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Pódium na námestí zmenilo rozmery

Vo štvrtok 7. júla malo na rozšírenom pódiu premiéru Divadlo na doske z Prešova s veselohrou Zákon žien (na foto vľavo). FOTO - Silvia Šifrová, Marek Vaščura
Minulý týždeň v stredu sa pracovníci Mestského úradu v Poprade pustili do prestavby pódia
medzi kostolmi na Námestí sv. Egídia, ktoré je
odteraz väčšie. Už na druhý deň zažilo na nových
doskách premiéru prešovské divadlo v rámci
podujatí Popradského kultúrneho leta 2016.
„Ak chceme hovoriť o kvalite kultúrnych podujatí,

ktoré mesto organizuje, musíme hovoriť aj o veľkosti
zastrešenia s pódiom. Zväčšený rozmer určite prispeje k tomu, aby sa akcie dali robiť vo väčšom a kvalitnejšie. Malý strešný systém mal vnútorný rozmer 6x5
metrov, tento zväčšený je strednej veľkosti 9x6 metrov.
Finančné prostriedky boli schválené mestským zastupiteľstvom presunom z rezervného fondu vo výške 16

tisíc eur na zakúpenie doplňujúcich konštrukčných
dielov,“ uviedla vedúca odboru servisných činností
MsÚ v Poprade Angela Františková, ktorá dodala,
že k dispozícii sú aj väčšie rozmery so zastrešením
12x10 metrov, no to sa na dané miesto nezmestilo.
Takto bolo pódium využité počas príchodu Mikuláša na neďalekom parkovisku.
(ppv)

Deti si užili letný tábor

Mesto Poprad už po osemnástykrát pripravilo pre 40 detí zo sociálne slabších rodín 8 - dňový
prázdninový pobyt. V termíne od
1. do 8. júla zažili nezabudnuteľné
chvíle v Súkromnej škole v prírode
v Tatranskej Lomnici.
„Pokračujeme v krásnom projekte,
ktorý je dobre nastavený a tieto deti
si to zaslúžia. Vyrastajú v neľahkých
podmienkach a my im chceme pomáhať aj takouto formou,“ uviedol počas
návštevy tábora primátor Popradu
Jozef Švagerko.
Deti si užili pestré súťaže, kreslenie na chodník, Lomnický jarmok,
hľadanie pokladu, výrobu vlastných
tričiek, funny olympiádu, rôzne športové aktivity, maľovanie vlajok, výro-

bu výrobkov z cesta, karneval, servítkovou technikou sa naučili vyrábať
šperkovnice, obrázky a mnoho iného.
Pod dohľadom skúsených lektorov si
vyskúšali aj techniky poskytovania
prvej pomoci. Tento rok tiež spoznávali krásy okolia a navštívili Skalnaté
Pleso visutou lanovkou z Tatranskej
Lomnice, Múzeum TANAPu a Botanickú záhradu - expozíciu tatranskej
prírody v Tatranskej Lomnici. Prekvapením boli určite aj vizuálne ilúzie v Tricklandii v Starom Smokovci.
Nechýbalo ani plávanie, ktoré si deti
užili v Hoteli Odborár v Tatranskej
Lomnici. „Veľmi sa mi páčilo vyrábanie tričiek, olympiáda, ale aj výlet na
Skalnaté Pleso,“ prezradila Sarra Repková.
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

POČAS letnej turistickej sezóny sú
parkoviská s bezobslužným parkovacím systémom spoplatnené v skrátenom režime. V pondelok až štvrtok sú
spoplatnené od 8. do 14. hod., v piatok
je parkovanie na týchto parkoviskách
bezplatné po celý deň. Bližšie informácie na www.smkpp.sk
Poprad má od pondel•ka 11.TELEVÍZIA
júla do nedele 24. júla 2016 tech-

nickú odstávku. Nové vysielanie diváci
opäť uvidia v pondelok 25. júla.
SLÁVNOSTNÉ prijatie športových
osobností sa uskutoční v piatok 15.
júla v obradnej sieni Mestského úradu
v Poprade. Po prijatí, ktoré sa koná pri
príležitosti Stretnutia Legiend pod Tatrami, sa uskutoční prehliadka Spišskej
Soboty a podvečer autogramiáda v OC
Forum.
V SOBOTU 16. júla o 17. hod. sa
na hasičskom dvore v Spišskej Sobote bude konať Čaj o piatej s hudbou.
V prípade nepriaznivého počasia sa
uskutoční v divadelnej sále v Spišskej
Sobote.
VO štvrtok 12. júla od 8. do 16. hod.
bude prerušená dodávka pitnej vody
na sídlisku Juh I a II a tiež znížený tlak
vody na uliciach Okružná a Levočská z
dôvodu plánovanej opravy na vodovodnom potrubí. Zásobovanie bude zabezpečené cisternou. Viac informácií na
dispečingu PVPS, tel. 052/7873 117.
ĎALŠIA letná jazda Kométou na
trase Poprad - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica bude už túto nedeľu
17. júla. Cestovné lístky sa predávajú
len v električke.
ASTRONOMICÝ ústav SAV
a Ústav experimentálnej fyziky SAV
spoluorganizujú dni otvorených dverí
na Lomnickom štíte. V sobotu 23. a 30.
júla bude vstup do priestorov Observatória na Lomnickom štíte zdarma.
Návštevníci pod vedením vedeckých
pracovníkov uvidia moderné prístroje
pre výskum slnka a detektor častíc kozmického žiarenia.
VYSOKÉ Tatry sa koncom júna
predstavili v poľskom meste Sroda
Wielkopolska, kde spolu s partnerským mestom Prostějov priblížili obe
destinácie.
CESTA medzi Batizovcami a Svitom bude do soboty 16. júla úplne
uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie
železničného priecestia medzi mestom
a obcou. Uzávierka sa týka cesty
III/3064, pričom obchádzková trasa
pre osobné autá je riadne vyznačená
dopravným značením. Obchádzková
trasa pre nákladnú automobilovú dopravu nad 3,5 tony a autobusovú dopravu vedie cez Vysoké Tatry.
FINANČNÁ správa navýšila všetkým používateľom virtuálnej registračnej pokladnice kapacitu bločkov.
Kým doteraz mohol podnikateľ vydať
maximálne 1 000 bločkov, od začiatku
júla je to už 3 000. Pre všetkých je aplikácia k dispozícií bezplatne.
(ppš)
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(Dokončenie zo str. 1)

Deti si užili letný tábor

„Našla som si tu veľa kamarátov.
Veľmi som sa na tábor tešila,“ povedala Kristína Harmanová. „Trochu mi bolo smutno za rodičmi, ale
bolo tu super,“ priznal Jakub Šavel.
Vanesa Beňová s kamarátkou odovzdala za všetkých darček primátorovi, ktorý naopak obdaroval všetky deti. „Vyrobili sme štvorlístok zo
srdiečok, na ktorý každý z nás nalepil zrniečka kávy, ako symbol vďaky
za to, že sme tu mohli byť,“ vysvetlila V. Beňová.
Finančné náklady spojené s pobytom nezaťažili ani jednu rodinu,
mesto Poprad vyčlenilo na realizáciu letného tábora 8 000 eur. „Boli
tu deti z mnohopočetných, či neúplných rodín, z rodín nachádzajúcich
sa v hmotnej núdzi, ale máme tu aj
také, ktoré sú zverené príbuzným

do opatery. Našim cieľom
je, aby aj takéto deti mali
možnosť zmysluplne využiť
prázdninový čas,“ dodala
vedúca sociálneho odboru
MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská.
(mav)

Čo bude ďalej s Kvetnicou?!...

Po stretnutí s občanmi v popradskej mestskej časti Kvetnica
prišli na rad skutky v podaní vedenia mesta. Primátor Jozef Švagerko sa spoločne s riaditeľom
Mestských lesov Poprad Róbertom Dulom poprechádzal krížom
krážom po teréne a hľadali možnosti využitia tejto lokality v súvislosti s pripravovanými turistickými trasami.
„Bol som sa pozrieť pri ústave, kde
to zarastá a je nutné tamojšiu zeleň

revitalizovať. Je tiež potrebné vyčistiť jazierko. Problém je s chodníkmi,
cestami a parkoviskami. Navštívil
som horáreň a treba povedať, že
dýcha históriou. Chceme ju opraviť a dať jej využitie. Pozreli sme si
aj trasy na Zámčisko. Chceme, aby
Kvetnica rozkvitala a aby bola voňavou kvetinkou nášho mesta,“ povedal
J. Švagerko. „V spolupráci s mestom
chystáme mapu, aby návštevníci vedeli, aké sú tu možnosti a akú trasu si
vybrať. V rámci posledných úprav by

