bude dodržaný
podľa cestovného poriadku.
smer autobusová stanica
Nové mesto, Juh III – spoje
budú presmerované zo zastávky Spišská Sobota, Vagonárska
Uralská priamo na zastávku
Spišská Sobota, námestie cez ul.
Pod bránou. Dočasne zrušené
budú zastávky Spišská Sobota,
ZŠ a Spišská Sobota, nákupné
stredisko. Čas odchodu zo zastávky Spišská Sobota, námestie
bude dodržaný podľa cestovného poriadku. 
(ppp)

•

Inzercia

Predám tatranský obklad
2,9 €/m2, leštený, zrubový - pologuľatý profil, hranoly a dlážkovicu - dyle na podlahy. Inf.:
č. t. 0908 234 866.
3/17-P
Predám zachovalý tmavý
nábytok do kancelárie za 120
€, chladničku Zanussi za 40 €
a váľandu s prístelkou za 40 €.
Inf. č. t. 0908 254 433. 25/17-P

•

• Náter

R ôzne

striech za 3 €/m2.
V cene je farba + práca. Inf.:
č. t. 0915 423 705. 44/17-R
V mesiacoch júl a august
ponúkame výučbu angličtiny pre deti aj dospelých
v meste Poprad, individuálne
aj v malých skupinkách. Sme
originálni lektori z Kanady
(native speakers), sústredíme
sa na konverzáciu, správnu
výslovnosť slov a slovnú zásobu. Garantujeme pedagogickú
odbornosť. Prispôsobíme sa
Vaším požiadavkám! Cena
15 euro/1 hod. (individuálna výučba), 20 euro/hod.
(skupina). Kontakt: katkacalgary@yahoo.ca, 0918 908
132 alebo 001-403-7197681
(nechajte odkaz)
48/17-R

•
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Netradičná rozlúčka s predškolákmi
v škôlke v Spišskej Sobote

V piatok 23. júna sa v materskej
škôlke v Spišskej Sobote po prvýkrát
konala netradičná rozlúčka s predškolákmi. Niesla sa v duchu aspoň
na chvíľu sa zastaviť a prežiť pohodové popoludnie v kruhu svojich
detí. Už týždne pred rozlúčkou sa
jej budúci prváčikovia nevedeli dočkať a neustále sa vypytovali, kedy už
budú spať v škôlke aj cez noc.
V dopoludňajších hodinách prebiehalo lúčenie sprevádzané spevom
a básňami. Popoludní nasledoval
program pre rodičov, ktorí videli
svoje ratolesti v modrých talárikoch
ako skutočných študentov. Pani riaditeľka im odovzdala osvedčenia
o ukončení predprimárneho vzdelávania. Potom sa všetci pobrali

na spoločnú grilovačku v areáli školy. Bola to príležitosť na spoločné
stretnutie detí, rodičov aj učiteliek.
Vo večerných hodinách sa uskutočnila dlho očakávaná noc v materskej
škôlke. Deti si zapli baterky a vybrali
sa dobrodružnou cestou hľadať poklad, ktorý ukryli škriatkovia. Témou celého večerného programu
bola veselá rozprávka o zvieratkách
v speváckej súťaží s názvom Spievaj. Pri dobrodružstvách spojených
s plnením úloh sa deti unavili, ešte
si spoločne pozreli rozprávku a na
zemi v jednej triede všetky deti zaspali. Spoločné spanie zabezpečilo
množstvo spomienok a vtipných
príhod, ktoré si budú ešte dlho pamätať. 
(ošt)

POZVÁNKY

sku Kežmarok a MsKS v Kežmarku pozývajú na operné predstavenie v Drevenom evanjelickom artikulárnom
kostole v Kežmarku v piatok 7. júla.
V sobotu 8. júla o 19. hod. vystúpi v areáli kúpeľov v Novom Smokovci dixielandová kapela s názvom
Prešovský dixieland. 
(ppš)

6. júla o 15. hod. vystú•pi vZajtra
parku na Námestí gen. Štefánika
v Starej Ľubovni najstaršia ľudová
hudba v okrese Stará Ľubovňa s názvom Pastrnovci.
Cirkevný zbor ECAV na Sloven-

