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Mesto deťom

30. máj / 8.30 / piatok
Domu kultúry Poprad – divadelná sála
 PYŠNÁ PRINCEZNÁ
Divadelné predstavenie určené žiakom materských a základných 
škôl v podaní divadla PORTÁL z Prešova. 
Vstup voľný na objednávky, info: 052/7722255

31. máj / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia
 MESTO POPRAD DEŤOM
10.00 OTVORENIE S VILKOM A MÁJOU
11.00 TANEČNÁ SHOW / Trend, BOW, Arabesky,
            Kentucky, Fearless, a TŠ Super
12.00 AKO CHRÁNIŤ PRÍRODU / Divadlo ŽUŽU Senica
13.00 PERNÍKOVÁ CHALÚPKA / Divadlo PORTÁL Prešov
14.00 KUFRÍK / Theatre Fortissimo Trenčín
15.00 ČERT A KÁČA / Divadlo CLIPERTON Banská Bystrica
16.00 ROZPRÁVKOVÉ POSTAVIČKY
17.00 KRISTÍNA so svojou skupinou
18.30 UJO ĽUBO / Košice
20.00 OHŇOVÁ SHOW / Bella Arabia Poprad
20.30 PÁN VČIELKA / veľkoplošná videoprojekcia pre deti,    
            ktorým sa ešte nechce spať
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stánky plné sladkostí a radostí
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1.jún / 15.00 / nedeľa
Centrum voľného času
Poprad - exteriér
 JA A MOJ PSÍK 
Príď, zapoj sa so svojím psíkom
a získaj sladkú odmenu. 

2.jún / 12.00 / pondelok
ZUŠ ul. Štefánikova Poprad

FAREBNÝ SVET DETÍ 
TVORIVÉ DIELNE
PRE DETI
2.jún / 16.30 / pondelok
Dom kultúry Poprad – divadelná sála
 PÁN VČIELKA
Veľkoplošná videoprojekcia známej rodinnej komédie.
Vstup voľný 
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Na štyri dni plné zábavy, súťaží 
a atrakcií sa môžu tešiť deti v Po-
prade. Mesto Poprad im k MDD 
venovalo 30. mája pre MŠ a ZŠ 
divadielko Pyšná princezná. 31. 
mája o 10. hod. sa začne program 
na námestí, v prípade nepriaznivé-
ho počasia v Aréne Poprad. Otvorí 
ho Vlk s Májou, po nich nasleduje 
tanečná show, divadelné predstave-
nia, ktoré potrvajú až do 17. hod. V 
tom čase vystúpi Kristína so svojou 
skupinou, po nej Ujo Ľubo, o 20. 
hod. bude ohňová show a o 20.30 
hod. premietanie filmu Pán Včiel-
ka. 1. júna od 15. hod. je v areáli 
CVČ pripravený program Ja a môj 
psík, 2. júna o 12. hod. Farebný svet 
detí v ZUŠ na Štefánikovej ul. a 2. 

júna o 16.30 
hod. v DK 
Pán Včiel-
ka. (ppp)

Telesne postihnuté deti si prevzali maturitné vysvedčenia
Spojená škola na Ulici Dominika Ta-

tarku sa môže popýšiť prvými úspešnými 
maturantmi, ktorí vzišli s  projektu inte-
grácie telesne postihnutých detí. Filipovi 
Pekarčíkovi a  Patrícii Voleskovej osobne 
zablahoželal pri preberaní maturitného 
vysvedčenia aj primátor mesta Poprad 
Anton Danko.

Maturitné vysvedčenia sa odovzdávali 
v pondelok ráno v 4. D triede bilingválnej 
sekcie na Ulici mládeže. „Sme veľmi radi, 
že tento projekt integrácie postihnutých detí 
dospel do úspešného konca, hoci maturitou 
sa život na gymnáziu nekončí. Podarilo sa 
nám vytvoriť podmienky k tomu, aby moh-
li telesne postihnutí žiaci absolvovať plno-
hodnotné štúdium a  získať plnohodnotné 
vzdelanie. Obaja dnešní maturanti uspeli 
s  vyznamenaním,“ povedal riaditeľ SŠ D. 
Tatarku Dušan Nebus. Ten stál v roku 2008 
pri zrode projektu spoločne s  predsedky-
ňou OZ pre telesne postihnuté deti v okrese 
Poprad Jozefínou Pekarčíkovou a primáto-
rom mesta Poprad Antonom Dankom. „Je 
to naše malé víťazstvo, keď už máme prvé 
výsledky. Každé dieťa na niečo má, a tak by 
malo dostať šancu využiť to,“ povedala J. 
Pekarčíková. „Som rád, že som mohol aj ja 
prispieť a  pomôcť zrealizovať tento projekt. 
Verím, že bude aj naďalej prinášať svoje 
ovocie,“ doplnil A. Danko.

