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Otváracie hodiny / Openning hours
Pondelok / Mon - Piatok / Fri
Sobota / Sat
Nedeľa / Sun

8:00 - 18:00
8:00 - 12:00
zatvorené / closed

Adresa / Address
Ul. 1. Mája 220/19, 058 01  Poprad
GPS: N49.0579 E20.3009
Tel.: +421 (0)52 / 714 51 00
www.obchodnydomprior.sk

PRIOR - TO JE TRADÍCIA, 

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ!

Na slávnostnom zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva mesta Poprad 
boli udelené Ceny mesta a Ceny 
primátora. Ocenené boli výni-
močné osobnosti, ktoré sa svojou 
prácou a životom výrazným spôso-
bom podieľali a podieľajú na hos-
podárskom a kultúrnom rozvoji 
mesta a ktorých vynikajúce výsled-
ky významným spôsobom prispeli  
k jeho propagácii doma i v zah- 
raničí. 

Cena mesta Poprad za rok 2018 
na základe schválenia Mestským 
zastupiteľstvom mesta Poprad bola 
udelená Ing. Jánovi Madáčovi, 
CSc., primátorovi mesta vo voleb-
nom období 1991- 1994, za výraz-
né zásluhy v oblasti vzdelávania  
a školstva, za aktívny rozvoj me-
dzinárodnej spolupráce a za výraz-
ný podiel v rozvoji hospodárstva  
a prosperity mesta Poprad. „Toto 
ocenenie nie je len pre mňa, ale aj 
pre všetkých, ktorí postavili víziu 
Popradu a zaslúžili sa o to, že dnes 
Poprad nepatrí medzi obyčajné pro-
vinčné mestá. Ocenenie patrí tým, 
s ktorými sme po revolúcii spolu za-
čínali,“ uviedol J. Madáč.

Cena mesta Poprad za rok 2018 
bola udelená Divadlu Commedia 
za dlhoročné dielo v oblasti sloven-
ského divadelníctva, za vynikajúce 

Mesto Poprad ocenilo významné osobnosti

tvorivé divadelné výkony, za aktív-
ny rozvoj kultúrneho  a spoločen-
ského života  v Poprade a za úspeš-
nú reprezentáciu mesta Poprad 
doma aj v zahraničí. 

Cena primátora mesta Poprad 
za rok 2018 na základe rozhodnu-
tia   primátora mesta Poprad bola 
udelená akademickému maliarovi  
a reštaurátorovi – Ondrejovi Iva-
novi – in memoriam, za celoži-
votné dielo, za výrazné výsledky 

dosiahnuté v umeleckej oblasti 
reštaurátorstva a slovenského vý-
tvarného umenia. Cenu prevzal syn 
Branislav Ivan. 

Cena primátora mesta Poprad 
za rok 2018 bola udelená akade-
mickému maliarovi - Michalovi 
Trembáčovi – in memoriam, za 
celoživotné dielo, za výrazné vý-
sledky dosiahnuté v oblasti sloven-
ského výtvarného umenia. Cenu 
prevzal syn Peter Trembáč.  (mgá)

Cena mesta Poprad bola udelená i kolektívu Divadla Commedia.
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... a  práve toto sú naše 
cesty, náš smer. Chcem Vám 
predstaviť program, v  kto-
rom chcem vytrvať a  silou 
vôle, rozumu a tvrdej práce 
zotrvať.

Program predstavuje súbor 
bodov a  okruhov, ktoré sú 
dôležité nielen  pre obec, ale 
hlavne pre nás, vás – obča-
nov. Keďže sme obec v srdci 
turizmu, nesmieme zabúdať 
ani na turistov, ktorí každo-
denne navštevujú našu obec. 

Program predstavuje pre-
dovšetkým záväzok a  zod-
povednosť voči občanom 
a sme presvedčení, že môže 
viesť k  vytvoreniu lepších 
podmienok pre kvalitný ži-
vot všetkých občanov našej 
obce. Naším cieľom je po-
kračovať v  rozpracovaných 
projektoch a  začať s  reali-
záciou nových pozitívnych 
zmien v obci.

Aj keď sa v  obci za pos- 
ledné obdobie urobili prá-
ce a odstránili nedostatky, 
no i napriek tomu sú ďalšie 
a nie je ich málo, ktoré našu 

 „Jestvujú len dve cesty, ktoré vedú k  dôleži- 
tému cieľu a  k  vytvoreniu niečoho veľkého: sila 
a  vytrvalosť. Sila je daná len zopár vyvole-
ným, no prostú vytrvalosť, tvrdú a  sústavnú, 
môžu využívať aj tí najmenší z nás...“

 Johann Wolfgang von Goethe

obec trápia a  je potrebné 
v  rámci možností a  roz-
počtu ich postupne odstra-
ňovať. Uvediem niektoré 
z nich:

▶ Zriadiť informačnú kan-
celáriu a  predaj suvenírov, 
napĺňanie obecného rozpoč-
tu z cestovného ruchu a vrá-
tenie týchto financií späť do 
budovania cestovného ruchu 
v našej obci

▶ Úzko spolupracovať 
s ubytovateľmi a poskytova-
teľmi stravovacích služieb 
na zvýšení výkonov v rámci 
obce

▶ Iniciovať a  realizovať 
úzku spoluprácu s  obcami 
v  oblasti podhoria Tatier 
v globálnom rozvoji cestov-
ného ruchu.