•

•

Týždeň s mestskou políciou

týždeň v pondelok ráno • VO ŠTVRTOK 29. júna ve•boloMINULÝ
na mestskú políciu oznámené, čer prijala mestská polícia oznam
že na Ul. D. Tatarku parkuje vozidlo,
ktoré má v zámku dverí kľúče a v jeho
okolí sa nikto nenachádza. Hliadka
MsP Poprad po príchode na miesto
vozidlo uzamkla a kľúče odovzdala
73-ročnému majiteľovi, ktorý po 20
minútach prišiel k vozidlu.
MINULÝ týždeň v utorok krátko
po polnoci volal na tel. číslo 159 vodič
vozidla Peugeot, ktorý mal so svojim
vozidlom nehodu pri výjazde z Popradu smerom na Kežmarok. Jeho vozidlo ostalo na streche, pričom spolujazdkyňa zostala zakliesnená vo vnútri. Hliadky MsP Poprad na mieste
nehody vykonali prvotné úkony až
do príchodu hasičov a záchranárov.
Dve zranené osoby boli sanitkou prevezené do nemocnice.

•

ohľadom ženy ležiacej na chodníku
na Vodárenskej ulici neďaleko baptistického kostola. Mestskí policajti po príchode na miesto zistili, že
45-ročná žena má zranenia v oblasti
hlavy a navyše je pod vplyvom alkoholu. Bola odvezená do nemocnice
privolanou sanitkou.
V PIATOK 30. júna krátko
po polnoci preverovali mestskí policajti oznam ohľadom muža ležiaceho na chodníku na Ulici Tolstého.
Hliadka na mieste zistila 61-ročného
Popradčana, ktorý bol pod vplyvom
alkoholu, dezorientovaný a vyzlečený donaha. Muž sa sťažoval na bolesti v oblasti rebier. Sanitkou bol
prevezený do nemocnice.
(msp)

POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2017

Letný festival hudby, filmu a divadla

6. júl o 20. hod. - Námestie sv.
Egídia „CHUTILO VÁM, PÁNI?“
/ PAVOL SERIŠ Pohybová komédia
jedného herca z podivného sveta
reštaurácií, ktorá vznikla v spolupráci s režisérom a hercom Arnoštom Goldflamom.
7. júl o 19. hod. - Námestie sv.
Egídia NATALIE & HOSŤ MARTIN BIES / KONCERT Natalie exotická speváčka, pianistka a skladateľka sa v Poprade predstaví s M.
Biesom (flamenco gitara). Mladá
slovenská speváčka tvorí a vystupuje pod pseudonymom Natalie.
Jej repertoár tvoria vlastné kompozície v štýle soul, world orient, ako
aj skladby svetových interpretov
ako Alicia Keys, ale aj jej autorské
skladby a skladby Martina Biesa
v štýle flamenco soul.
8. júl o 10. hod. - Námestie sv.
Egídia DANKA A JANKA / Divadlo na Predmestí SNV Rozprávkový príbeh dvoch sestier.
8. júl od 12. do 14.30 hod. - Ná-

mestie sv. Egídia TATRANSKÝ
OLDTIMER 2017 1. ROČNÍK
ZRAZU HISTORICKÝCH VOZIDIEL / VÝSTAVA Pod záštitou
primátora mesta Poprad Jozefa
Švagerka Výstava historických vozidiel v štýle „Prvorepublikovej elegancie“.
8. júl o 21. hod. - Námestie sv. Egídia AGÁVA / FILMY NA PLÁTNE
/ SR / Dráma / 91´ / 2016 Agáva je
hraný film na námety druhej kapitoly románu Agáty slovenského spisovateľa Ladislava Balleka.
9. júl o 15. hod. - Námestie sv.
Egídia BRILLANT ORCHESTER /
PROMENÁDNY KONCERT
BRILLANT ORCHESTER Milana Olšiaka vznikol v roku 1998
na Akadémii umení v Banskej Bystrici. K ich repertoáru patria skladby od najvýznamnejších svetových
autorov ako J. S. Bach, N. Paganini,
J. Straus, A. Chačaturjan, J. Brahms,
N. Rimskij - Korsakov, A. Dvořák,
W. A. Mozart a mnoho ďalších.