•
•

•

sme chceli osadiť umiestnenie ohnísk,
pretože ľudia si nemajú kde oddýchnuť pri ohni. Informačné tabule by
sme následne umiestnili vedľa strelnice a tiež v lesoparku. Treba udržiavať
existujúce trasy a dokončiť cyklistický chodník okolo horárne. Mesto tiež
dostalo dotáciu na realizáciu archeologického výskumu v menšej podobe
v lokalite Zámčiska. Chceme urobiť
prieskum v mieste osadenia vyhliadkovej veže,“ dodal R. Dula.
Kvetničania aktivity mesta vítajú.
Vedia, čo tejto mestskej časti chýba.
„Nie je to len novootvorená baňa.
Zaujímavý je napríklad malý zaplavený kameňolom na začiatku Kvetnice alebo ktorýkoľvek vyhliadkový
bod. Môžeme hovoriť aj o náučných
chodníkoch, ktoré boli v minulosti
priamo spojené so železničnou stanicou. Osobitné miesto si zaslúži aj
lesná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie,“ vymenoval Martin Gavor. „Bol by som rád, keby sa podarilo opäť sprevádzkovať tunajší park
pre verejnosť. Za zmienku stojí aj
krásny výhľad na Hornádsku kotlinu, ktorý je z lokality tzv. tri duby,“
doplnil ho Marek Nemec. (mav)

Bezplatná mediačná poradňa v Poprade
Každý prvý štvrtok v mesiaci majú
obyvatelia Popradu možnosť využiť
služby bezplatnej mediačnej poradne. Mediátori budú k dispozícii Popradčanom od 14. hod. do 16. hod.
v priestoroch MsÚ v Poprade. Mediáciou možno riešiť susedské spory (obťažovanie hlukom, prachom,
dymom, odpadmi, zvieratami),

konflikty občanov so susediacimi
inštitúciami, reštauráciami, dopravcami či obecným úradom, rodinnoprávne spory (úprava vzájomných
rodičovských práv, výživné, bezpodielové spoluvlastníctvo, generačné
nedorozumenia), obchodné záväzkové spory, environmentálne konflikty, spory vzniknuté z pracovno-

právnych vzťahov, spory spojené so
šikanovaním, záškoláctvom, ohováraním, konflikt učiteľ - rodič, učiteľ
žiak a pod. Na zriadení mediačnej
poradne sa dohodlo mesto Poprad
s mediátormi Mediačného centra
Poprad zapísanými v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR.		
(ppp)
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Popradské kostoly obrazom i zvukom

Mesto Poprad má pred sebou
ďalšiu výzvu. S nápadom oslovil
primátora Jozef Švagerka Popradčan Gabriel Bies, ktorý v Hranovnici prevádzkuje dielňu na
výrobu a údržbu chrámových organov a jeho rukami prešli všetky
nástroje v popradských kostoloch.
Výsledkom by mal byť propagačný
materiál v podobe video a audio
nosiča.
Minulý týždeň obsadili priestory
Kostola sv. Jána Apoštola a Evanjelistu vo Veľkej známi českí organisti
- otec Václav a syn Václav Metoděj
Uhlířovci počas nahrávania skladieb
pre pripravované CD, ktoré bude
originálnym spôsobom slúžiť na
propagáciu mesta Poprad. „Čerpali
sme z veľmi širokej palety skladieb,
ktoré boli určené pre klávesy. Nakukli
sme aj k súčasnej hudbe od amerických a českých autorov. Najväčšou výzvou bol spoločný duet s otcom,“ prezradil V. M. Uhlíř, ktorý v Poprade
koncertoval niekoľkokrát a tunajšie
organy dokonale pozná. Na žiadosť

popradskej radnice zaradil jeho otec
do repertoáru aj skladbu Hommage
od J. S. Bacha v spracovaní známeho hudobníka a skladateľa Mariána
Vargu. „Museli sme získať jeho súhlas. Osobne som ho pýtal noty, no
tvrdil, že žiadne nemá. Vytiahol som
si nahrávky z internetu a pretransfor-

moval som to do hry na organ,“ prezradil V. Uhlíř.
Nahrávanie mal pod palcom Martin Michelčík z vydavateľstva Filma
Production a na všetko dozeral autor myšlienky Gabriel Bies. „Primátorovi som predniesol nápad dať
mestu propagačný materiál na vyššej
kvalitatívnej úrovni s pridanou hodnotou. CD nosič nezahodíte a je to
médium, ktoré dokáže so sebou niesť
aj ďalšie informácie. Už len bulletin
v ňom môže hovoriť o histórii mesta,
či kostolov. Myšlienka sa ďalej rozvíja
a tak by mohol nosič obsahovať aj videozáznam,“ povedal G. Bies.
Popradská radnica sa k projektu
postavila kladne. „Pripravujeme 10
naj o Poprade, ktoré by mali ľudia
navštíviť. Chceme kostoly otvoriť verejnosti. Máme v pláne sprístupniť
aj vežu popradského kostola na námestí, ako vyhliadkový bod nášho
mesta. Organová hudba a videoprezentácia by to všetko mala vhodne
dopĺňať,“ uzavrel primátor Jozef
Švagerko.		
(mav)

•

•
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Venčenie psíkov je populárne hlavne v lete •

Mestský útulok v Poprade sa na
nedostatok práce nemôže sťažovať
ani v lete. Práve naopak. V čase
letných prázdnin je nutná údržba
priestorov a výrazne sa zvyšuje aj
nápor ľudí, ktorí sa radi s opustenými psíkmi poprechádzajú.
„Dotiahli ma sem vnučky, pretože sa
chceli pohrať s psíkmi. Dievčatá tu už
boli, ja som s nimi prvýkrát. Útulok je
fajn, sú tu ľudia s dobrým prístupom,“
povedal Michal Ilenčík. Jeho vnučka
Lamia do útulku chodí rada. „Vybrala
som si na venčenie Scoobyho, lebo sa
mi páčil. Chcela by som mať psíka, ale
zatiaľ nemôžem. Som rada, že môžem
chodiť aspoň tu,“ dodala.
V útulku je momentálne približne
dvadsať psíkov a stav nie je naplnený. Asi desať chlpáčov je v súčasnosti
v domácej opatere a niektoré sa už
tešia na adopciu. „Prázdniny začali
a záujem o venčenie je veľký. Najväčší nápor je celodenne počas víkendov,
ale umožňujeme venčenie aj počas
týždňa. Sme radi, že ľudia chodia,

•
•

pretože psy majú výbeh a pomáha to
aj adopcii. Tí, ktorí si psíkov zobrali do dočasnej opatery, si väčšinou
chcú psíka aj nechať,“ uviedol vedúci
správy Mestského útulku Peter Greňa a dodal: „Snažíme sa v lete dávať
útulok do poriadku aj po vizuálnej
stránke. Začali sme vo vlastnej réžii
čistiť a natierať koterce. Ľudia nám

nosia koberce, vankúše a deky. Máme
dobrú spoluprácu s dodávateľmi krmiva, s čím nám pomohlo mesto.
K dispozícii je 400 kg krmiva, čo by
malo vydržať asi tri mesiace.“
Mestský útulok je v lete otvorený
od pondelka do štvrtka od 8. do 16.
hodiny, v piatok do 17. hodiny a cez
víkend od 8. do 14. hodiny. (mav)

Začiatkom leta sa pracovníci Správy mestských komunikácií pustili do úpravy vodorovného dopravného značenia, ale
aj do nutných opráv, či bežných letných úkonov. Na Baníckej
ulici vznikol bezbariérový priechod so zníženým obrubníkom,
nové nátery pribudli na lavičkách pri cyklistickom chodníku
neďaleko strelnice (na foto), opravou prešla aj zámková dlažba
pred budovou múzea na Vajanského ulici, vrátane schodov pri
vstupe do múzea. Na Velickom námestí cestári opravili schodiskové stupne smerom na most, či zábradlie po dopravnej
nehode. SMK začala s prípravou chodníkov pred avizovanými veľkoplošnými opravami.
FOTO - web SMK