▶ Využiť prírodný poten-
ciál na rozvoj moderných 
trendov turistiky

▶ Aktívne prezentovať 
obec doma i  v zahraničí 
s  cieľom podpory rozvoja 
cestovného ruchu

▶ Rozvíjať aktívnu spo-
luprácu s  podnikateľmi pri 
tvorbe nových pracovných 
miest v obci

▶ Zabezpečiť dopravu  
k zastávke TEŽ Nová Lesná

▶ Zriadenie obecného 
podniku služieb

▶ Zlepšiť sociálnu starost-
livosť a služby pre seniorov 
a ťažko zdravotne postihnu-
tých občanov

▶  Skvalitniť zimnú údržbu 
miestnych komunikácii

▶ Vytvoriť vhodné priesto-
ry pre možnosť vytvorenia 
a tréningov pre hudobné ka-
pely, súbor 

▶ Zriadenie verejne prí-
stupného fitness centra a fut-
balového a tréningového 
ihriska

▶ Oprava a  vybudovanie 
chodníkov a  oprava miest-
nych komunikácii

▶ Osvetlenie komunikácie 
z obce k hotelu Eufória

▶ Podporovať činnosť 
spolkov a  združení v  obci, 
aktívnych občanov repre-
zentujúcich obec doma  
i v zahraničí

▶ Organizovať tradičné 
kultúrne a spoločenské podu- 

jatia, ktoré majú v  obci 
tradíciu

▶ Vyčistenie a pravidelná 
údržba miestneho potoka, 
rozšíriť odpadkové koše 
v obci

▶ Opraviť a  udržiavať 
okolie domu smútku

▶ Revitalizácia centra 
obce

▶ Opäť zrealizovať celoo-
becné verejné schôdze

Zároveň vás chcem po-
žiadať o  využitie svojho 
ústavného práva a  10. 11. 
2018 príďte podporiť svo-
jich kandidátov v komunál-
nych voľbách.

 Emília Ringošová
 kandidát na post starostu 

 obce Nová Lesná
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NOVÁ LESNÁ - naše cesty, náš smer, naša obec

Objednávateľka Emília Ringošová, Sadová 131, 059 86 Nová Lesná, Dodávateľ Podtatranský kuriér, MPČL3170/31, 058 01 Poprad, IČO 46285903

Voľte 
číslo 
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Právna poradňa
Na otázky našich čitateľov odpovedá JUDr. Silvia Bobko-

vá, notárska koncipientka.

email: judr.bobkova@gmail.com
miriam.breznoscakova@notar.sk

tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501

Dobrý deň, dozvedela som sa, že pred necelými dvoma 
rokmi bolo dedičské konanie po strýkovi. Mám brata, ktorý 
zdedil po ňom všetko. Ako mám teraz postupovať, keď som 
o tom nevedela? Ako je možné, že ma nezavolali na dedičské 
konanie a nič som nezdedila? Ďakujem.

Dom dôchodcov Senires, n. o., 
v Poprade, Scherfelova 16 

Senires, n. o., 
Poprad-Veľká

ponúka voľné miesta 
pre dôchodcov. 

Zabezpečujeme 24-hodinovú 
starostlivosť, ubytovanie 
stravovanie 5x denne.

Viac info na: 
www.senires.com

Mobil: 0918 303 533 
          0917 937 463

Dobrý deň, informáciu 
o tom, či začalo konkrétne 
dedičské konanie, či prebie-
ha prípadne bolo skončené, 
dostanete na okresnom súde, 
v ktorého obvode mal váš 
strýko v čase smrti adresu 
trvalého pobytu. Ak už bolo 
dedičské konanie skončené, 
po nahliadnutí do spisu na 
súde zistíte, ktorého notára 
súd poveril, aby vo veci konal 
a rozhodoval ako aj ostatné 
podrobnosti týkajúce sa prie-
behu dedičského konania, 
ako aj obsah rozhodnutia. 
Existuje viacero dôvodov, 
pre ktoré mohol dediť len váš 
brat. Vo  svojej otázke neu-
vádzate či Váš strýko zomrel 
ako slobodný a bezdetný. Ak 
by tomu tak bolo, mali by 
dediť oni v 1. ded. skupine. 

Ak deti nemal, tak v 2. ded. 
skupine by dedila manžel-
ka a jeho rodičia, príp. spo-
lužijúca osoba. Ak by ne-
mal manželku ani rodičov, 
v 3. ded. skupine by dedila 
spolužijúca osoba a súro-
denci Vášho strýka, príp. ich 
deti, ak by súrodenci zomreli 
skôr, teda synovci a netere. 
Prvou z možností prečo dedil 
len Váš  brat je, že v spise sa 
nachádza závet vášho strýka 
a v ňom je váš brat uvedený 
ako jediný závetný dedič ce-
lého majetku po vašom strý-
kovi. Ak strýko deti nemal, 
neboli uplatnené ani práva 
neopomenuteľných dedičov. 
Do úvahy pripadá tiež mož-
nosť, že o vašej existencii 
notár nevedel. Táto mož-
nosť je síce málo pravdepo-

dobná, keďže notár v rámci 
vyšetrovacej zásady zisťuje 
dedičov lustráciou v Re-
gistri obyvateľov, v zápis-
nici o predbežnom šetrení 
a iné, no nie je vylúčená. 
Aby ste však našli odpoveď 
prečo dedil len váš brat a vy 
ste boli inak zákonnou de-
dičkou, ako neter v 3. ded. 
skupine, vám odporúčam, 
obrátiť sa na okresný súd, na 
ktorom sa viedlo dedičské 
konanie. Ak sa preukáže-
te právnym vzťahom, napr. 
dedičským rozhodnutím po 
vašom otcovi, že ste jeho dcé-
ra, teda neter poručiteľa, súd 
vám umožní nahliadnuť 
do spisu, ak sa nachádza 
na súde, alebo ak sa spis na 
súde nenachádza, pretože 
ešte prebieha dedičské ko-
nanie, tieto informácie vám 
povie notár, ktorý prejed-
náva dedičstvo v dedičskej 
veci po Vašom strýkovi. 
V prípade, že dedičské kona-

nie ešte prebieha (čo nepred-
pokladám, vzhľadom na uve-
denú dobu, ktorú uvádzate v 
otázke), poverený notár bude 
s vami ďalej konať ako s účast-
níkom dedičského konania. 
Ak zistíte, že dedičské ko-
nanie už bolo skončené  
a že poručiteľ, Váš strýko 
závet nezanechal a Vy ste 
ozaj mali byť zákonnou de-
dičkou spolu so svojím bra-
tom v 3. ded. skupine, máte 
možnosť brata požiadať  
o vydanie dedičstva resp. 
jeho časti po vašom strýkovi. 
Ak to neurobí dobrovoľne, 
budete musieť/môžete po-
dať žalobu na súd (v zmysle  
§ 485 Občianskeho zákonní-
ka). Na podanie žaloby máte 
3 – ročnú lehotu, ktorá začí-
na plynúť odo dňa právoplat-
nosti rozhodnutia o dedič-
stve. Predtým môžete osloviť 
mediátora, aby sa tento spor 
pokúsil vyriešiť medzi vami 
zmierom.
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Fúkač HUSQVARNA 125 BVx
Tento presne vyvážený ručný fúkač určený pre vlastníkov nehnu-
teľností sa vyznačuje vysokým výkonom ,jednoduchým používaním

výkon 76 m/s.