Vstupenky na EĽRO vyhrali
V predchádzajúcom vydaní novín Poprad bola uverejnená súťaž o vstupenky na festival EĽRO, ktorý začína v Kežmarku v piatok 7. júla a potrvá
do nedele 9. júla. Spomedzi tých, ktorí sa do súťaže zapojili boli vyžrebovaní: Mgr. Renáta Pittnerová, Chalúpkova ul., Poprad a Božena Glovňová,
L. Svobodu, Poprad. Vstupenky si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská
149/7, Poprad) do zajtra 7. júla do 14. hod.
(ppš)

Policajti zachránili muža na stožiari
Dvaja policajti z pohotovostnej
motorizovanej jednotky v Poprade minulý týždeň v pondelok
výrazným spôsobom pomohli
zachrániť muža, ktorý vyliezol
na svetelný stožiar s úmyslom
ukončiť svoj život.
Muž sa nachádzal na stožiari v blízkosti popradskej železničnej stanice
vo výške asi 25 metrov a chcel spáchať samovraždu. Policajti s ním začali komunikovať. Uviedol im, že sa
bojí o svoj život. Z jeho komunikácie

bolo zjavné, že je pod vplyvom alkoholu. Jeden z policajtov vyšiel za ním
hore, druhý zatiaľ kontaktoval hasičov a záchranárov.
Policajti s mužom neustále komunikovali a postupne si získali jeho
dôveru, čo prispelo k jeho následnému bezproblémovému zlaneniu dole
zo stĺpa, ktoré vykonali privolaní
hasiči. Zachráneným bol 25-ročný
muž z okresu Poprad. Po pozitívnej
dychovej skúške na alkohol muža
prevzali záchranári. 
(krp)

•

FOTO – archív KRPZ
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Ján Pavol II. po rokoch symbolicky navštívil Poprad
Osobnosť Jána Pavla II. a jeho
odkaz si po dvoch košických vystúpeniach pripomenuli aj v Poprade. Hudobno–dramatické dielo
odznelo v podaní Opery Štátneho
divadla Košice. Vyše 130 umelcov
tak oživilo návštevu Sv. Otca z roku
1995, kedy navštívil Levočskú púť.
Obrazom, hudbou aj slovom
predstavili tvorcovia Jána Pavla II.
ako dieťa, študenta, divadelníka,
športovca, ale aj kňaza, biskupa
a pápeža až po posledné hodiny
jeho života. Spoluautor Jozef Lečšinský povedal: „Bola to zjednocujúca osobnosť. Je napísaných niekoľko desiatok životopisov, ale je málo
ľudí, ktorí by sa na jeho osobe škriepili. Chceli sme ho predovšetkým
ukázať ako človeka. Pri osobných
stretnutiach, som si uvedomil, že
málokedy stretnete niekoho, na kom

vidieť modlitbu. Zrazu cítite, akoby
ten človek pri vás nebol. Tú mystiku
a prepojenie hore nemal iba v popise
práce. Preto sa o ňom hovorilo, že je
to pápež, na ktorom nebolo vidno, že
je úradníkom cirkvi.“

Viac ako 2-hodinové putovanie
po životných cestách tohto slovanského pápeža predviedli umelci
skladbami Mozarta (Lacrimosa),
Pucciniho (Nesundorma), Verdiho (Nabucco), ale aj Čajkovského,