Volebná účasť bola veľmi nízka

(Pokračovanie na str. 2)

V sobotu sa na Slovensku konali voľby 
do Európskeho parlamentu 2014. Z celko-
vo viac ako 4,4 milióna osôb zapísaných v 
zoznamoch voličov odovzdalo platné hla-
sy necelých 561 tisíc občanov, čo predsta-
vuje účasť 13,05 perc. Slovensko bude mať 
v EP 13 poslancov.

Najviac zástupcov v EP bude mať Smer – so-
ciálna demokracia – štyroch (Monika Flašíko-
vá Beňová, Vladimír Maňka, Maroš Šefčovič 
a Boris Zala). Dvaja poslanci budú za KDH 
(Miroslav Mikolášik a Anna Záborská) a za 

SDKÚ-DS (Eduard Kukan a Ivan Štefanec) a 
po jednom bude mať SMK - MKP (Pál Csáky), 
Most – Híd (József Nagy), Sloboda a Solidari-
ta (Richard Sulík), Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (Branislav Škripek) a NOVA, Kon-
zervatívni demokrati Slovenska, Občianska 
konzervatívna strana (Jana Žitňanská).

V okrese Poprad bolo 90 volebných okrs-
kov a k volebným schránkam mohlo prísť 
vyše 82 tisíc osôb zapísaných v zoznamoch 
voličov. Volebná účasť dosiahla iba 12,03 perc.

(Pokračovanie na str. 2)
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STRUČNE

COOOL 
NAJLEPŠIA CENA

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

Spotreba a emisie CO
2
 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139  g/km. Spotreba a emisie CO

2
 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km. 

Spotreba a emisie CO
2
 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na polovicu1/2

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na pätiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na tretiny1/3

Bohatá výbava sa u nás spája s výhodnou cenou tak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dyna-
mický nový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea 
s klimatizáciou a s kvalitným SEAT Sound system 2.0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte po modeloch SEAT s Coool výbavou navyše a užívajte si jazdu v novom aute.

SEAT – člen skupiny Volkswagen.

AUTONOVA, s.r.o. 
Priemyselný areál Východ 3406

058 01 Poprad 
tel.: 52/7731549

e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk

VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

ENJOYNEERING

Príďte na predvádzaciu jazdu 
k vášmu predajcovi SEAT, 

AUTONOVA, s.r.o. 
a získajte svoj LED darček! 

1/5

130x90_coool koncept cena.indd   1 18.2.2014   15:07
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• MESTO Poprad ako obsta-
rávateľ a dotknutá obec v zmysle 
zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. 
informuje občanov o  strate-
gickom dokumente pre územ-
noplánovaciu dokumentáciu 
– navrhovanú zmenu a  dopl-
nok ÚPN-SÚ Poprad, lokalita: 
„Strážske námestie“. Viac na 
www.poprad.sk• MESTO Poprad ako prísluš-
ný orgán územného plánovania 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 
oznamuje, že zahajuje proces 
zabezpečenia zmeny a doplnku 
ÚPN–SÚ mesta Poprad v  k.ú. 
Spišská Sobota. Navrhovaná 
zmena chce využiť plochu na 
polyfunkcie – bývanie, občian-
ska vybavenosť vrátane zelene 
a technickej infraštruktúry, plo-
chy skladov, obchodu a služieb 
a  významné parkoviská. Viac 
na www.poprad.sk  • ŠPORTOVÝ deň pre seniorov 
z denných centier mesta Poprad 
sa uskutoční v  stredu 4. júna 
v popradskej Aréne.• VEREJNÁ zbierka v  rámci 
Svetového dňa ľudí postihnu-
tých sklerózou multiplex sa 
uskutoční dnes 28. mája v  uli-
ciach Popradu. Finančný výnos 
bude použitý na rehabilitačno-
-rekondičné pobyty a aktivity. • ZAJTRA 29. mája od 7.15 
do 13.40 hod. a  v piatok 30. 
mája od 7.15 do 11.40 hod. 
budú prebiehať medzi stanica-
mi Studený Potok – Kežmarok 
výlukové práce. Vlaky budú 
nahradené náhradnou autobu-
sovou dopravou. • V SOBOTU 31. mája a v ne-
deľu 1. júna bude v popradskej 
farnosti prvé sväté prijímanie.  
V tomto roku k svätému prijí-
maniu pristúpia deti v Konka-
tedrále Sedembolestnej Panny 
Márie v svätých omšiach o 8. 
a o 10. hod. (v sobotu len o 10. 
hod.). V  nedeľu bude prijíma-
nie aj vo Veľkej o 9.30 hod. • DNES 28. mája sa v športo-
vej hale Aréna v Poprade usku-
toční súťaž v poskytovaní prvej 
pomoci pre základné a stredné 
školy okresu Poprade a  Kež-
marok.• PODĽA údajov Úradu prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny v 
Poprade miera nezamestna-
nosti v Popradskom okrese 
ku koncu apríla opäť poklesla.    
Dosiahla 11,25 perc., čo je o 0,1 
perc. menej oproti predchádza-
júcemu mesiacu.  (ppš)