Akciová cena:

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia p

špecifik bavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

AKCIA
JASNÁ JESENNÁ
VOĽBA

Fúkač HUSQVARNA 125 BVx
Tento presne vyvážený ručný fúkač určený pre vlastníkov nehnu-
teľností sa vyznačuje vysokým výkonom ,jednoduchým používaním

ľahkou ovládateľnosťou. Vrátane prídavnej odsávacej jednotky Vac.

Objem valca 28 cm³, výkon 0.8 3 í
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Akciová cena: 355 €
Bežná cena: 379 €

Reťazová píla HUSQVARNA 450
Výkonná píla pre všestranné použitie. Motor X-Torq® s nižšou
spotrebou paliva a zníženou tvorbou emisií. Ľahké štartovanie
vďaka systému Smart Start.

Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 33 – 50 cm / 13" – 20", hmotnosť bez
lišty a reťaze 4,9 kg.

Akciová cena:
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vďaka systému Smart Start.

Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 33 – 50 cm / 13" – 20", hmotnosť bez
lišty a reťaze 4,9 kg.

Akciová cena: 439 €
Bežná cena: 48 €

Kovospol PP s.r.o.
Hraničná 4715, Poprad
052/772 17 63
www.e-kovospol.sk
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Námestie sv. Egídia 6/11 Poprad, tel. 0915 542 421

Originál diela Madona s anjelmi z Kostola sv. Egídia  
v Poprade, ktoré sa vracia po mnohých rokoch do Popra-
du si môžete pozrieť od 6. novembra do 31. decembra 2018  
v Tatranskej galérii - Elektráreň v Poprade. Dielo zapožičala 
Slovenská národná galéria v Bratislave. 

Pôvodné dielo bolo inštalované v Kostole sv. Egídia v Pop- 
rade a datuje sa do roku 1484. Zhotovené je z borovicového 
dreva, technikou tempera.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 6. novembra  
o 11. hodine v Tatranskej galérii.

Madona z anjelmi z Popradu
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Do 25. novembra 2018 v priestoroch Ateliéru Popprat  
v pasáži Alfa na Námestí sv. Egídia môže verejnosť navštíviť 
unikátnu výstavu s príznačným názvom „Dvaja“. Ide o dvoch 
autorov - manželský pár z Užhorodu, ktorých do Popradu 
pozval výtvarník a pedagóg Rudolf Rabatin.  

Viktória Kuzma pracuje ako odborný asistent Katedry sta-
rovekých a stredovekých dejín východu na Užhorodskej Ná-
rodnej Universite. Za svoje aktivity a tvorbu získala národné 
ocenenia v umeleckej, ale aj pedagogickej oblasti. Vo svojej 
tvorbe si vybrala tradičnú maľbu na sklo, v ktorej sa snaží 
nájsť spôsob, ako použiť vlastný výtvarný jazyk v kompo-
zitnom riešení využívajúc ľudové a moderné umenie. Inšpi-
račným zdrojom na jej sklomaľbách sú hlavy ženy, matky, či 
zobrazenia svätcov s ich charakterizujúcimi atribútmi, alebo 
nežne žensky štylizované kytice. 

Tvorba národného umelca Ukrajiny Borisa Kuzmu prame-
ní vo vzťahu k architektúre, ktorá je jeho pôvodným povola-
ním. Zastáva významné verejné funkcie v oblastiach umenia 
a architektúry - okrem iných už 12 rokov je docentom na od-
delení Designu Zakarpatského umeleckého ústavu a takmer 
20 rokov zastáva funkciu predsedu Zakarpatskej organizácie 
Národného združenia umelcov Ukrajiny. Získal niekoľko 
národných a medzinárodných umeleckých ocenení. V jeho 
výtvarnej tvorbe sú dominantné experimentálne postupy 
spájajúce grafickú, kresliarsku a maliarsku technológiu, čím 
sa jeho diela stávajú výrazovo silné, expresívne a oslobodené 
od konvencií.

Krst nového románu 
Jána Martona Spod striech 
sa uskutoční 8. novembra  
2018 v Kaviarni Malý princ 
(OC výkrik) v Poprade  
o 18. hodine. 

Na krste nebudú chýbať 

Potulný kabaret, Pavel Hi-
rax Baričák, Juraj „Ďuri“ 
Hnilica, Róbert Mikla a sa-
morejme autor Ján Marton. 
Vstupné 3 € v predpredaji  
a 4 € na mieste. Rezervácie: 
0948 299 297.

Krst novej knihy Jána Martona 
Spod striech v Malom princovi

Pri príležitosti životného jubilea autora sa v Multifunkč-
nom energetickom a baníckom centre v Spišskej Novej Vsi 
– Nábrežie Hornádu 14 koná výstava Františka Žoldáka Zá-
tišia a krajiny. Výstavu si môžete pozrieť do 31. decembra 
2018 v utorok až piatok od 9. do 15. hodiny a prvú nedeľu  
v mesiaci od 10. do 17. hodiny. Srdečne pozývame. 

František Žoldák v Sp. N. Vsi
 Zátišia a krajiny

Jubilejný 10. ročník Roma Spirit odštartoval 22. augusta a 
vyvrcholí vyhlásením laureátov ocenenia na slávnostnom ga-
lavečere 25. novembra 2018. Tu postúpilo 21 nominovaných, 
traja v každej kategórií. Laureátov ocenenia vyberie medzi-
národná porota a porota Čin roka. 

Roma Spirit 2018

Objednávateľ: Igor Lupták, Mlynská 935/20, 058 01 Poprad
Dodávateľ: Podtatranský kuriér, MPČL 3170/31, 058 01 Poprad, IČO 46285903

Objednávateľ: Anna Ondrušeková, Košická 2629/42, 05801 Poprad
Dodávateľ: Podtatranský kuriér, MPČL 3170/31, 058 01 Poprad, IČO 46285903
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8 November 2018 Z REGIÓNU

Karty 
s kreditom:

15,- € 
20,- € 
25,- € 

Skvelý tip 
na 

vianočný 
darček!