Händela a ďalších.. „Táto osobnosť
nemala za sebou žiadnu armádu
a predsa vedela meniť svet. Náš život
sa dá meniť aj slovami a srdcom,“
uviedol režisér Ján Sabol. „Veľmi
som si ho vážil - o to ťažšie sa to spieva. Ubrániť sa emóciám s kolegami
pri krásnej hudbe a jeho životnom
príbehu bolo náročné. Takýchto koncertov nemám za sebou veľa,“ povedal operný spevák Filip Tůma. „Na
konkatedrále máme to jeho pamätné Nebojte sa. Keď prežívam ťažšie
chvíle, stále si naňho spomeniem,“
dodal primátor Jozef Švagerko.
Ján Pavol II. zomrel pred 12 rokmi
v predvečer sviatku Božieho milosrdenstva vo veku 84 rokov. Do dejín
ľudstva sa zapísal ako svetový líder,
ktorý sa pričinil o pád socializmu
v Európe. Jeho pontifikát trval 27
rokov. 
(kpa)

Mladí ľudia citlivo vnímajú myšlienky

multikulturalizmu

Tohtoročnú púť na Mariánsku horu v Levoči navštívilo takmer pol milióna
veriacich. Tí si tam pripomenuli tri historické jubileá - 770. rokov od vzniku
tejto púte, 100. výročie fatimských udalostí a 70 rokov od zasvätenia Spišskej
diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Program pre návštevníkov
ponúkalo pútnické miesto počas celého uplynulého týždňa. Až do nedele sa
na hore konali viaceré sv. omše a liturgie východného obradu. V sobotu večer bola sv. omša s Mons. Františkom Rábekom, ordinárom ozbrojených síl
a zborov SR (na foto). Slávnostnú sv. omšu v nedeľu celebroval hlavný pápežský penitenciár - kardinál Mauro Piacenza. V kázni, ktorú v jeho mene
prečítal spišský diecézny biskup Štefan Sečka, pripomenul význam púte,
na ktorej sa už od 13. storočia schádzajú pútnici, aby si od Panny Márie vyprosovali ochranu a prednášali svoje osobné prosby. FOTO – Silvia Šifrová

Z interpelácií poslancov
Na ostatnom júnovom riadnom
Mestskom zastupiteľstve v Poprade
vystúpili viacerí poslanci s interpeláciami.
Poslankyňu Beátu Sichrovskú oslovili viacerí občania, ktorí sú pobúrení
reklamami nočných klubov pre dospelých umiestnenými v blízkosti škôl
a v uliciach mesta. Žiadajú informáciu, aké opatrenia mesto prijalo, aby
takéto reklamy v meste neboli.
Poslanec Peter Brenišin interpeloval požiadavku občanov, aby sa
sprísnila kontrola mestských policajtov ohľadom dodržiavania zákazu
vodenia psov pri detských ihriskách,

ako aj obmedzenie hluku z terasy pivárne na Podjavorinskej ulici. Obrátil
sa aj na primátora mesta za účelom
zefektívnenia zasadnutí zastupiteľstiev.
Poslankyňa Anna Ondrušeková
žiadala úpravu Parku hrdinov pri železničnej stanici od Ulice Halátova
vedľa Tatranskej galérie. V parku sa
nachádzajú prístrešky prekrývajúce
chodníky, ktoré sú silne znečistené
a neumývané niekoľko rokov, rovnako aj lavičky.
Ďalšie interpelácie popradských
poslancov prinesieme v najbližšom
vydaní novín Poprad.
(ppp)

Katedra manažmentu na Inšti- na Ul. 29. augusta a Cirkevné gymtúte Štefana Náhalku v Poprade názium P. U. Olivu. Celkovo sa však
z Pedagogickej fakulty Katolíckej výskumnej časti projektu zúčastnilo
univerzity v Ružomberku sa zú- 10 stredných škôl z Popradu, Spiščastňuje od októbra minulého roka skej Novej Vsi, Liptovského Mikulána riešení vedeckého medziná- ša, Kežmarku a Košíc.
rodného projektu EÚ pre mládež
Účastníci konferencie sa venovali
z programu Eratémam politickej,
smus+ s názvom Dali ste nám vedieť ekonomickej a náMultikulturalizmus z pohľadu kul- boženskej migrácie a zdieľali natúrnej identity, spoločne s dvoma vzájom svoje skúsenosti zo stretnutí
zahraničnými partnermi Eduex- s inou kultúrou. Zaujímavý program
pert z Poľska a Butterflies z Veľkej konferencie obohatilo svojimi poBritánie.
zdravnými a odbornými prednáškaVo štvrtok 22. júna sa v Popra- mi viacero vzácnych hostí.
de v rámci projektu uskutočnila
Súčasťou konferencie bola aj výmedzinárodná konferencia s ná- stava dvoch cyklov obrazov Fera
zvom „Mladí a multikulturalizmus Guldana s libretom Mira Polláka
na Slovensku, v Poľsku a vo Veľkej Národnosti na Slovensku a Exody,
Británii“, ktorej sa zúčastnilo viac ktorú poskytlo občianske združenie
ako 70 účastníkov. Okrem riešiteľ- Krásny Spiš.
ského tímu z troch krajín to bolo
Záver a vyhodnotenie projektu
50 študentov so svojimi pedagógmi Erasmus+ bude koncom septembra
z dvoch popradských stredných škôl u poľského partnera v Lodži.
– Súkromná stredná odborná škola