Prvými úspešnými maturantmi 
sa stali Filip Pekarčík a  Patrícia 
Volesková. Po náročných skúš-
kach im, podobne ako všetkým 
spolužiakom, určite odľahlo. „Boli 
sme výborný kolektív a  každý mi 
ochotne pomáhal. Maturita bola 
ťažká, bol som v strese, ale zvlá-
dol som to. Chcel by som ísť ďalej 
študovať psychológiu v  Bratislave, 
alebo Brne,“ uviedol F. Pekarčík. 
„Spolužiaci mi vždy ochotne po-
máhali a nehundrali. Bola som tu 
spokojná, cítila som sa ako doma. 
Počas maturity som prežívala asi 
najhorší stres v mojom živote, ale 

V samotnom meste Poprad 
bola účasť ešte o niečo nižšia 
- 11,95 perc. Popradskí voliči 
volili v 40 okrskoch a v zozna-
moch voličov ich bolo zapí-
saných vyše 42 500. Najvyššiu 

Telesne postihnuté deti si prevzali maturitné...

Volebná účasť bola veľmi nízka

potom prišla úľava. Ďalej 
budem pokračovať v štúdiu 
manažmentu,“ dodala P. 
Volesková. Obaja študenti 
boli v  kolektíve obľúbení. 
„Nesnažili sme sa ich vní-
mať inak, brali sme ich ako 
rovnocenných spolužiakov,“ 
vysvetľoval Andrej Saloň. 
Pridala sa aj triedna uči-
teľka 4. D triedy Zdena 
Krajňáková. „Bola to nároč-
nejšia práca, pretože pre nich treba 
vypracovávať individuálne štu-
dijné plány, podľa toho, aké majú 
znevýhodnenie. Mali predĺžený 
čas na písanie úloh, písomiek, ale 

aj maturitných skúšok. Vychádza-
me im maximálne v  ústrety, aby 
štúdium zvládli. Paťka s  Filipom 
boli výborní žiaci, a  tak tých pro-
blémov veľa nebolo.“  (mav)

volebnú účasť z obcí Popradské-
ho okresu zaznamenali v meste 
Vysoké Tatry - 21,76, najnižšiu v 
Lučivnej 6,06 perc.

V Popradskom okrese odovzda-
li voliči najviac platných hlasov 
Smeru-SD - 23,36 perc., KDH - 
16,27 perc. a OĽaNO 10,95 perc. 
V meste Poprad získal najväčšiu 
priazeň takisto Smer - SD s 22,9 
perc., KDH 14,25 a OĽaNO 12,73 
perc. Popradskí voliči krúžkova-
ním dali zo Smeru-SD najviac hla-
sov Marošovi Šefčovičovi, z KDH 
Anne Záborskej a z OĽaNO Bra-
nislavovi Škripekovi. 