Prihlás sa do nášho newslettra na www.kinotatran.sk a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.

Darčekové karty 
pre deti

Tatranská Javorina - Starostlivosť o lesy, ale najmä rie-
šenie vážnej situácie spôsobenej veternými kalamitami v 
lesoch, to boli hlavné témy, ktorým bolo venované špeci-
álne rokovanie vlády v Belianskych Tatrách.

Členovia vlády 23. októbra osobne navštívili lesy postih-
nuté kalamitou. Ide o lokalitu, kde sa nachádzajú lesy, kto-
ré v roku 2004 postihla nebývalá katastrofa. Víchrica zničila 
takmer 12 600 ha lesa a polámala stromy v objeme približne 
3,5 mil. m³. „Rok 2004 nebol však ojedinelou udalosťou a väč-
šie alebo menšie vetrové kalamity sa na našom území objavujú 
pomerne pravidelne. Je preto potrebné, aby existovala jasná 
stratégia ako postupovať, aké opatrenia v lesoch realizovať, aby 

sme zachovali zdravé lesy a životné prostredie aj pre budúce 
generácie,“ vyhlásila Gabriela Matečná.

Vláda schválila aj niekoľko konkrétnych opatrení v lokalite 
Vysokých Tatier. Na vybudovanie odpadových klietok proti 
medveďom pôjde 800 tisíc eur, na protipovodňový múr v Ja-
vorovej doline 300 tisíc eur a na opravu chodníkov a ciest zni-
čených tohtoročnými záplavami 300 tisíc eur. Samostatným 
opatrením je materiálne zabezpečenie boja proti africkému 
moru ošípaných, ktorého neriešenie môže znamenať vážne 
riziko pre domáce chovy ošípaných a diviačiu poľovnú zver. 
Vláda na preventívne opatrenia proti tejto vysoko kontagióz-
nej infekcii vyčlenila 6,2 milióna eur.

Vláda zasadala v Belianskych Tatrách
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Ročník I.
Číslo 2

November 2016

SLOVO STAROSTU OBCE 
Vikartovský občasník

časopis pre obyvateľov, priateľov a priaznivcov obce Vikartovce

Ročník I.
Číslo 2

November 2016

Ročník III.
November 2018

V letnom období toh-
to roku bola hlavným cie-
ľom realizácia investičnej 
úlohy – výstavba úseku 
miestnej komunikácie na 
Ul. severnej a niektorých 
častí ciest, končiacich Ul. 
krížna s Ul. nová. Celkový 
zámer bol realizovaný vy-
súťaženou firmou JUNO 
zo Starej Ľubovne a pred-
stavoval hodnotu 57 418 €. 
Okrem tejto úlohy sme re-
konštruovali tri vstupné 
vráta do hasičskej zbroj-
nice a tiež sa pracova-
lo na príprave priestorov 
pre presťahovanie skladu 
materiálu CO do spod-
nej budovy ZŠ. Zároveň sa 
uvoľnené priestory v ha-
sičskej zbrojnici pripravujú 

Plnenie investičných aj neinvestičných úloh obce 
v období od mája do augusta 2018

a postupne rekonštruujú, 
aby mohli slúžiť dobrovoľ-
ným hasičom ako zázemie 
pre šatňu a sociálne zaria-

denia počas zásahov, resp. 
mimoriadnych cvičení. 
V rámci plnenia menších 
úloh volebného programu 
boli vybudované na výstupe 
z obce smerom do Kravan 
výstupné plochy pre zastáv-
ku na znamenie pre autobus. 
Momentálne obec spolu so 
ZŠ s MŠ spolupracuje na 
spracovaní projektov a výzvy 
pre rekonštrukciu spodnej 
budovy ZŠ na súčasť pre MŠ, 
keďže v nasledujúcom roku 
bude musieť obec uspoko-
jiť všetky žiadosti rodičov 
o umiestnenie detí do MŠ. 
Obec naďalej vytvárala pod-
mienky pre rozvoj športu, 
kultúry ale aj sociálneho 
zabezpečenia pre starších 
občanov.

 

Už každoročným zvykom je oceňovanie úspešných žiakov 
Základnej školy vo Vikartovciach. Na zasadnutí obecného  
zastupiteľstva na konci školského roku, riaditeľka ZŠ s MŠ 
Vikartovce RNDr. Darina Koščaková, starosta obce Ing. Vla-
dimír Šavel a obecné zastupiteľstvo na návrh triednych uči-
teľov Mgr. Ľubomíra Oravca a Mgr. Viery Lajošovej udelili 
pochvalné listy a vecné odmeny žiakom IX.A triedy Vanese 
Paračkovej, Vladimírovi Kunovi, Pavlovi Bukovinovi a žiač-
ke IV.A triedy Viktórii Švagerkovej za úspešnú reprezentá-
ciu školy v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach 
v školskom roku 2017/2018. Žiaci sa aktívne zapájali aj do 
kultúrnych a športových akcií školy a obce Vikartovce. 

 Text: Mgr. Monika Sitiariková,
 Foto: Mgr. Martin Šefc, MPH

Ocenenie žiakov ZŠ
3. septembra 2018 bolo po-

čuť po chodbe našej školy ne-
smelé kroky prváčikov, ktoré 
smerovali k  vyzdobeným 
dverám  I.A  kvetmi a včielka-
mi. Včelia panoráma sa stala 
ústrednou scénou privítania 
prváčikov medzi riadnych 
školákov, ktorí vstúpili do 
triedy Usilovných včeličiek. 
Tváričky našich najmenších 
žiarili a boli plné očakávania. 
Všetci prváci zložili prvác-
ky sľub, ktorý potvrdil pán 
starosta pasovaním ceruzou 
so včielkou za RIADNEHO 
ŠKOLÁKA. K novým prvá-
čikom  sa prihovorila aj pani 
riaditeľka, ktorá ich  s pote-
šením prijala medzi žiakov 
našej školy.  Keďže prváci 
boli prvý deň veľmi poslušní 
a snažili sa ako sa na usilovné 
včielky patrí, dostali  na záver 
včeliu   medailu s prvou veľ-
kou jednotkou a sladký med. 