Anna Diačiková

FOTO – archív A. D.
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Futbalisti sa už tešia na celoštátnu ligu
Minulý
týždeň
v stredu sa po dovolenkách
stretli
futbalisti FK Poprad
na prvom zraze pred
novou sezónou II.
ligy. V kádri veľa zmien nenastalo.
Popradčanov však čaká viac cestovania a nová výzva.
„Všetci sa spoločne tešíme na celoštátnu druhú ligu. Dôjde k malým
zmenám v kádri. Na prvom zraze
už nebola štvorica hráčov – Miro
Poliaček, Lukáš Tóth, Szymek Gruca
a Tomáš Peciar. Máme medzi sebou
aj mladých chlapcov, ktorých budeme testovať a behom týždňa by sme
chceli uzavrieť káder pre novú sezónu. Do prípravy sa zapojili traja
dorastenci – Jakub Vigľaš, Lukáš
Urbanič a Vladyslav Apostolyuk,“
uviedol na prvom zraze prezident
FK Poprad Roman Dvorčák. „Musím povedať, že po veľmi dlhej dobe
som sa na začiatok prípravy tešil.
Tešil som sa na kabínu a na všetkých
ľudí v klube. Toto mi dáva silu a nádej do ďalšej práce, že to môže byť
dobrá sezóna pre mňa, aj pre celý FK
Poprad. Vidím na tvárach ostatných

hráčov, že sú pozitívne naladení a že
sa na tréningy tešili. Máme tri týždne
na doladenie nedostatkov. Verím, že
chytíme začiatok ligy a ja sa dožijem
toho, že tu bude čo najskôr vypredaný štadión,“ povedal hrajúci tréner
FK Poprad Stanislav Šesták. „Dva
týždne zbehli ako voda. Dovolenkoval som s rodinou a venovali sme sa
jeden druhému,“ prezradil kapitán

Turnaj fanklubov v hokejbale
Zimný štadión v Poprade bude v termíne od 7. do 9. júla patriť hokejovým
fanúšikom z celého Slovenska počas
12. ročníka Hokejbalového turnaja fanklubov pod záštitou
popradského primátora Jozef
Švagerka.
Zakladateľom tohto turnaja
bol bývalý predseda Fanklubu HK
Nitra Ľuboš Gregor, ktorý vo februári 2008 tragicky zahynul pri autonehode.
Odvtedy sa toto podujatie traduje aj ako
Memoriál Ľuboša Gregora. V dva-

HK Poprad minu•lý VEDENIE
týždeň oznámilo, že podpísalo

zmluvu pre nasledujúcu sezónu
s odchovancom popradského hokeja
a členom širšieho kádra slovenskej
reprezentácie Michaelom Vandasom, ktorý uplynulé štyri roky strávil
vo Vítkoviciach. Zároveň sa skončila
letná časť prípravy popradských hokejistov na suchu. Po dovolenkách
sa zídu na ľade 24. júla, ale už týždeň
pred tým ich čaká normálny tréningový program.
AJ tento rok mesto pripravilo pre mládež Popradské tenisové
prázdniny. Mestské tenisové kurty
na Ulici Boženy Nemcovej ponúkajú
deťom a študentom do 18 rokov možnosť zahrať si tenis za zvýhodnených
podmienok. Až do 31. augusta je
možné využiť tenisové kurty za cenu