V Poprade, rovnako ako v 
obciach Popradského okresu, 
prichádzalo do volebných miest-
ností málo voličov. Okolo obeda 
využil svoje volebné právo vo 
VO č. 1 na Mestskom úrade v  

Poprade Popradčan, ktorý pri-
šiel voliť kvôli budúcnosti svo-
jich vnúčat. Dovtedy vhodilo 
lístok do volebnej schránky v 
tomto, i vedľajšom VO č. 2, len 
pár desiatok voličov. Podobne 
tomu bolo vo VO č. 21 – v ZŠ 
s MŠ Dostojevského, do ktorého 
prišlo do pol šiestej večera odvo-
liť iba 10 perc. občanov zapísa-
ných v zoznamoch voličov. Bol 
medzi nimi i Rudolf Schmidt (na 
foto vľavo). Celkovo bol priebeh 
volieb do EP v okrese a meste 
Poprad pokojný.  (pmm)

(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správyNajstaršia občianka Popradu má stopäť rokov
• ZÁPIS žiakov do ZUŠ Janka 
Silana pri Cirkevnej škole v Popra-
de sa uskutoční od 26. mája do 6. 
júna od 13.30 do 18.30 h. v budove 
Cirkevnej spojenej školy.• V  PONDELOK 2. júna o  19. 
hod. vystúpia v  divadelnej sále 
Domu kultúry vo Svite herci Rado-
šinského naivného divadla s trpko-
-smiešnou komédiou „Sčista-jasna“.• ŠÉFKUCHÁR z  Grandhotela 
Starý Smokovec Peter Pikovský sa 
stal víťazom súťaže HoReCa varí 
s  profesionálmi, ktorú organizuje 
už štvrtý rok Zväz hotelov a reštau-
rácií SR v spolupráci s magazínom 
Horeca. • V  SOBOTU 24. mája zasaho-
vali záchranári HZS z  Vysokých 
Tatier. Na turistickom chodníku 
z  Popradského plesa v  smere na 
Štrbské pleso spadol 11–ročný 
chlapec, ktorý si poranil hornú 
končatinu. Privolaní záchranári 
poskytli chlapcovi neodkladné oše-
trenie a transportovali ho do Staré-
ho Smokovca, kde bol odovzdaný 
privolanej posádke RZP.• PAMÄTNEJ Spišskopodhrad-
skej synode 1614 sú venované aj 
tohtoročné IV. evanjelické cirkev-
né dni, ktoré sa konajú od včera 
do štvrtka 27.-29. júna v  Spišskej 
Novej Vsi. • V MINULÝCH dňoch zasiahli 
Balkán povodne, ktoré boli jedny 
z najničivejších v histórii. Slovenská 
katolícka charita vyhlásila finančnú 
aj materiálnu zbierku na pomoc 
rodinám v  Bosne a  Hercegovine 
a v Srbsku. Informácie o tom, ako 
je možné zapojiť sa finančne, aké 
veci darovať a  zoznam centier, 
ktoré materiálnu pomoc prijímajú 
sú na stránke www.charita.sk• AK sa Slováci rozhodnú cesto-
vať po Slovensku, uprednostňujú 
kratšie dovolenky vo forme predĺ-
žených víkendov a pobytov spoje-
ných s wellnessom a aquaparkom. 
Vyplýva to z reprezentatívneho 
prieskumu, ktorý agentúra TNS 
Slovakia realizovala vo februári 
2014 na vzorke 525 respondentov 
vo veku 18 až 65 rokov.• TAKMER 133  000 daňových 
subjektov, ktoré podali do konca 
marca daňové priznanie, prejavi-
lo záujem darovať organizáciám 
uvedeným na zozname prijíma-
teľov za rok 2013 časť svojich daní. 
Neziskové organizácie dostanú 
cca 24 650 000 eur. Číslo ešte nie 
je konečné a môže sa zvýšiť. Toh-
to roku si daňovníci mohli vybrať 
spomedzi 11 120 subjektov.• ĎALŠIA Babská jazda bude 
v  popradskom kine Cinemax 
v  utorok 3. júna o  18. hod. Pre-
mietať sa bude film Na vine sú 
hviezdy podľa knižnej predlohy 
Johna Greena.  (ppš)

Spišskosobotský kotlík vydražili Gorali
V  sobotu zaplavila hasičský dvor v  Spišskej So-

bote vôňa gulášu. Spišskosobotský kotlík napísal 
svoju deviatu kapitolu. Už tretíkrát po sebe navarili 
najlepší guláš Zelenáči.