Krátke správy

PRED 25 rokmi bol posvätený vôbec prvý kostol v Českej a Slovenskej
Federatívnej Republike postavený po
novembri 1989. Išlo o rímsko-katolícky Kostol sv. Jozefa, robotníka vo Svite.
Výročie konsekrácie chrámu si pripomenuli v nedeľu 10. júla slávnostnou
svätou omšou, ktorú celebroval kardinál Jozef Tomko. Ten kostol v roku
1991 posvätil.
HOLD našim veľhorám už po
3-krát vzdajú deti zoskupené v unikátnom medzinárodnom husľovom
orchestri, ktorý vzniká počas prázdnin
výlučne na túto príležitosť. Svoj výnimočný koncert odohrajú v piatok 15.
júla pod holým nebom priamo pod
Lomnickým štítom. Pod vedením skúsenej pedagogičky a huslistky Terezy
Novotnej sa na Skalnatom plese o 11.
hod. predstaví až 28 detí zo Slovenska,
Poľska, Mexika či Ukrajiny, ktoré od
minulého týždňa spoločne nacvičujú
skladby na tento tatranský koncert.
PODUJATIE Benátska noc 2016 sa
bude konať v sobotu 16. júla od 17. do
22. hod. v prístave člnkov na Štrbskom
Plese. O kultúrny zážitok sa postará
Richard Rikkon, či jemné tóny harfy
a atmosféru večera umocnia aj živé zrkadlové sochy či divadelné vstupy.
POČAS nedávno konaných Dní
mesta Svit ocenili aj osobnosti. Cenu
mesta získali Jozef Krč, Peter Weinciller a kolektív Súkromnej základnej umeleckej školy Fantázia. Ceny
primátora si prevzali Milan Lopušek,
Soňa Vnenčáková, Ľubica Kuzmíková, Štefan Vartovník, Monika Gibalová a družstvo kadetov basketbalového
klubu mládeže Svit.
NA hrade Ľubovňa uvidia návštevníci tento týždeň rozprávkový muzikál
Cyprián. Predstavenie začína o 10.30,
12.30, 14.30 a o 16.30 hod.
PARK MINI SLOVENSKO v Liptovskom Jáne otvorili v pondelok 4. júla.
Tvoria ho miniatúry slovenských kultúrnych a technických pamiatok - hrady, zámky, kostoly, zvonice a iné. Park
otvorili s 13 modelmi v mierke 1:25, ale
práce na ďalších 7 miniatúrach pokračujú
a čoskoro doplnia už existujúce modely.
Otvorený je denne od 9. do 17. hod.
LETNÁ sezóna na Spišskom hrade
je spestrená aj o kultúrny festival s názvom Leto na hrade. Pobyt návštevníkom spestria divadelné piatky či tajomné noci na hrade. Divadelné piatky
začínajú vždy o 20. hod.
DO konca septembra 2016 môžu záujemcovia poslať hlas jednému z dvanástich stromov - finalistov ankety Strom
roka a podporiť tak jeho ošetrenie. Cieľom ankety, ktorej štrnásty ročník, organizuje Nadácia Ekopolis, je upozorniť na
staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Víťazný strom bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Medzi
nominovanými je aj 200-ročná
Lipa malolistá v Spišskom Bystrom.
Viac na www.ekopolis.sk
(ppš)

•
•
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Stúpa počet detských úrazov

Sladký Spiš a konské kopytá

Sladký Spiš je šnúra benefičných
koncertov pre každého, kto trpí
cukrovkou. Na koncerty sa kapela
Romana Vitkovského presúva na
koňoch. Cez Spiš už prešli spolu asi
120 km od Spišských Vlachov cez
Spišskú Novú Ves, Poprad, Levoču
a späť. Zmyslom tohto koncertovania a hlavne ich dopravy na miesto
je odhaliť pohľad na život očami
diabetika.
Na Námestí sv. Egídia koncertoval
R. Vitkovský minulý týždeň v utorok a spoločnosť mu robila skupina Ostrov. „Keďže po asfaltke spolu
s autami ísť nemôžeme, presúvame
sa dlhé hodiny cez lesy, polia, lúky.
Sám na sebe som zistil, že mi jazda
na koni veľmi pomáha znižovať cukor a upravovať cukrovku. Má to byť
ukážka toho, že aj človek, ktorý nie
je zdravý môže žiť naplno,“ povedal po koncerte R. Vitkovský, ktorý
má cukrovku 30 rokov a 4x denne
si pichá inzulín. Podľa jeho slov sa
človek s chorobou musí vyrovnať
hlavne psychicky. „Moja veselá myseľ
ma síce nevylieči, ale pomôže mi prekonávať ťažkosti a žiť s touto diagnózou. Kone mi v tom veľmi pomáhajú.
Nemôžem k nim ísť keď som pod stresom, v napätí, kone moju nepohodu
vycítia a budú reagovať inak ako by

deti, ktoré poštípal hmyz, pohrýzol
had, ktoré sa topili, spadli z hojdačiek. Aj dlhý pobyt na slnku sa môže
skončiť popáleninovým úrazom alebo
úpalom. Čo sa týka zlomenín, skokov
do vody, tie sa končia na úrazovej
chirurgii.“
Veľká časť detských úrazov je zapríčinená nepozornosťou rodičov.
Je potrebné chrániť deti pred nadmerným slnkom, na ihriskách, pri
vode ich nespúšťať z očí, sledovať ich
a nenechať ich hre voľný priebeh. Pri
bicyklovaní by deti mali mať prilbu.
To isté platí pri skateboarde a kolieskových korčuliach.(kpa)

som chcel. Kone ma učia ako vypínať
napätie a dosahovať liečivý pokoj,“
dodal hudobník. Jeho púť začala 1.
júla a mala štyri etapy. Z Popradu sa
vydal na posledné dve hneď druhý
deň po koncerte z Veľkej na koni
menom Hasan. V zaujímavom projekte ho podporilo aj mesto Poprad.
„Projekt sme podporili koncertom na
námestí a technickým zabezpečením.
Treba upozorňovať na to, že sa s touto chorobou dá žiť a toto je jedna
z možností,“ uviedol popradský primátor Jozef Švagerko.
(kpa)

Napísali ste nám
Úspech stavbárov

Neandertálkyňa Aga v múzeu
Pobočka Podtatranského múzea
v Spišskej Sobote sa zapojila do
druhého ročníka projektu Legendarium, ktorý pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Prostredníctvom
pätnástich postavičiek predstavuje
zaujímavé miesta Prešovského kraja
a prepája viac ako 60 zaujímavostí
kraja.
Na návštevníkov múzea v Spišskej
Sobote čaká postavička neandertálkyne Agy, ktorá predstaví Poprad i
obec Gánovce. Práve neďaleko Gá-

Leto a detské úrazy, bohužiaľ, patria k sebe. Počas leta sa počet úrazov
u detí pravidelne zvyšuje o 10 až 15%.
Viac ako polovicu úrazov majú na
svedomí pády, najčastejšie potknutie
alebo zakopnutie, úrazy na detských
ihriskách, pády z postele.
Najčastejšie dochádza k úrazom
detí počas hier a pri športovaní. Dôvodom hospitalizácie väčších detí
býva zlomenina kosti ruky nad lakťom, zlomenina predlaktia a otras
mozgu.
Primárka detského oddelenia Beáta Šoltýsová povedala: „Na našom
oddelení najčastejšie zachraňujeme

noviec boli v minulosti objavené nálezy, ktoré svedčia o neandertálcoch
a mamutoch pod Tatrami. Spolu s
postavičkou budú môcť deti odhaľovať zaujímavosti ukryté na kameňoch v hre Legendarium. Súčasťou
je od 1. júna do 15. septembra súťaž
s rovnomennou mobilnou hrou a nálepkovým albumom. Záujemcovia si
môžu stiahnuť mobilnú hru a zažiť
dobrodružstvá v napínavých minihrách. Každá postavička ponúka štyri bonusové lokalizácie na miestach,
ktoré sa viažu k legende.
(ppš)

Spoločnosť Xela Slovensko už po
desiatykrát organizuje pre stredné
školy zamerané na stavebníctvo
súťaž, ktorej cieľom je podporiť
prácu na ročníkových projektoch a
naučiť sa používať stavebný systém
v celej jeho šírke a rozmanitosti
vrátane všetkých doplnkov.
Žiaci projektujú bytový dom alebo
objekt občianskej výstavby s využitím
kompletného stavebného systému

Ytong. Stavbári zo Strednej priemyselnej školy Poprad získali v júni
excelentné umiestnenia vo východoslovenskom regionálnom kole, a to 2.
miesto - Matej Šašura, 3. miesto - Lukáš Wojtas, 4. miesto - Matúš Blahút,
5. miesto - Iveta Fendeková, 8. miesto
- Boris Neupauer a 13. miesto - Dávid
Živický, ktorí pracovali pod vedením
učiteľa Jána Čendulu.
Valéria Ovšáková

Odpustová slávnosť Cyrila a Metoda

Každoročne 5. júla sa koná odpustová slávnostná sv. omša na sídlisku Juh, nakoľko tamojší kostol je
zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi.
Nebolo tomu inak ani teraz.
Hlavným koncelebrantom sv.
omše a tiež homíliu predniesol
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Jozef Jarab. Jeho
slová nám veriacim prehovorili
do srdca a duše, aby sme náš súčasný i budúci život žili v odkaze
našich vierozvestcov sv. Cyrila

a Metoda.
Odpustová slávnosť a sv. omša
bola krásna a veľkolepá, duchovne
obohacujúca naše myslenie a konanie, za čo patrí úprimné poďakovanie nášmu pánovi dekanovi
Ondrejovi Borsíkovi, všetkým koncelebrantom a veriacim. Prežívame
rok božieho milosrdenstva a tým
milosrdenstvom je aj odkaz sv. Cyrila a Metoda pre nás súčasníkov
veriacich i neveriacich.
Marián Korvín
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Nórsko očami fotografov