Usilovné včeličky prvý deň v škole
Pani učiteľka im popriala veľa 
úspechov a radosti z každé-
ho dňa, ktorý strávia v našej 
škole. Po ukončení tejto milej 

slávnosti nasledovalo spo-
ločné fotenie. Nuž, kto vie, 
či prizerajúcich sa dospelých 
viac dojala odvaha a  šikov-

nosť malých žiakov, alebo to, 
že práve symbolicky vstúpili 
do väčšieho, školského sveta.

  Mgr. Viera Lajošová

Možno si ešte pamätáte na 
činnosť školského klubu detí 
(ŠKD) na našej základnej 
škole. Fungoval do r. 1995, 
kedy bol z  organizačných 
dôvodov zrušený. Odvtedy 
mnohým pracujúcim rodi-
čom, ktorí odchádzajú skoro 
ráno do práce a  vracajú sa 
večer, ostáva ešte povinnosť 
zabezpečiť dozor ku svojim 
školopovinným deťom. Nie 
vždy sa to podarí, keďže pre-
dĺžením dôchodkového veku 
musia aj starí rodičia praco-
vať. Tu sme cítili potrebu po-
môcť týmto občanom Vikar-
toviec. Preto sme zrealizovali 
prieskum možného záujmu 
a využívania ŠKD. Po ziste-
nom záujme sme následne 
na obecnom zastupiteľstve, 
uskutočnenom 15. decem-
bra 2017, predniesli návrh 
Výchovného programu ŠKD. 
Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo návrh a vydalo všeobec-
ne záväzné nariadenie, zo 
dňa 10. januára 2018, že od 

Školský klub detí obnovený
1. septembra 2018 sa zriadil 
ŠKD pri ZŠ. Po splnení všet-
kých náležitostí Ministerstvo 
školstva SR zaradilo ŠKD do 
siete škôl. Takto vytvorené 
školské zariadenie výchovy 
bude mimo vyučovania pl-
niť výchovno-vzdelávaciu 
činnosť, tvoriť medzistupeň 
medzi vyučovaním v ško-
le a výchovou v rodine a to 
pod odborným pedagogic-
kým dohľadom kvalifikova-
nej vychovávateľky. Deťom 
sa týmto zabezpečí okrem 
iného aj zaujímavé, aktívne  
a zmysluplné využívanie voľ-
ného času, odpočinok, ďal-
šie rozvíjanie ich vedomostí  
a zručností pre život, pod-
pora spolupráce v kolektíve, 
vytváranie potrebných po-
stojov a hodnôt.

Veríme, že náš novovznik-
nutý školský klub detí bude 
mať u  Vás pozitívny ohlas 
a jeho činnosť a pôsobenie sa 
bude naďalej rozrastať.

 RNDr. Darina Koščaková

Cieľom 2. ročníka tohto 
projektu bolo vrátiť tému pr- 
vej pomocido základných  
škôl a naučiť deti dbať o svoju 
bezpečnosť a predchádzať tak 
úrazom. 

Triedne kolektívy 1.A, 2.A 
a  4.A pod vedením svojich 
triednych učiteliek neváhali 
spojiť sily a vytvoriť tak sú-
ťažné publikácie plné krás-
nych kresieb, básní, piesní 
a  zábavných úloh s  témou 
prvej pomoci a bezpečnosti 
na cestách. 

Odoslané práce súťa-
žili s mnohými slovens- 
kými školami. Nakoniec 
sa šťastie usmialo aj na nás  

Vo Vikartovciach bude defibrilátor

a malí prváci vyhrali pre 
svoju školu to najcennejšie: 
AED – automatický externý 
defibrilátor - prístroj, kto-
rý dokáže zachrániť ľudský 
život a  je schopný obnoviť 
správny srdcový rytmus a to 
tým, že sám dokáže analy-
zovať a kontrolovať činnosť 
srdca. Okrem tejto hlavnej 
výhry získali navyše aj ukáž-
ky prvej pomoci pre žiakov 
celého 1. stupňa a kurz prvej 
pomoci pre pedagógov. 

Súťažné tímy po vyhlásení 
výsledkov neskrývali obrovs- 
kú radosť. Napriek tejto veľ-
kej radosti z výhry majú však 
jedno želanie – aby prístroj, 

V októbri 2018 sa konal 2. ročník celoslovenského pro-
jektu pod názvom „ZÁCHRANA SOM JA“, ktorého vy-
hlasovateľom je nezisková organizácia Falck v spolupráci 
s poisťovňou Alianz. 

zachraňujúci ľudský život, 
nemuseli nikdy použiť, no 

ak aj áno, aby splnil svoju 
úlohu.

Voľby starostu a poslancov 
zastupiteľstva sa budú konať 
v sobotu 10. novembra 2018 
v čase od 7.00 – 22.00 hod. 
v zasadačke obecného úradu.

Obecné zastupiteľstvo vo 
Vikartovciach podľa § 166 
zákona č. 180/2014 Z. z.  
o podmienkach výkonu vo-
lebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších pred-
pisov, uznesením č. 34/2018 
zo dňa 15.6.2018 určilo, že 
Obecné zastupiteľstvo vo 
Vikartovciach bude mať cel-
kom 9 poslancov, ktorí sa 
budú voliť v jednom voleb-
nom obvode utvorenom pre 
celú obec Vikartovce. Ku 
dňu vyhlásenia volieb do or-
gánov samosprávy obce je

Voľby 
do orgánov 

samosprávy obcí

 Pokrač. na druhej strane

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 2. novembra poslan-
ci okrem iného prerokovali zmeny rozpočtu obce, ale aj ZŠ 
a MŠ Vikartovce, venovali sa tiež príprave rozpočtu obce na 
rok 2019, ale aj príprave volieb do samosprávnych orgánov 
obce a tiež prípravou záverečného zasadnutia OZ a informá-
ciám o postupe pri zložení sľubov novozvolených poslancov 
OZ a starostu obce 7. 12. 2018.