•

nástom ročníku sa v dvoch skupinách
predstaví desať tímov fanklubov z hokejovej extraligy a 1. ligy.
V skupine A sa predstavia Žilina, Košice, Bardejov, L. Mikuláš
a Skalica, v skupine B si Poprad
zmeria sily so Spišskou Novou Vsou, Nitrou, Martinom
a Piešťanmi.
Turnaj sa začne v piatok 7. júla
o 9. hodine slávnostným otvorením
a vyvrcholí finálovým zápasom v nedeľu
19. júla o 15. hodine. 
(ppv)

tímu Vladislav Palša. „Futbal mi už
chýbal. Tešil som sa na zraz a celý
kolotoč, ktorý okolo toho je,“ doplnil
brankár Ján Malec.
Len nedávno vyšla v médiách
na povrch informácia, že FK Poprad
posilní v novej sezóne po Stanovi
Šestákovi ďalší bývalý reprezentant
Slovenska, účastník MS 2010 v JAR
– Kamil Kopúnek.

Slovenské volejbalové
reprezentantky bojovali v Poprade minulý
týždeň v stredu v prvom zápase semifinále Európskej ligy žien
proti Fínsku o postup
do finále tejto súťaže,
v ktorej obhajujú minuloročné striebro. Aj napriek tomu, že viedli 2:1
na sety, o svojom triumfe 3:2 rozhodli Fínky
v skrátenom sete. Odveta sa hrala v Helsinkách v nedeľu. Zverenkyne Mareka
Rojka prehrali 0:3 a do finále nepostúpili. 
FOTO – Marek Vaščura

Krátko zo športu
1 euro/osoba/hod. Rezervácie na telefónnom čísle 0903 619 232.
V SÚVISLOSTI s nedávno ukončeným 15. ročníkom tenisového turnaja Poprad-Tatry Challenger 2017
sa slovenské tenisové osobnosti rozhodli napísať otvorený list, ktorým
vyjadrili svoju podporu obnoveniu
tenisovej tradície pod Tatrami a tiež
vzniku špičkového tenisového podujatia v atraktívnom prostredí Tatranskej Lomnice. Aj na základe listu
požiadali primátora mesta Vysoké
Tatry o obnovenie diskusie na úrovni
vedenia mesta a mestského zastupiteľstva o možnostiach realizácie zámeru tenisových kurtov v Tatranskej
Lomnici.

•

Popradčania začali s hernou prípravou už v sobotu v Liptovskom
Mikuláši, kde zvíťazili 3:2. Gólovo
sa presadili hráči na skúške – iba
19-ročný popradský odchovanec Daniel Dubec, ktorý doteraz
zarezával v trnavskom Spartaku
a dvojgólový Štefan Holiš z Myjavy.
V utorok nastúpili naši futbalisti
na druhý prípravný zápas v Spišskej Novej Vsi po uzávierke aktuálneho vydania novín Poprad. V sobotu 8. júla sa predstavia domácim
fanúšikom v zápase proti FK Pohronie o 10.30 hod. v NTC. Od 10.
do 15. júla ich čaká sústredenie
v Čechách, počas ktorého odohrajú
tri prípravné zápasy (v utorok 11.
júla o 10.30 hod. proti SK Převýšov,
vo štvrtok 13. júla o 10.30 hod. proti FC Hradec Králové a v sobotu 15.
júla o 10.30 hod. proti SK Hanácká Slavla Kroměříž). Generálkou
na ligu bude domáci duel v nedeľu
23. júla s FC Lokomotíva Košice
v NTC o 17. hod. Nová sezóna začína v nedeľu 29. júla, no žreb súťaže
do uzávierky vydania novín Poprad
ešte nebol známy.
(mav)