„Modrákov“ je v lesoch ako maku

V našich končinách je
leto neodmysliteľne späté s prechádzkami v lese
a zbieraním húb. V tomto
období prevládajú horúčavy a hubám chýba dostatok
vlahy. Niektorých húb je aj
napriek tomu v lesoch ako
maku, iným sa na svet ešte
akosi nechce.
„Hovorí sa, že Peter a Pavol
huby sejú a teda aj zasiali. Bolo
sucho, ale po posledných dažďoch to vyzerá, že les je dostatočne zavlažený. Vyskytuje sa
množstvo podhríbov žlčových,
tzv. horkáčov, ktoré však nezbierame, pretože sú príliš horké. Objavujú sa plávky, značné
množstvo pašupinoviek a tiež
kuriatok. Hubári nosia plné
koše hríbov zrnito-hlúbikových, ktoré sa ľudovo nazývajú

modráky. Vyzerá to tak, že hubárska sezóna práve začala,“
uviedol predseda Podtatranského mykologického klubu
v Poprade Andrej Akurátny
(na foto dole), ktorý sa tiež
pochválil so svojim úlovkom.
Priznal, že počasie zatiaľ nie
je pre huby ideálne. „Musíme
počkať kým prehrmí aktuálny
front a potom v lesoch prepukne šialenstvo. Začínajú sa ukazovať aj hríby smrekové a vo
Važci aj druhá vlna hríbov
dubových. Koncom júla by sa
mali začať objavovať aj nejedlé
a jedovaté huby, ako napríklad
muchotrávka končistá, či muchotrávky zelená, na ktoré si
treba dávať pozor,“ upozornil
A. Akurátny.
Vášnivý hubár z Popradu Juraj Kočan (na foto hore) sa tiež

nedávno vybral na huby, no
nebol príliš nadšený. „Už si ani
nepamätám takéto premenlivé počasie. Výrazne sa menia
teploty a to hubám prekáža.
Z lesa som si priniesol hlavne
modráky. Hubári však nemusia strácať nádej, huby ešte
budú,“ zdôraznil.
(mav)

V lete na nás číhajú infekčné choroby

Zvracanie, nechutenstvo,
hnačka ... To sú počiatočné
príznaky črevných ochorení, ktorým sa najviac darí
v lete.
Medzi časté dovolenkové
a prázdninové letné ochorenia patria črevné problémy
prejavujúce sa hnačkami,
zvracaním, bolesťami brucha, či zvýšenou teplotou.
„Ich pôvodcami sú rôzne
mikroorganizmy, ktoré sa do
ľudského organizmu dostávajú najmä potravinami. Do
potravín sa dostávajú zvonku, a to znečistenými rukami alebo výlučkami z hrdla
a z nosa chorej osoby, ktorá
jedlo pripravuje, špinavým
riadom, príborom, škodlivou

pitnou vodou, surovinou na
prípravu jedla. Sprostredkovateľom prenosu môže byť
aj hmyz - muchy a komáre,“
uviedla Mária Pompová
z oddelenia epidemiológie
RÚVZ v Poprade a dodala:
„Prenos infekčných chorôb
vzniká pri Campylobacteroch a salmonelách zo živočíšnych výrobkov, nedostatočne tepelne spracovaných
(vaječné, mliečne, mäsové
produkty). Rizikové sú najmä výrobky zo salašov, ktoré
neprejdú dostatočnou tepelnou úpravou. V lete sa môžu
vyskytnúť vírusové gastroenteritídy na organizovaných
výletoch, v táboroch, v školách v prírode - zvyknú po-

stihnúť všetkých účastníkov,
ktorí sa stravujú v jednom
zariadení.“
Podľa M. Pompovej sa pred
infekčným ochorením v lete
môžeme chrániť aj tak, že
potraviny živočíšneho pôvodu vždy dostatočne tepelne
spracujeme a dávame na to
pozor aj keď jeme v reštauráciách, aby sme vždy vedeli
čo konzumujeme.
Na kúpaliskách a v jazerách číhajú na ľudí aj gynekologické a kožné ochorenia. Najmä tam, kde nie je
kvalitná prevádzka, kde sa
prekračuje povolená návštevnosť, kde sa nedostatočne vymieňa a dezinfikuje voda.
(kpa)

Minulý týždeň v piatok
sa v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade
uskutočnila vernisáž spoločnej výstavy fotografií
dvoch Popradčanov Vladimíra Hurajta a Stanislava
Holbusa. Navštívili Nórsko
a kus z neho sa rozhodli
ukázať aj verejnosti.
Výstava fotografií Norway
2015 obsahuje 42 fotografií,
ktoré si autori bratsky podelili. Je to však len zlomok ich
práce z ciest po Nórsku. „Výstava bola plánovaná asi tri
roky a vďaka môjmu švagrovi, ktorý tam žije, sa nám to
končene podarilo. Najazdili
sme zhruba tisíc kilometrov
a prechodili množstvo hodín.
Je ťažké vybrať si niečo na
fotenie, pretože všetko je tam
krásne. Som začínajúci fotograf, ale plánujem aj ďalšie

výpravy. Členom klubu Fotografia očami podtatrancov
som tretí rok a za mnohé veci,
ktoré som sa naučil ďakujem
práve Vladovi Hurajtovi,“
povedal S. Holbus. „Toto
bola naša prvá vzdialenejšia
destinácia na fotenie. Ľudia
sa tam k prírode správajú
s úctou. Preto je táto krajina
úžasná, lebo je fantasticky
čistá. Je tam ešte množstvo
miest, zákutí, vodopádov, či
pohorí, ktoré stoja za zábery.
V Nórsku sme pobudli jedenásť dní, z toho sme desať dní
fotili. Určite sa tam chceme
vrátiť, ale je to o peniazoch.
V mojej osobnej tvorbe je to
zatiaľ moje naj,“ dodal V.
Hurajt.
Výstava Norway 2015 potrvá v Podtatranskej knižnici
v Poprade na sídlisku Západ
do konca augusta.
(mav)
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Kino Tatran
13. júl o 19. hod., 15. júl o 20.30 hod. - MIKE
A DAVE ZHÁŇAJÚ BABY
USA, komédia, 98 min., titulky, MP15
Bratia Mike a Dave (Zac Efron, Adam DeVine) boli vždy presvedčení o tom, že iba oni
dokážu rozbehnúť tú správnu zábavu na rodinných oslavách. Vstupné: 4 €
15. júl o 17. hod. - ÚTEK Z PLANÉTY ZEM
USA, animovaný/rodinný, 89 min., slovenský
dabing, MP
Na planéte Baab žijú zábavní modrí ufóni, ktorí
majú svojho hrdinu- astronauta Scorcha Supernovu. Ten je expertom na nebezpečné záchranné misie, pri ktorých mu pomáha jeho super
inteligentný brat. Vstupné: 2 €
16. a 17. júl o 17. hod. - DOBA ĽADOVÁ:
MAMUTÍ TRESK
USA, animovaný/rodinný, 91 min., slovenský
dabing, MP
Piate pokračovanie animovanej filmovej série
so všetkými starými známymi. Prichádza ľadová udalosť roka a s ňou mamuty Manny a
Ellie, leňochod Sid, tiger Diego a vačice Crash
a Eddie. Vstupné: 5 €
18. júl o 19. hod. - ĽUDSKÝ ROZMER €URÓPSKE FILMY ZA €URO
DK, dokumentárny film, 77 min., titulky,
MP12
Mestá sa riadia štatistikami, katastrami, výpočtami dopravných tepien a maximálnou
funkčnosťou. Čo sa stane, keď do stredu výpočtov umiestnime človeka a jeho potreby?
Vstupné: 1 €
19. júl o 19. hod. - HAROLD
NO/SE, komédia/dráma, 87 min., titulky, MP15
Po štyridsiatich rokoch úspešného podnikania s nábytkom Haroldova firma skrachuje,
pretože mu v tesnej blízkosti postavia obchodný dom. Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
Viac na www.kinotatran.sk

Historické osobnosti mesta Poprad
V júli si pripomíname:
130 rokov od narodenia zoológa, hydrobiológa, ichtyológa
a ornitológa Prof., doc., PhDr.
Vojtecha, Dávida, Ladislava
HANKÓA, DrCs. (*5. 7. 1886
Poprad - †16. 11. 1959 Toronto,
Kanada)
Otec MUDr. Artur Hankó bol
popradský mestský a železničný lekár, matka Gizela, rod. Burgerová.
Študoval na univerzite v Budapešti, v roku 1910 získal titul
PhDr., v roku 1927 docent, v roku
1929 mimoriadny profesor, 1930
univerzitný profesor a v roku 1952
DrCs.
Pracoval na viacerých pracoviskách v Maďarsku a prednášal na
viacerých univerzitách. V roku
1910 bol asistentom zoologického
oddelenia budapeštianskej univerzity. V roku 1911 absolvoval
študijný pobyt na Helgolande, v
rokoch 1912 - 1914 bol na študijnom pobyte v Neapole, v rokoch
1918 - 1924 bol pracovníkom Maďarského národného múzea v Budapešti. V rokoch 1925 - 1926 bol
vedúcim jeho biologickej stanice
na Balatone a v roku 1927 sa stal
riaditeľom Biologického ústavu
v Tihany. V rokoch 1940 - 1944
bol profesorom zoológie na univerzite v Kluži(Cluji) a v rokoch
1929 - 1939, 1945 - 1950 na univerzite v Debrecíne. Od 1950 roku
bol na dôchodku a v roku 1957 sa
vysťahoval do Kanady. Venoval sa
najmä výskumu v oblasti hydro-