Rokovali aj o záverečnom zasadnutí OZ
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Počas týchto dvoch dní 
areál pod Hoľou navštívilo 
približne 2000 ľudí. Tieto 
oslavy odštartovali   špor-
tové a  zábavné súťaže pre 
deti a ďalší program sa nie-
sol vo folklórnom duchu. 
V  programe vystúpili fol-
klórne skupiny zo Spišského 
Bystrého, Liptovskej Tep-
ličky, Braväcova.  Navštívili 
nás aj hostia spoza hraníc - 
Podhalański Zespól Góralski 
Harnasie z Suchego a sobot-
ný večer vyvrcholil vystúpe-
ním folklórneho súboru Va-

V auguste sme si pripomenuli aj 735. výročie založenia obce Vikartovce
V dňoch 11. a 12. augusta 2018  obec Vikartovce v spolupráci s Urbárskym pozem-

kovým spoločenstvom  Vikartovce a folklórnou skupinou Vikartovčan  zorganizovali 
oslavy pri príležitosti 735. výročia založenia obce a 20. výročia znovuzaloženia miestnej 
folklórnej skupiny. 

gonár z Popradu a  Magury 
z Kežmarku. 

Nechýbala ani tombola, 
z  ktorej si mnohí odniesli 
rôzne vecné ceny, ktorých 
vďaka sponzorom z obce ale 
aj mimo nej, nebolo vôbec 
málo. V nedeľu program po-
kračoval slávnostnou svätou 
omšou so začiatkom o 9.00 
hod. ktorú svojimi spevmi 
oživili naši folkloristi. V po-
poludňajších hodinách nás 
súťažami pobavili družstvá 
hasičov, poľovníkov, folklo-
ristov, poslancov, futbalistov 

a  učiteľov. O  15.00 hodine 
svoj program predviedla 
folklórna skupina Kravianec 
z Kravan, Vikartovčan z Vi-
kartoviec a  ľudová hudba 
Františka Pavúka. 

Počas obidvoch dní mohli 
návštevníci obdivovať výsta-
vu trofejí miestneho Poľov-
níckeho združenia, taktiež 
tradičné remeslá  ako spra-
covanie ľanu a  výroba šin-
dľov. Záver osláv patril opäť 
tombole a  starostovi obce, 
ktorý poďakoval všetkým or-
ganizátorom a zúčastneným.

počet obyvateľov obce Vi-
kartovce 1 863.                                                                                                
Právo voliť do orgánov sa-
mosprávy obcí má obyvateľ 
obce, ktorý má trvalý pobyt 
v obci a najneskôr v deň ko-
nania volieb dovŕši 18 rokov 
veku.
Všetkých občanov pozýva-
me k volebným urnám už 
túto sobotu. 

Dokonč. z prvej strany

Voľby 
do orgánov 

samosprávy obcí Vo večerných hodinách 
dňa 15. októbra 2018 bol 
nahlásený požiar kôlne 
a domu na ulici Májovej. Ih-
neď bol vyhlásený poplach 
a následný výjazd jednotky 
DHZO Vikartovce , ktorá 
bola na mieste  udalosti do 
10 min od nahlásenia. 

Po príjazde na miesto 
požiaroviska veliteľ zásahu 
zistil, že ide o požiar kôlne, 
v ktorej sa nachádzali okrem 
pneumatík, horľavých látok, 
dreva a plastov aj  plynové 
fľaše, vďaka ktorým sa po-
žiar veľmi rýchlo rozšíril 
a  ohrozil aj susedný dom, 
na ktorom už začala horieť 
strecha. Nebyť rýchleho 
a  profesionálneho zásahu 
dobrovoľných hasičov  z Vi-
kartoviec, mohli byť ško-
dy na majetkoch  omnoho 
vyššie . Po lokalizácii po-
žiaru a uhasení kôlne prišla 
na miesto jednotka HaZZ 
Poprad s  cisternou, ktorá 
pomohla pri hasení stre-
chy rodinného domu. Ďalej 
sa  pokračovalo  v rozobratí 

Požiar v obci alebo hasiči zasahovali

podkrovia a dohasení ložísk 
ohňa. Priamo na  mieste po-
žiaru  zasahovalo 12 dobro-
voľných hasičov z Vikarto-
viec, 2 boli na tankovacom 
stanovišti a ďalší dvaja regu-
lovali dopravu aby nedošlo 
ku stretu vozidiel na úzkej 
ulici smerom k požiaru. Po 
ukončení a  odstrojení sa 
jednotka vrátila na základ-
ňu. Je potrebné vyzdvihnúť  
nasadenie, rýchlosť a obeta-

vosť dobrovoľných hasičov 
z Vikartoviec, nakoľko sa už 
neraz potvrdilo, že len ich 
zásluhou  nedošlo v obci pri 
rôznych požiaroch ku vy-
sokým škodám na majetku 
a je preto potrebné venovať 
sa aj otázkam dovybavenia 
techniky a doškoľovania ha-
sičov, aby vedeli zasiahnuť 
vždy v pravý čas a pomôcť 
tak ľuďom v núdzi.

Snímky: Milan Šebest

 Snímky: Milan Šebest
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Svetové združenie bývalých politických väzňov  
pozýva na pietnu spomienku pri príležitosti 2. výročia od-
halenia pamätnej tabule príslušníkovi 1. Československej 
armády na Slovensku, politickému väzňovi a hokejistovi An-
tonovi Babonymu a 100. výročia vzniku Československej re-
publiky, ktorá sa uskutoční 5. novembra 2018, v pondelok o 
14.00 hod., pred budovou Zimného štadióna mesta Poprad.  
Program podujatia: Privítanie účastníkov, Anton Babony a 
jeho životný príbeh - príhovory a ukončenie štátnou hymnou.  
Anton Babony -Zabudnutý hrdina http://www.szcpv.org/16/
hrdina.html

Spomienka na A. Babonyho

Tohto roku mali Poprad-
čania opäť možnosť zú-
častniť sa oboch festivalov 
– Made in Slovakia aj Viva 
Italia, ktoré organizuje vaše 
združenie. Čo sa vám okrem 
toho ešte podarilo?