NEDEĽU 2. júla sa v Štrbe ko•nalVštrnásty
ročník súťaže hasičských

družstiev O putovný pohár starostu
obce. U mužov i žien si prvenstvo
vybojovala Šuňava, u dorastencov
zvíťazili Stráže, medzi dorastenkami
boli prvé dievčatá z Gánoviec.
V NEDEĽU 2. júla si dali stretnutie priaznivci zábavného bowlingu
na prvom kole turnaja Leto v chládku
v herni Citybowling Poprad. Turnaj
sa odohral v dvoch rundách za účasti
34 hráčov. Najviac sa darilo Františkovi Kuzielovi, ktorý celkovým finálovým výkonom 498 bodov s priemerom 246,55 ovládol celú súťaž.
OD soboty 8. júla do nedele 9. júla
sa v Tatranskej Lomnici uskutočnia

•

•

jazdecké preteky Memoriál bratov
Bornemiszovcov. Okrem parkúrových a skokových súťaží koní sa návštevníci môžu tešiť na množstvo lákavých atrakcií. Sobotňajší program
štartuje o 11., v nedeľu už o 10. hodine. Podujatie vyvrcholí v nedeľu
skokmi mohutnosti o Cenu primátora mesta Poprad.
AKTÍVNY voľný čas, bohatý
program, bývalí a súčasní olympionici, to všetko mohlo zažiť 42 detí
zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny na 7. ročníku Medzinárodného olympijského tábora mládeže, ktorý sa uskutočnil od soboty
24. júna do štvrtka 29. júna vo Vysokých Tatrách. Vrcholom tábora bola
oslava Olympijského dňa v priestoroch ZŠ v Dolnom Smokovci.
(ppv)

•
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Posledný deň školského roka patrilo Námestie sv.
Egídia v Poprade hudbe. Popoludní sa pred obchodným centrom Forum konal koncert v rámci projektu Integrácia, ktorý spája svet dospelých a detí.
Pripravený bol pestrý program, v ktorom vystúpila
kapela Starmania, Maroš Bango a ďalší. V priestore

V Spišskej Novej Vsi sa od 13.
do 16. júla 2017 uskutoční jubilejný 50. ročník celoslovenskej
výstavy bývania s medzinárodnou
účasťou Spišské výstavné trhy. Sú
najstaršou nepretržite organizovanou výstavou na Slovensku.
Prvý zakladajúci ročník sa uskutočnil 7. - 14. júla 1968. Ako uviedla riaditeľka SVT Mária Kleinová,

medzi kostolmi sa uskutočnil festival popradských
skupín. Divákom sa predstavili kapely Star band,
City (na foto vpravo), Dr. Feel Good, E.C.R. a Tatranka, ktorá tohto roku oslavuje 30. výročie. Dlhá
história je výsledkom zanietenosti lídra Jána Kráľa, ktorý v súčasností v kapele hrá spolu s bratom

Slavomírom, Števom Modričom, Richardom Kanalošom a Miroslavom Gejdošom. Spestrením príjemného letného popoludnia pre Popradčanov bola
aj zaujímavá živá pozvánka na koncert v podobe
mobilného auta so swingovou kapelu Funny Fellows
(na foto v strede). 
FOTO – Silvia Šifrová

Jubilejné Spišské výstavné trhy
do srdca Spiša vtedy prilákal 60
vystavovateľov:
„Predovšetkým
v sedemdesiatych a osemdesiatych
rokoch boli Spišské výstavné trhy
veľkým lákadlom a za tzv. „úzkoprofilovým“ tovarom, ktorý do Spišskej
Novej Vsi privážali vystavovatelia

PP-7

z celej ČSSR, sem prichádzali každoročne desaťtisíce kúpychtivých
návštevníkov. Deväťdesiate roky zas
priniesli veľký záujem začínajúcich
podnikateľov, ktorí tu neraz začínali
svoju často úspešnú podnikateľskú
cestu.“

Tohtoročné SVT budú otvorené
13. - 15. júla denne od 10. do 19.
hod., 16. júla od 10. do 14. hod. Výstava bude obsahovať kategórie Postav dom, Domov a vkus, Domov
a žena, Dvor a záhrada a Auto-paráda.
Bezplatný vstup na SVT našim
čitateľom umožní uverejnená vstupenka platná pre 1 osobu.  (pmm)

PP-63