SPRÁVY Z TATIER

PODĽA výsledkov jarného spo•čítavania
kamzičej zveri je na celom

území Tatier 1 232 kamzíkov, z toho
165 tohtoročných mláďat, ktoré tvoria viac ako 13% z celkovej populácie. Počet novonarodených kamzíčat
je dôkazom, že kamzík vrchovský
tatranský má na oboch stranách Tatier veľmi dobré prírodné podmienky. K nárastu počtu mláďat prispela
tohtoročná miernejšia zima, ako aj
starostlivosť a ochrana, ktorú celej
populácii venujú pracovníci Štátnych lesov TANAPu a Tatranského
národného parku v Poľsku.
MINULÝ týždeň sa v Grand
Hoteli Bellevue skončil už 6. ročník Medzinárodného olympijského
tábora mládeže. Deti zažili pestrý
športový program. Olympijský oheň
prišla zapáliť dvojnásobná olympijská medailistka Martina Moravcová
a olympijskú vlajku niesli bývalí i
súčasní sánkari Mária Jasenčáková,

•

Katka Šimoňáková, Walter
Marx, Ján Harniš, Tomáš Vaverčák
a olympionička, bývalá lyžiarka Jana
Gantnerová. Tábora sa zúčastnilo 41
detí zo Slovenska, Maďarska, Poľska
a Ukrajiny.
HOTEL Lomnica bol postavený
v roku 1893 podľa projektu významného architekta Gedeona Majunkeho zo Spišskej Soboty. Cieľom
jeho prebiehajúcej rekonštrukcie je
prinavrátiť do Tatranskej Lomnice
historickú hodnotu tejto významnej
budovy. Okrem zrekonštruovanej
časti pôvodnej budovy sa hotel rozrastie o novú, modernú časť. Otvorenie je naplánované počas zimnej sezóny 2016/2017. Okrem ubytovacej
časti bude v hoteli kaviareň Mozart
s obrovskou terasou s výhľadom na
Lomnický štít. Kuchyni bude vládnuť známy šéfkuchár Gabo Kocák.
Priamo v hoteli bude galéria s hodnotnými obrazmi uznávaných maliarov a aj sám hotel bude ako galéria

•

biológie a ichtyológie. Vypracoval
štúdiu pôvodu a vývoja domácich
zvierat. Venoval sa aj ornitológii,
najmä anatómii a histológii vtákov, systematike a faunistike rýb.
Spracoval faunu rýb Malej Ázie.
Publikoval odborné príspevky v
odborných časopisoch - Zoologische Anzeiger, ročenky Maďarského národného múzea, Állatorvosi
Lapok, Verhandlungen für Limnologie, Köztelek a mnoho iných.
Uverejnil aj samostatné knižné
publikácie. Bol spolupracovníkom
veľkého Révaiho lexikonu.

200 rokov od narodenia vlastivedného pracovníka, historika
a kňaza Vojtecha PISCHA (*2. 7.
1816 Prešov, Solivar - †25. 3. 1880
Veľká, pochovaný vo Veľkej)
Otec vojak (iný prameň uvádza
komorský zamestnanec) Vavrinec
Pisch, matka Anna, rod. Cehulová.
Ľudovú
školu
navštevoval
v Spišských Vlachoch pod dozorom strýca z matkinej strany.
Študoval na františkánskom gymnáziu v Prešove. Ako seminarista
spišského biskupstva v rokoch
1833 - 1835 skončil dvojročný filozofický kurz v Jágri. V rokoch
1835 - 39 študoval teológiu v Spišskej Kapitule. Po štúdiách pôsobil
ako rímskokatolícky kaplán v Hybiach (1839 - 1841), v Kežmarku
a Levoči v známom Kostole sv.
Jakuba (marec 1841 - september
1847). Miesto administrátora získal v Kežmarku, vo Veľkej Lomnici (1 mesiac 1847), v Podolínci

keďže steny hotela budú zdobiť umelecké diela či staré fotografie.
AJ tento rok si na Sliezskom
dome pripomenuli návštevu svätého
otca Jána Pavla II omšou, ktorá sa
konala v nedeľu 10. júla a po nej sa
premietal spomienkový film.
ZÁCHRANÁRI Horskej záchrannej služby v sobotu minulý týždeň vo Vysokých Tatrách pátrali po
10-ročnom chlapcovi. O pomoc ich z
Popradského plesa požiadala chlapcova mama po tom, ako ho príbuzní
hľadali už takmer hodinu. Záchranári prehľadali turistické chodníky
vedúce od Popradského plesa. Informovaní boli aj policajti, ktorí začali
prehľadávať intravilán obcí. Polícia
našla chlapca asi po ďalšej hodine
pátrania na parkovisku na Štrbskom
plese, kde bol odovzdaný rodičom.
V GALÉRII Encián na Skalnatom plese je inštalovaná výstava krajinkára Emila Mlynarčíka,
ktorý predstavuje obrazy zobrazujúce Vysoké Tatry.
(ppš)

•
•

•

(1847 - 1848), ako administrátor
v Majerke (dnes časť obce Ihľany
(1848 - 1851), 24. októbra 1851 sa
stal profesorom náboženstva na
katolíckom gymnáziu v Levoči,
kde pôsobil do roku 1851.
Od januára 1858 až do mája
1865 pôsobil ako farár v Spišskej
Sobote, pod ktorú patrili aj Matejovce. V máji 1865 sa stal farárom vo Veľkej, kde zostal až do
svojej smrti 25. 3. 1880. Vo Veľkej spravoval knižnicu. Pri svojej
práci našiel pochopenie a podporu v administrátorovi Antonovi
Klimčíkovi. Výrazne sa pričinil
o výstavbu kostola a školy, ku
ktorej mal vrúcny vzťah. Neskôr
o veľčianskej škole kolovalo príslovie: „Pisch, Pollágh, Pitonyák
három jeles tot diák“ (Pisch, Pollágh, Pitonyák sú traja vynikajúci
slovenskí žiaci). Od roku 1863 bol
dekanom a okresným školským
dozorcom. 31. januára 1867 sa
stal členom rady biskupskej stolice
a 25. novembra bol menovaný za
čestného kanonika. Od roku 1875
sa stal čestným kanonikom.
Zaoberal sa cirkevnými dejinami Spiša od reformácie do začiatku 18. storočia a dejinami Spišskej
Soboty, najmä jej umeleckými
pamiatkami. Patrí medzi spoluzakladateľov spišskej kampanológie,
je priekopníkom ochrany umeleckých a historických pamiatok. Zaslúžil sa o vydanie listín Michala
Schmauka, ktoré financoval biskup Juraj Császka. Jeho vyše 700 stranová rukopisná práca si sčasti
zachovala pramennú hodnotu.
Zuzana Kollárová

Unikátne 100-ročné
kresby Tatier spojili
súčasných umelcov
Keby steny 111-ročnej lomnickej legendy a noblesy Grandhotela Praha vedeli hovoriť, možno by sami vyrozprávali
príbeh izby číslo 217. Práve v nej a v okolí hotela v roku 1916 zvečnil svoje pocity z pobytu v Tatrách uhorský dôstojník
Gyula Hembach. Jeho bohato ilustrovaný skicár objavil o sto rokov neskôr výtvarník Svätopluk Mikyta v banskoštiavnickom antikvariáte. Niekde tu sa začal
rodiť projekt TATRAHUNDERT. Štrnásť
slovenských a zahraničných súčasných
umelcov sa vydalo po stopách talentovaného Hembacha, aby voľne nadviazali
na vizuálny základ jeho tvorby. Návšteva
konkrétnych tatranských miest zachytených v prítomnosti, sa stala podnetom pre vznik nových umeleckých diel,
ktoré sú vystavené v Grandhoteli Praha
v Tatranskej Lomnici a návštevníci si ich
môžu pozrieť do 24. júla t.r.
(ppp)
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Moje mladšie ja Janka Lehotského

Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Životná skúsenosť sa dá získať len účasťou na živote.

JESENSKÁ

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 13. júla má meniny Margita, vo štvrtok 14. júla Kamil, v piatok 15. júla Henrich, v sobotu 16. júla Drahomír, v nedeľu 17. júla
Bohuslav, v pondelok 18. júla Kamila a v utorok 19. júla Dušana.