- Som veľmi rád, že mesto 
aj s  našou pomocou obno-
vilo tradíciu každoročného 
vyhodnotenia najlepších 
športovcov mesta. Našli sme 
financie, vyznačili a zrekon-
štruovali 12 km cyklocesty 
medzi Popradom a  Pod-
leskom v Slovenskom raji  
a upravili  sme 8 km zimnej 
bežeckej trate, ktorú v hojnej 
miere obyvatelia Popradu 
túto zimu využívali. Výraz-
nou mierou sme prispeli  
k presadeniu výstavby cyklo-
chodníka od vodnej kaskády 
na sídlisku Západ. Som tiež 
veľmi rád, že sa ujal náš ná-
pad a aj v Poprade premáva 
počas letnej sezóny turistický 
vláčik. 

Zaujímavou aktivitou je aj 
objav vzácneho obrazu Po-
pradskej Madony v Kostole 
sv. Egídia...

- Po mnohých rokoch sa 
do Popradu vracia dielo Ma-
dona s anjelmi, požičala nám 
ho Slovenská národná galéria 
Bratislava (SNG). Práve čle-
novia nášho združenia kópiu 
tohto zabudnutého obrazu 
v Kostole sv. Egídia v Popra-
de objavili. Vraj pochádza  
z levočskej maliarskej dielne 
Majstra tabúľ oltára Vu Do-
lorum a v roku 1927 ho poži-
čali na reštaurovanie Referátu 
pamiatkovej starostlivosti 
na Slovensku ako deponát 
cirkevnej správy Kostola sv. 
Egídia v  Poprade. Od roku 
1957 je v  SNG v  Bratislave. 
Originál si milovníci histórie 

Madona s anjelmi opäť v Poprade
Občianske združenie Pre mesto, ktoré pred siedmimi 

rokmi vzniklo s cieľom oživiť centrum mesta a robiť život 
Popradčanov príjemnejším, oslavuje už tohto roku sied-
me výročie svojho vzniku. Aktivity roku 2018 pre našu 
redakciu zhrnul jeho podpredseda Ing. Ondrej Kavka.  

i  umenia môžu 6. 11. 2018 
po mnohých rokoch pozrieť 
aj v Tatranskej galérii. Snáď 
sa tento krásny obraz raz do 
nášho mesta vráti aj natrvalo. 

Návštevníci Popradu dlho 
volali po tzv. fotopointe, 
teda mieste, kde by sa mohli 
fotografovať a zaspomínať si 
na svoj pobyt v Poprade. Aj 
ten už máme...

Na Námestí sv. Egídia pri-
budol v  lete nápis Poprad  
a hneď po umiestnení vyvo-
lal množstvo reakcií. Radi 
sa pri ňom fotia nielen tu-
risti, ale aj Popradčania. Ide  
o nový trend v  budovaní 
značky Poprad ako zaujíma-
vej destinácie a  inšpirovali 
sme sa napríklad známym 
nápisom I Amsterdam. Také-
to nápisy však nájdete v mno-
hých mestách nielen v Euró-
pe. Obrovský, trojrozmerný 
nápis I Amsterdam nainšta-
lovali v roku 2005 ako súčasť 
mestskej re-brandingovej  
kampane a dodnes je najviac 
fotografovaným objektom 

v meste, počas slnečného dňa 
sa do celého sveta rozbehne 
vyše 8 000 jeho záberov. V ére 
smartfónov a vizuálnych so- 
ciálnych médií sú takéto ná-
pisy inovatívnym príkladom 
ako destinační marketéri 
využívajú silu prirodzenej 
propagácie miesta. Vizuál-
ny, samotným používateľom 
tvorený obsah, ako napríklad 
turistická fotografia, zohráva 
v  propagácii destinácie dô-
ležitú úlohu. Profesionálni 
marketéri to museli akcep-
tovať a začali svoje kampane 
stavať práve na zdieľaní, naj-
mä obrázkov, prostredníc-
tvom sociálnych médií. Aj 
Poprad sa teda vďaka nášmu 
nápisu šíri do sveta ako znač-
ka, miesto zaujímavé pre rôz-
ne skupiny ľudí.

Ako teda podľa vás tvoriť 
mestský turizmus?

Odborníci sa zhodujú, 
že východné Slovensko má 
veľmi atraktívny kultúr-
ny a prírodný potenciál, no 
naše mestá samostatne nie sú 
komplexným produktom ces-
tovného ruchu. Sme charak-
teristickí tvorbou individu-
álnych produktov, no chýba 
jednotná  propagácia daného 
mesta, preto si nároční zahra-

niční návštevníci zatiaľ radšej 
vyberú z lepšie prepracovanej 
ponuky inej krajiny. Mesto by 
si tiež svoj imidž malo tvoriť 
systematicky a cielene, a mať 
na pamäti, aj pri výmenách 
vedenia mesta, že je to dlho-
dobý proces, na ktorom sa 
podieľajú mnohé subjekty  
a významnú úlohu zohráva aj 
marketingová komunikácia.

Rozvoj cestovného ruchu 
spomínate ako jednu z pri-
orít aj vo svojej kandidatúre 
na primátora Popradu...

Poprad má dobre rozvinu-
tú infraštruktúru, zaujímavé 
a  rozmanité mestské časti, 
námestia, cyklotrasy, sakrál-
ne pamiatky, kultúrne a špor-
tové tradície, kvalitné ubyto-
vacie zariadenia... Na uliciach 
vládne priateľská atmosféra, 
organizuje sa množstvo pod-
ujatí… Máme dobrú lokali-
tu, dopravnú infraštruktúru, 
bohatú históriu, výborné 
podmienky pre rekreáciu  
a regionálnu gastronómiu... 
No najlepšou propagáciou je, 
keď pocit pozitívneho vzťahu 
k svojmu mestu na návštev-
níkov prenášajú sami domá-
ci obyvatelia. A to je  mojou 
hlavnou víziou pre mesto Po-
prad.  (pva)