„Zišlo sa tu 26 družstiev z celého Slovenska. Varilo sa 
od diviny až po huby, či ryby. Verím, že budúci jubilejný 
desiaty ročník už prekročí hranice našej vlasti,“ uviedol 
jeden zo zakladajúcich členov podujatia Ján Žabka.

V sprievodnom programe vystúpili žiaci SZUŠ Fan-
tázia zo Svitu. Všade to rozvoniavalo, nechýbali známe 
tváre, ale i úplne nové družstvá. Z dobrej nálady ne-

ubralo ani škaredé po-
časie. „Varíme plavecký 
guláš, na ktorý dohliadal 
najlepší kuchár z  okolia. 
My do neho pridávame 
veľa lásky a  radosti,“ 
povedala Alžbeta Gor-
diaková z  tímu Baby 
Hippo. „Ako každý rok, 
pridávame do gulášu jed-
lé huby rôznych druhov. 
Pravidelne mávame ako 
prví prázdny kotol,“ pri-

dal sa Ladislav Palovčík 
z tímu PMK. „Kamélie“ 
Majka Jendrušáková 
a  Majka Dratvová pri-
chystali k hydinovo-ho-
vädziemu gulášu jednu 
špecialitu. „Stihli sme 
uvariť aj pstruhové ha-
lászlé. Je to výnimočné, 
pretože to nemá nikto,“ 
zdôraznili spoločne.

Nech sa všetky tímy 
snažili akokoľvek, víťaz 
mohol byť len jeden, a to ten, ktorý získal od ľudí naj-
viac certifikátov kvality. Už po tretíkrát po sebe navarili 
najlepší guláš Zelenáči. „Ako vždy, máme recept prísne 
tajný. Nikdy nič neopakujeme a aj tento guláš bol iný. 
Hetrik na tejto súťaži ešte nikto nezískal a raz k tomu 
muselo prísť,“ doplnil „hovorca“ tímu Ján Husár.

Tradične sa počas akcie dražil nádherný spiš-
skosobotský kotlík na podporu mládežníckeho 
hasičského športu v  tejto mestskej časti. Na ta-
buľku kotlíka pribudlo nové meno „Gorali“ a  do 
kasy pre mladých hasičov 305 eur.  (mav)

Zuzana Tuchyňová oslávila v 
pondelok krásne 105. narode-
niny.

Táto najstaršia občianka Popra-
du býva v Zariadení pre seniorov  
na Okružnej ulici. Nedávno sa tu 
presťahovala aj jej dcéra Emília Zo-
glauerová, ktorá sa o mamku dlhé 
roky starala. Zdravotné problémy 
jej však už znemožnili venovať sa 
mamkinej opatere naplno. Pove-
dala: „Mamička je tu spokojná, už 
málo rozpráva, ale vždy povie, že 
sestričky sú veľmi dobré a starajú sa 
o ňu. Okolo Vianoc zoslabla a tak už 

teraz leží na posteli. Ale ešte 
sa drží dobre.“ Jubilantku 
potešilo, že jej prišiel zab-
lahoželať osobne primátor 
Anton Danko a pridal sa i 
riaditeľ Centra sociálnych 
služieb v Poprade Jozef 
Košický. Dcéra sa podpí-
sala i do pamätnej knihy 
mesta a zaspomínala na 
mamin život. Mala ho ťaž-
ký, ale nikdy nestrácala op-
timizmus. Vychovala dcéru a syna a 
dnes sa teší i z dvoch vnukov. Prav-
núčatá zatiaľ ešte nemá. Veľké čísli-

Na spoločnom rokovaní sa 
v pondelok stretli predsedo-
via klubov mestských častí s 
primátorom a oboma vicepri-
mátormi Popradu. Zámerom 
bolo rozvinúť pravidelnejšiu a 
účinnejšiu spoluprácu. 