MANŽELSTVO UZAVRELI
25. júna 2016 - Mgr. Denisa Malecká a Radovan Mrukvia

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Mikulášom Podolským,
74-ročným

V piatok 8. júla 2016
v Spišskej Sobote s
V piatok 8. júla 2016
v Novom Smokovci so

Žofiou Gallikovou,
78-ročnou

V pondelok 11. júla 2016
vo Veľkej s

Annou Csecsovou,
74-ročnou

V pondelok 11. júla 2016
v Matejovciach s

Klárou Kozákovou,
85-ročnou

V pondelok 11. júla 2016
v Spišskej Teplici s

Ignácom Gontkovičom,
68-ročným

V utorok 12. júla 2016
vo Veľkej s

V Tatranskej galérii v Poprade je od konca júna otvorená
výstava Janka Lehotského.
Potrvá do 4. septembra. Známy spevák, hudobník, jeden
z najúspešnejších skladateľov slovenskej modernej
populárnej hudby a líder
skupiny Modus sa čoraz
viac dostáva do povedomia verejnosti aj ako výtvarník.
Uchvátil ho kameň a
drevo a tieto prírodné materiály spracováva vlastným videním do svojej tvorby.
Autor si užíva hravú tvorivosť
a uplatňuje vtip v pomenova-

ní diel ako Bojko predvídavý,
Spokojný šesťdesiatnik, Monalíza kamenná, Švarcenberg,
Kultúrny atašé...
Súčasťou vernisáže v TG bola
prezentácia nového CD Janka

Lehotského s rovnomenným
názvom ako výstava - Moje
mladšie ja a uvedenie publiká-

cií od Pavla Mrázka Kreativita
1 - Tvorivosť a vedomie a Kreativita 2 - Cyklus tvorenia.
Architekt P. Mrázek spracoval počas svojej kariéry
viac ako 250 projektov ako
autor, spoluautor a vedúci projektant. Má množstvo stavebných realizácií.
Jeho osobnou záľubou je
štúdium neexaktných duchovných vied. Architektúru vníma aj z iného ako
bežne zaužívaného pohľadu, kde práve objavovanie
nehmotnej, skrytej stránky architektúry vyústilo k vydaniu
kníh o kreativite.
(ptg)

POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2016

Jánom Šprochom,
90-ročným

Štvrtok 14. júl o 20. hod.
Námestie sv. Egídia
DIVADLO COMMEDIA
/ Keď muži plačú
Mesto Poprad upozorňuje na
zmenu programu, z dôvodu
ochorenia jedného z účinkujúcich.
Piatok 15. júl o 19. hod.
Námestie sv. Egídia
PULSE REVISITED
1st SLOVAK PINK FLOYD
REVIVAL / KONCERT
Jedinečný koncert inšpirovaný
úspešným turné P.U.L.S.E. Skupina hrá v obsadení: Jaro Merčiak

Spomienka

Je taká chvíľa, skončí sa život, začne sa spomienka ...
Oživí drahú tvár, milý úsmev.
Len ticho zostalo všade tam, kde znel tvoj hlas.
V nedeľu 17. júla 2016 si pripomenieme
prvé bolestné výročie úmrtia nášho milovaného

ING. ĽUBOMÍRA MAJERČÁKA,
ktorý tragicky zahynul pri výkone povolania.
Venujte mu spolu s nami
v modlitbách tichú spomienku
Smútiaca rodina

- sólo gitara, spev, Peter Kertvel
- bicie, Miro Merčiak - akustická
gitara, spev, Ľubo Horňák - klávesy, Matúš Bačinský, Ján Kopčák, Julka smolková - spev, Nelka
Harčariková - spev.
Sobota 16. júl o 10. hod.
Námestie sv. Egídia
ROZPRÁVKOVÁ DIELŇA
TVORIVÁ DIELŇA PRE DETI
Poďte vymaľovať na chodník
bruško popradskej stonožke
na Námestie sv. Egídia v rámci
tvorivej dielne pre deti a pre ich
rodičov pod vedením Mariany
Ďurasovej.

Letný festival hudby,
filmu a divadla

Sobota 16. júl o 21. hod.
Námestie sv. Egídia
KRYCIE MENO U.N.C.L.E.
/ FILMY NA PLÁTNE
USA /akčný /112 min.
Nedeľa 17. júl o 15. hod.
Námestie sv. Egídia
PURENITE - Vystúpenie detského FS z mesta Sigulda v Lotyšsku.
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.

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 13. júla - Primula, vo štvrtok 14. júla Victoria, v piatok 15. júla - Aduscentrum,
v sobotu 16. júla - Včela, v nedeľu 17. júla Lekáreň Nemocnice Poprad, v pondelok 18.
júla - Lekáreň Nemocnice Poprad a v utorok
19. júla - Aduscentrum.
Primula: Dostojevského ul., Victoria: Drevár-

ska ul., Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49,
Včela: Tatranské nám., Lekáreň Nemocnice
Poprad: Banícka ul.
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

GYMNÁZIUM
Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad

dá do prenájmu
priestory školskej jedálne
za účelom zabezpečovania stravy
pre žiakov a zamestnancov školy.
Bližšie informácie na
www.stary-gympel.sk
alebo na telefónnom čísle 052/426 44 22.

PP-83

Prešovská kapela v Poprade

Prešovská kapela N3O Akustika vyrazila v utorok
na Street Tour. Formácia sa počas štyroch dní predstaví v dvanástich mestách. Počas dňa budú muzikanti hrať akusticky na ulici, večerné koncerty sa budú konať
v kluboch. V Poprade sa predstavia v piatok 15. júla o 13.
hod. v priestore pred OC Kriváň.		
(ppp)

R o z u m
bude hovoriť jedno, srdce druhé. Musíte trochu schladiť svoj temperament,
aby ste sa správne rozhodli.

Zvážte, či sa
ujmete nejakej novej pracovnej alebo podnikateľskej úlohy. Zdá sa, že je nad
vaše sily a možnosti.

Viete bez
váhania vystreliť šíp ostrých slov, bez ohľadu, či niekoho zraníte alebo nie.
Vám to však ani nedôjde.

Priaznivé
správy na
pracovisku vás budú motivovať k
väčším výkonom. Nadriadení to
ocenia finančnou odmenou.

Za vašu kritickosť sa
vám ujdú nepríjemné slová. Mlčať je niekedy zlato. Druhá strana
sa bude cítiť urazená.

Finančné
prilepšenie
vám zlepší náladu. Vďaka tomu
si budete môcť dovoliť aj drahšiu
dovolenku.

Pekné dni
strávite
s
priateľmi, rodinou aj novými
známymi. Budete vo svojom živle, pretože sa nebudete nudiť.

Budete v
jednom
kole. Z každej strany bude niekto
z rodiny potrebovať pomoc.

Z amyslite
sa, či chcete, aby sa váš život vyvíjal tak ako
doteraz. Podnetom bude nejaká
zvláštna udalosť.

Hoci nebudete mať čas
na oddych, budete spokojní. Vynoria sa nové skutočnosti, ktoré
budú pre vás priaznivé.

Nemáte
radi, ak vás
niekto do niečoho núti, ale tentoraz sa tomu nevyhnete. Splňte
úlohu, hoci so zaťatými zubami.

Leto spôsobí, že sa
vám nebude chcieť pracovať.
Bohužiaľ, nepatríte k šťstlivcom,
ktorí sa od roboty nepretrhnú.

13. 7. 2016
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Mesto Svit

MESTO POPRAD

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

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

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy,
Kpt. Nálepku 107, 059 21 Svit

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
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.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
 odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
 najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Ďalšie požiadavky:
 ovládanie štátneho jazyka,
 znalosť príslušnej legislatívy,
 bezúhonnosť,
 komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
 spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
 prihláška do výberového konania,
 štruktúrovaný profesijný životopis,
 overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.),
 písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok je 8. augusta 2016.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Svit.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - ZUŠ Kpt. Nálepku 107, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné
doručiť na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
Ing. Miroslav Škvarek, MPH, v.r.
primátor mesta Svit

PP-84

Inzercia

•

Pre daj

Predám lacno drevený obklad - 3 €, zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy.
Inf.: č. t. 0908 234 866.
4/16-P
Predám garáž pri Kauflande v Poprade, cena dohodou. Inf.: č. t. 0903
622 476.			 32/16-P
Predám čierny zachovalý sektorový nábytok - skrinky vrchné
presklené, spodné s dvierkami a zásuvkami, dĺžka 4 m, 30€/ks. Inf.: č. t.
0908 254 433.
33/16-P
Predám skúter Adamoto Cetos 125
po generálke, top stav, 550 €, možná do-

•
•
•

•

Rôzne

šikovného stolára s pra•xou.Prijmem
Nástup ihneď. Inf.: č. t. 0905

212 581.			64/16-R
Prosím poctivého nálezcu, ktorý našiel v utorok 28. júna doobedu na Tomášikovej ul. alebo Ústecko-orlickej ul. v Poprade zlatú
retiazku na ruku, nech sa ohlási na tel.
číslo 0902 867 877.
67/16-R
Náter striech, fasády a kostoly - 3
€/m2 s farbou, základ a vrch. Inf.: č.
t. 0915 423 705 (p. Ivan). 69/16-R

•

•

Program kina CINEMAX Poprad
Od 14. júla do 20. júla

(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. júla 2016 o 12. hod.

hoda. Inf.: č. t. 0908 254 433. 34/16-P
Predám 1-izb. byt na sídl. Juh 3 v Poprade. Inf.: č. t. 0904 629 905. 35/16-P