Objednávateľ: PhDr. Jozef Košický, Tomašíkova 2465/59, 058 01 Poprad
Dodávateľ: Podtatranský kuriér, MPČL 3170/31, 058 01 Poprad, IČO 46285903
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O  výsledkoch rozhodla 
medzinárodná porota v zlo-
žení Alexander Lwow(PL), 
Boris Hlaváček(CZ) a Mar-
tin Žilka(SVK). „Hodnotili 
sme v prvom rade filmársku 
robotu, teda nie to, či niekto 
vyliezol viac alebo menej. Ví-
ťazný film bol urobený veľmi 
komplexne, príbeh gradoval, 

Grand Prix XXVI. MFHF pre R. Hatiara
Medzinárodný festival horských filmov 

v Poprade napísal v dňoch 10.-14.10.2018 
svoju 26.kapitolu. Grand Prix získal film 
slovenského režiséra Rasťa Hatiara Vrcho-

lová príťažlivosť – filmový portrét horo-
lezca Petra Hámora, ktorému sa podarilo 
zavŕšiť Korunu Himalájí a vyliezť všetkých 
14 osemtisícových vrcholov. 

boli tam aj negatívne veci, 
nechýbali vzťahy s legendami, 
vzťah k  mladým, odkaz pre 
ďalšiu generáciu. Filmársky 
to bolo urobené úžasne, bolo 
použité kvantum archívnych 
materiálov a bolo potrebné 
vybrať, čo je kľúčové a čo nie.  
A toto malo tak hlavu a pätu, 
že to získalo hneď dve hlavné 
ceny,“ vysvetlil po vyhlásení 
výsledkov Martin Žilka.

Úspešný večer Rasťa Ha-
tiara podčiarkla Cena po-
roty, ktorú získal jeho film 
Teória šťastia podľa Ryban-
ského - poetický filmový 
príbeh o  stretnutí starého 
horala a bývalého lezca Ľuba 
Rybanského s talentovaným 
mladým lezcom Petrom 
Kuricom.  

„Je to neuveriteľné,“ uvie-
dol po vyhlásení výsledkov 
dojatý Rasťo Hatiar. „Vrcho-
lová príťažlivosť sa rodila 
naozaj veľmi dlho, prvý im-
pulz na takýto film sa objavil 
niekedy pred štyrmi rokmi. 
Chcel by som obom svojim 
filmom popriať, aby vydrža-
li čo najdlhšie a aby doká-
zali ľuďom povedať niečo aj 

za dvadsať – tridsať rokov,“ 
doplnil najúspešnejší režisér 
XXVI.ročníka MFHF. 

Ocenenie si z Popradu od-
niesli aj ďalšie filmy: 

Cena za humor – animo-
vaný film Viacruxis -režisér 
Ignasi López 

Cena za dobrodružstvo – 
Zamrznutá cesta – Ben Page

Cena za portrét - Od pa-
lice k vrtu – r. Jan Šimánek

Čestné uznanie – Tieň 
jaguára – r. Pavol Barabáš, 
Čestné uznanie - Reel Rock 
12: Magická hrani-
ca - r.: P. Mortimer, 
M. Hong, N. Rosen.
Z asadačka MsÚ 
v Poprade privítala 
aj tento rok zaují-
mavých hostí. Krá-
ľovnou piatkového 
večera bola rakúska 
horolezkyňa Gerlin-
de Kaltenbrunner, 
ktorá ako prvá žena 
na svete vystúpila 
na všetky osemtisí-
covky bez použitia 
kyslíka, v  sobotu 
zabávali publikum 
svojimi historkami 

z  Antarktídy   svetoznámy 
Leo Houlding a tiež dvojica 
Slovákov Michal Sabovčík 
a Juraj Koreň.  

„Som veľmi rada, že aj 
napriek babiemu letu, kto-
ré v  posledných dňoch pod 
Tatrami zavládlo, si na filmy 
vyhradilo čas naozaj veľké 
množstvo divákov. Festival 
je o  dobrých filmoch, ale aj 
o tom, že sa stretnú kamaráti, 
ľudia rovnakej krvnej skupi-
ny. Som veľmi rada, že ľudia 
sa sem radi vracajú a vďaka 
nim má festival svoju dušu. 
A  to je to najdôležitejšie, 
uzavrela riaditeľka festivalu 
Mária Hámor.

Rasťo Hatiar na snímke vľavo.

Zimný štadión v Kežmarku po ôsmich rokoch slávnostne 
otvorili 22. októbra 2018 a jeho športové otvorenie sa konalo 
už 13. októbra prvým domácim zápasom. 

Začiatok rekonštrukcie štadióna spadá do roku 2010 v sú-
vislosti s plánovanou zimnou deaflympiádou v roku 2011. Po 
jej neslávnom predčasnom ukončení zimný štadión chátral 
až do roku 2016, keď vláda na výjazdovom zasadnutí prisľú-
bila finančnú pomoc vo výške 1 milión eur. 

Ak by sa prestavba nezačala v krátkom čase, celý štadión 
by museli nakoniec asanovať a arénu by už nik nezachránil. 
Do budúcna má v Kežmarku vzniknúť nízkonákladová mul-
tifukčná hala. Ľadová plocha má kanadské rozmery podľa 
noriem NHL, teda 61 krát 26 metrov.

Ako povedal prezident SZĽH Martin Kohút, štadión  
v Kežmarku poskytne priestor hokejovej mládeži a Kežma-
rok sa tak opäť vracia na hokejovú mapu Slovenska. „Vyrástr-
lo tu obrovské množstvo reprezentantov a talentov a verím, že 
aj z týchto chlapcov a dievčat, ktoré práve vidíme na ľadovej 
ploche, časom vyrastú noví reprezentanti. Užší rozmer ihriska 
je zároveň možné využívať pri príprave slovenských reprezen-
tácií na zápasy v zámorí,“ povedal Kohút.

Prestavba ruiny zimného štadiónu na multifunkčnú halu 
začala 4. septembra minulého roku a  vyžiada si približne 7,4 
milióna eur. Prvá etapa a časť druhej je už ukončená. Dote-
rajšia investícia predstavuje sumu 4,262 mil. eur.  (šlá)

Zimný štadión v Kežmarku 
oficiálne otvorený

Objednávateľ: Miroslav Trembáč, Papierenská 3952/7, 058 01 Poprad
Dodávateľ: Podtatranský kuriér, MPČL 3170/31, 058 01 Poprad, IČO 46285903