Doba ľadová: Mamutí tresk 3D o 13.30 hod. (hrá sa len cez víkend)
a o 15.40 hod., Doba ľadová: Mamutí tresk 2D - o 17.50 hod., Legenda o Tarzanovi 2D - o 20.10 hod.,
Hľadá sa Dory 2D - o 14. hod. (hrá

sa len cez víkend) a o 16.20 hod.,
Predtým, ako som Ťa poznala - o
18.40 hod., Očista: Volebný rok o 21. hod., Ratchet a Clank: Strážcovia galaxie - o 13.20 hod. (hrá
sa len cez víkend), LUCIE: Príbeh
jednej kapely - o 15.30 hod., Hľadá sa Dory 3D - o 17.30 hod., Mike
a Dave zháňajú baby - o 20. hod.
Viac na www.cine-max.sk. (ppp)

13. 7. 2016

Strana 9

EĽRO 2016 malo rekordnú účasť

26. ročník medzinárodného festivalu Európske
ľudové remeslo (EĽRO),
ktorý sa konal od piatka
do nedele minulého týždňa
v Kežmarku, si prišlo pozrieť
rekordne cez 60 tisíc návštevníkov.
Svoje zručnosti predviedlo viac ako dvesto remeselníkov, nielen zo Slovenska,
ale aj z Čiech, Maďarska, či
Poľska. Diváci videli ukážky
prác košikárov, šperkárov,
rezbárov, mydlárov, me-

dovnikárov, maliarov, ale aj
hrnčiarov a knihovníkov.
Tohtoročné EĽRO bolo venované práve hrnčiarskemu
cechu a kníhtlačiarom, pretože Kežmarčania si tento rok
pripomínajú 460. výročie od
vzniku prvého hrnčiarskeho cechu a rovnako aj 130.
výročie narodenia Teodora
Sautera, jedného z najvýznačnejších kežmarských vydavateľov. V rámci kultúrneho programu sa predstavili
viaceré folklórne súbory, na

hradnom nádvorí boli ukážky
sokoliarov, dobové tance, ale
aj módna prehliadka. Večerný program patril známym
hudobníkov. Zaspievali Kristína, Pavol Hammel, Emma
Drobná, skupina Tublatanka,
ale aj Kandráčovci. Program
ukončili v nedeľu popoludní
korunováciou Kráľa remesla EĽRO 2016. Tento titul
získali Mária Bukovinová
a Margita Kormošová z Vikartoviec, ktoré sa venujú
spracovaniu ľanu.
(ppš)

Popradčania mali v piatok minulého týždňa príležitosť vypočuť si hudobnú skupinu
The Paranoid, ktorá na scéne funguje už od roku 2002. Jej hudba je zmesou rocku
a scream metalu. Popradské námestie sa teda premenilo na rockovú sálu, kde mladí
hudobníci predviedli svoje spevácko-hudobné majstrovstvo. FOTO - Silvia Šifrová

PP-1

Bábkové divadlo Babadlo z Prešova prinieslo do nášho mesta rozprávku Šípková
princezná. Herci naštudovali novú verziu, s ktorou účinkujú nielen na doskách
svojho domovského divadla, ale aj ako kočovné divadlo. Premiéra „kočovnej verzie“
bola práve v Poprade v sobotu 9. júla na Nám. sv. Egídia.
FOTO - Silvia Šifrová

13. 7. 2016
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HK Poprad loví kamzíkov Futbalisti po sústredení

V aktuálnom období sa formuje hráčsky
káder HK Poprad pre
nasledujúcu sezónu.
Vybranú kostru mužstva môže doplniť akýkoľvek hráč.
Stačí, že počas try outu presvedčí
svojou pripravenosťou a schopnosťami trénerov o tom, že patrí do
zostavy Kamzíkov. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke hkpoprad.sk.
V súčasnosti vstupuje HK Poprad do
novej éry, súčasťou ktorej je aj pripravovaný try out kemp. Ten odštartuje
v pondelok 25. júla o 9. hodine a širokej hráčskej verejnosti poskytne
možnosť stať sa súčasťou podtatranského klubu. Miesto, kde sa try out
uskutoční bude určené v závislosti
od priebehu rekonštrukčných prác

na Zimnom štadióne mesta Poprad.
V prípade prebiehajúcej rekonštrukcie sa try out bude konať na zimnom
štadióne v Spišskej Novej Vsi alebo v
Levoči. Súčasťou try outu je kompletná tréningová jednotka, ktorá bude
prebiehať počas celého týždňa. Ašpiranti na bielo-modrý dres sa postavia
na ľad dvakrát denne. Na konci týždňa trénerská dvojica Jonák - Jurinyi
rozhodne o tom, kto zo zúčastnených
hráčov zotrvá v tíme.
Hráči, ktorí majú záujem zabojovať
o miesto v mužstve, sa môžu prihlásiť
na try out e-mailom na adrese tryout.
hkpoprad@gmail.com. V prihláške je
potrebné uviesť meno, telefónne číslo a odkaz z Elite Prospects, uvádza
oficiálny web HK Poprad, kde sa nachádzajú aj ďalšie podrobnejšie informácie k prihláške.		
(ppp)

Popradskí futbalisti pokračovali
v príprave na novú druholigovú sezónu hernými previerkami v Česku. odohrali tri prípravné zápasy,
v ktorých raz remizovali i vyhrali
a jedenkrát ťahali za kratší koniec.
Hráči FK Poprad pobudli na hernom sústredení v Česku šesť dní.
Hneď v prvý deň sústredenia nastúpili Popradčania v pondelok na
prípravný zápas proti MFK Frýdek
Místek a uhrali remízu 1:1. Jediný gól
Popradu zaznamenal Maťaš. Minulý týždeň v stredu sa Popradčanom
podarilo zdolať FK Pardubice 3:2 po

góloch Lukáča, Poliačeka a Kuráka.
V sobotu sa zverenci Pavla Mlynára rozlúčili so susednou krajinou
prehrou 0:2 s 1. SC Znojmo.
Program prípravných zápasov:
(termíny a miesto konania
sa môže meniť)
V stredu 13. júla o 16. hod. vo Svite proti domácemu FK a o 19. hod.
v NTC proti poľskému MKS Sandecja Nowy Sącz, 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.
(ppv)

Pred štartom Rally Tatry

Rally sú veľmi špecifickou disciplínou. Na rozdiel od iných motoristických športov sa spravidla konajú na
bežných cestách, v otvorenej krajine
a aj v obciach, či mestách. Preto rally
veľakrát zasahuje do bežného života
veľkého množstva ľudí, ktorí nemajú s motoristickým športom vôbec
nič spoločné.
Ich tolerancia voči automobilovým pretekom, ich usporiadateľom
a návštevníkom je však k usporiadaniu takýchto pretekov veľmi dôležitá.
Prinášame vám podrobný rozpis
uzávierok ciest a obchádzkových
trás v Poprade počas konania 43.

ročníka Rallye Tatry:
Rýchlostná skúška Poprad vo štvrtok 21. júla od 21. do 24. hod a v piatok
22. júla od 20.45 do 1.30 hod. - uzatvorená bude mimoúrovňová križovatka
na ceste 1/18 medzi obchodnými centrami Storeland, OBI, Tesco a Asko.
K uvedeným obchodným centrám
vedie obchádzková trasa po uliciach
Slovenského odboja, Železničná a Na
letisko, okolo letiska Poprad - Tatry,
po diaľničnom privádzači až k benzínovému čerpadlu Slovnaft. Svetelná križovatka pri obchodnom dome
Merkury Market bude otvorená smerom k Asku aj k Tescu.
(spe)

Na Námestí sv. Egídia v Poprade sa v sobotu 9. júla konala výstava v rámci 1.
ročníka zrazu historických vozidiel Tatranský oldtimer 2016. Zhruba päťdesiatka
unikátnych strojov, medzi ktorými boli aj autá vyrobené už v roku 1918, dorazila
do nášho mesta po prvej etape, ktorá mala štart v Tatranskej Lomnici a pokračovala cez Starý Smokovec, Vyšné Hágy, Štôlu a Batizovce. Druhá etapa nabrala
opačný smer v nedeľu cez Spišskú Sobotu, Novú Lesnú a Starý Smokovec, s cieľom opäť v Tatranskej Lomnici.		
FOTO - Marek Vaščura

Leteckí záchranári

Vrtuľníkovej záchran•nejPOSÁDKA
zdravotnej služby ATE z Popradu

letela minulý týždeň v pondelok na
dva zásahy do Vysokých Tatier. Tesne pod vrcholom Kôprovského štítu
sa pošmykli a spadli dvaja turisti.
54-ročný muž utrpel po páde otvorenú zlomeninu nohy a 46-ročná žena
mala podvrtnuté koleno, následkom
čoho už nedokázali pokračovať ďalej
v túre. Ďalší zásah leteckých záchranárov bol v blízkosti Krivánskeho
Zeleného plesa, kde spadol cez skalný
zraz 26-ročný muž, následkom čoho
utrpel ľahšie poranenia viacerých
častí tela. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia boli zrane-

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 €.

ní z terénu evakuovaní a prevezení do
popradskej nemocnice.
LETECKÍ záchranári z Popradu
boli v pondelok 11. júla privolaní do
Lendaku, kde ich pomoc potreboval
8-ročný chlapec, ktorého na bicykli
zrazilo osobné auto. Po páde utrpel
skalpačné poranenie hlavy a ďalšie odreniny na tele. Lekárka si po
prílete zraneného chlapca prevzala do starostlivosti od pozemných
záchranárov. Poskytla mu ďalšie
neodkladné zdravotné ošetrenie
a následne ho v stabilizovanom stave, pri vedomí letecky transportovali do Univerzitnej nemocnice L.
Pasteura v Košiciach.
(zuh)

•
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Kenským bežcom chýbalo pár sekúnd Návštevníci Tatier sú nezastaviteľní

V Štrbe sa v nedeľu 10. júla
konali tradičné bežecké preteky Malý štrbský maratón
2016. Hlavnou disciplínou
bol cestný beh zo Štrby na
Liptovskú Tepličku a späť v
celkovej dĺžke 31 kilometrov.
Na túto trať sa postavilo 170
bežcov. 237 bežcov si zmeralo
sily na 10 kilometrovej trati
a tohtoročnou novinkou bol
Nordic Walking, v ktorom
súťažilo 48 pretekárov. Spolu
s viac ako 160 žiakmi sa 39.
ročník zapísal do histórie zatiaľ najväčším počtom účastníkov. Z 9 krajín do Štrby
pricestovalo spolu 619 pretekárov. Okrem Slovákov prišli
aj súťažiaci z Česka, Poľska,
Ukrajiny, Maďarska, Kene,
Holandska, Švédska a USA.
Traťový rekord na hlavnej

trati vytvoril Orest Babjak
v roku 1999. Ten bol cez
víkend ohrozený trojicou
bežcov z Kene. Najrýchlejší
z nich bol Geoffrey Githuku
Chege z klubu Run2gether
časom 1:40:23. Na trati sa
predstavili aj kvalitní slovenskí bežci. Štvrtý skončil Tibor
Sahajda z klubu dachprod.sk
Hýľov. V absolútnom poradí
žien dominovala Tünde Szabó z maďarského klubu Pécs
Mecsek, ktorá 31 kilometrovú trať odbehla za 2:02:15.
Marián Zimmerman z
Zimmermann
Running
Team s časom 35:25 prepísal
rekord na 10 kilometrovej
trati. Za ním s časom 36:15
dobehol Pavol Orolín z KST
Spišské Bystré. Tretie miesto
obsadil Jozef Dubašák z AK

Steeple Poprad, ktorý 10 km
odbehol za 37:16. V ženskej
kategórii zvíťazila Tereza Jagošová (CZE) s časom 41:55,
tretie miesto obsadila Jarmila Fajtová z klubu Tatranské
zvery.
V absolútnom poradí mužov v Nordic Walking obsadil prvé miesto Jozef Šoltés z
OcU Rokycany, zo žien bola
najrýchlejšia Simona Šimová
z NW klubu Lučenec.
Malý štrbský maratón odštartoval letný bežecký týždeň. V sobotu 16. júla je pripravený Memoriál Jána Stilla,
jeho predohrou bude v piatok
večer Novolesnianska päťka. 13. júla so štartom o 17.
hod. sa uskutoční aj Beh po
schodoch do neba v Liptovskej Tepličke.
(maj)

Staňte sa
súčasťou
úspešnej firmy!
Do nášho tímu hľadáme
šikovného zvárača!

Počas uplynulého víkendu
od 30. júna do 3. júla stála
špeciálna brána, ktorá pomáha hendikepovaným, na
Štrbskom plese. Projekt Nezastaviteľní prilákal rekordných 7 378 ľudí. Tí svojim
pohybom - na bicykli, korčuliach či pešo - popod špeciálnu bránu, pomohli hendikepovaným mladým ľuďom.
Za každého, kto bránou
prešiel, prispel organizátor
Nezastaviteľných 20 centov
na spoločné konto projektu.

Šuňavčania majstrami SR

Banská Štiavnica bola cez
víkend miestom konania
XII. Celoštátneho kola hry
PLAMEŇ 2016. Spolu šestnásť kolektívov preukazovalo pripravenosť v požiarnom útoku s prekážkami
a štafetovom behu na 400
m s prekážkami.
Víťazom u dievčat sa stal
DHZ ZŠ Šuňava z okresu
Poprad ako zástupca Prešovského kraja. Na úspechu sa
podieľal kolektív v zložení:
Martina Diabelková, Slávka
Diabelková, Lucia Dunajová,

•

Zvárač CO2 (štátna skúška)
TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.

Zváranie súčiastok a konštrukcií z kovových materiálov
elektrickým oblúkom, zváranie v ochrannej atmosfére CO2 a
argóne. Trojzmenná prevádzka.
platný zváračský preukaz, zdravotná prehliadka
Stručná charakteristika spoločnosti
TATRAMAT - ohrievače vody, s. r. o. je výrobcom elektrických,
kombinovaných a solárnych ohrievačov vody a tepelných
čerpadiel. Sme členom nemeckej skupiny STIEBEL ELTRON
GRUPPE, významného výrobcu tepelnej techniky.

•

Adresa spoločnosti
TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.
Hlavná 1
058 01 Poprad
www.tatramat.sk
Kontakt
Telefón: 052 / 7127 125 , 7127 220
E-mail: kariera@tatramat.sk
PP-82

Ema Fridmanová, Veronika
Fridmanová, Ester Hromadová, Viktória Martonová, Jana
Muranská, Lenka Šašurová
a Patrícia Šašurová. Družstvo
vedie Žofia Šebestová.
Aj u chlapcov patrilo prvenstvo družstvu DHZ ZŠ Šuňava.
Družstvo súťažilo v zložení:
Marek Švajka, Martin Bendík, Dominik Steiner, Jozef
Madeja, Damián Steiner, Filip
Dravecký, Tomáš Zajac, Michal Marton, Jakub Fridman
a Marek Fridman. Družstvo
vedie Henrich Barilla. (onk)

Krátko zo športu

BÝVALÝ kanonier FK
Poprad v druhej lige Lukáš
Kubus, ktorý minulú sezónu
obliekal dres čerstvého účastníka poľskej najvyššej súťaže
Wisła Płock, sa sťahuje pred
začiatkom novej sezóny do
Tatrana Prešov - nováčika
Fortuna ligy.
DIEVČATÁ FK Poprad
v kategórii U13 obsadili predminulý víkend na medzinárodnom turnaji Orava Champions Masters druhé miesto za
českým MFK Vítkovice, z ktorým prehrali oba vzájomné
zápasy, ale so Spišskou Novou
Vsou si víťazstvá podelili a po
dvakrát zdolali Žilinu i Trnavu.
POPRADSKÉ hokejistky
ukončili letnú prípravu a po
dovolenkách by mali koncom
júla začať s tréningom na ľade.
Zraz je naplánovaný na pondelok 25. júla. Tréner ŽHK
Poprad Ivan Bednár má káder
takmer vyskladaný, pribudlo
šesť mladých dievčat. Na
konci prázdnin si Popradčanky zmerajú sily na štadióne
Ondreja Nepelu v Bratislave
s českým majstrom Slaviou

•

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Celkovo sa počas predĺženého víkendu podarilo vyzbierať 1 475,60 eur. Aj vďaka
obyvateľom a návštevníkom
Tatier je jedenásť hendikepovaných bližšie k splneniu
svojho sna - získať športové
vybavenie a vrátiť sa znova
k ich obľúbenému športu.
V rámci projektu sa zatiaľ
podarilo vyzbierať celkovo 2 431 eur a brány budú
rozmiestnené do konca augusta aj na ďalších miestach
Slovenska.
(min)

Praha v zápase o česko-slovenský pohár.
FK POPRAD organizuje
počas letných prázdnin futbalový kemp pod dohľadom profesionálnych trénerov a hráčov
A-tímu. Kemp je určený pre
deti vo veku od 6 do 13 rokov
a uskutoční sa v dvoch turnusoch od 1. do 5. augusta a od
8. do 12. augusta v priestoroch
futbalového štadióna vo Veľkej.
V ŠUŇAVE sa konala deviata súťaž zo seriálu 22. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy
za účasti 42 družstiev. Medzi
mužmi do 35 rokov zvíťazila
Štôla, u mužov nad 35 rokov
bola najlepšia Šuňava II. Aj u
žien do 35 a tiež nad 35 rokov
zvíťazila Šuňava. U dorasteniek sa rovnako z prvenstva
radovala Šuňava, medzi dorastencami dosiahlo najlepšie
výsledky Spišské Bystré.
BASKETBALOVÝ klub
Iskra Svit organizuje od soboty 16. do nedele 17. júla
streetballový turnaj 3x3 basket vo Svite, ktorého súčasťou
budú aj koncerty v rámci festivalu Tatrafest.
(ppv)
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