Primátor Anton Danko pod-
čiarkol: „Chceme sa stretávať 
častejšie, aby sme priamo z 
jednotlivých klubov mestských 
častí mali informácie, názory a 
námety na riešenie problémov 
a potrebu investičných akcií.“ 
Rudolf Kubus, predseda Klubu 
Strážanov uviedol: „Aj doteraz 
bola spolupráca s vedením mes-
ta dobrá a ozaj vítame, že bude 
ešte častejšia, pretože mestské 
časti si zaslúžia pozornosť. Sme 
radi, že v Strážach sa robí veľa 
– športoviská, cesty, chodní-
ky...“. Pridal sa aj Ján Brndiar, 
predseda Klubu Sobotčanov: 
„My, Sobotčania, musíme po-

ďakovať, že sa v 
našej mestskej 
časti začali práce 
na Ul. pod brá-
nou, Slavkovs-
kej, že sa bude 
r e k o n š t r u o v a ť 
areál školy, kde 
majú byť tarta-
nové dráhy a jed-
nu z nich budú môcť využívať 
aj naši dobrovoľní hasiči.“ Aj 
v Klube Veličanov majú veľa 
pripomienok a nápadov. Pred-
seda KV Milan Hámor konšta-
toval, že v tejto mestskej časti 
je roboty neúrekom: „Máme 
záujem hlavne na tom, aby sa 
konečne začala rekonštrukcia 
bývalého Kina Máj, boli by sme 
radi, keby sa dokončila škola – 
zateplenie, časť strechy na telo-
cvični a ďalšie. Sme radi, že sa 
budú opravovať chodníky a uli-
ce Tranovského, F. Kráľa a má 

sa robiť detské ihrisko na Ul. 
na letisko.“ Marek Dragošek, 
predseda Klubu Matejovčanov 
kvitoval rozšírenie spolupráce 
a komunikácie s vedením mes-
ta a dodal: „Problémov v Ma-
tejovciach je viacero. Verím, že 
pri najbližších stretnutiach ich 
spoločne vyriešime a bude po-
kračovať vzájomná spolupráca 
a pomoc.“ Aj Klub Matejovča-
nov prinesie na ďalšie stretnu-
tie, plánované hneď po lete, 
návrhy na zlepšenie života v 
tejto mestskej časti.  (mar)

Vzájomná spolupráca bude pravidelnejšia

ce 105 na torte oslávenkyni pripo-
mínali krásny vek, ktorého sa dožila 
v láske a spokojnosti.  (mar)
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Putovný festival
aj v Poprade

Deň detí v TG

Rekonštrukcia mostov na Športovej ulici
Práce súvisiace s rekonštrukciou most-

ných objektov a časti miestnej komuniká-
cie na Športovej ulici sa začali 19. mája. Sú 
rozdelené do dvoch etáp.

V prvej etape bude zrekonštruovaný od 
minulého utorka uzavretý hlavný most 
cez rieku Poprad a časť komunikácie. Táto 
etapa by mala byť ukončená do polovice 
júla 2014. V druhej etape sa bude realizo-
vať rekonštrukcia mosta cez Velický potok 
pred Národným tréningovým centrom SFZ. 

Tento most by mal byť zrekonštruovaný do 
septembra 2014. 

Uzávierka je vyznačená prenosným do-
pravným značením. Motorizovaní účast-
níci cestnej premávky môžu pre príjazd 
k objektu Aquacity využiť ulice Boženy 
Němcovej a Novú. Nemotorizovaní návštev-
níci lokality sa cez rieku Poprad môžu 
dostať vďaka pešej lávke. Parkovisko pri 
zimnom štadióne bude zo Športovej uli-
ce naďalej dostupné.  (mag)

Popradčania obvinení z obchodovania s drogami
Na popradskom sídlisku Juh 

zadržala polícia v stredu 21. mája 
podvečer podozrivých z  distri-
búcie rôznych omamných a psy-
chotropných látok, ktorých kri-
minalisti dlhšie sledovali.

Policajti prešovského pohoto-
vostného útvaru za súčinnosti po-
pradskej kriminálky zasahovali na 
parkovisku na Ul. mládeže. Traja 
podozriví muži sa po výzve pokúsili 
o útek. Jeden z nich chcel ujsť na 
osobnom aute. Prvých dvoch poli-
cajti po chvíli zadržali. Muž unika-
júci na aute pri bezohľadnej jazde 
sídliskom narazil do policajného 

auta, ale stále sa snažil ujsť. Na 
opakované výzvy nereagoval, pre-
to mu policajti skrížili cestu ďalším 
služobným vozidlom. Všetci po-
dozriví kládli aktívny odpor, preto 
boli voči nim použité donucovacie 
prostriedky.

Pri obhliadke mesta činu po-
licajti našli striekačku a  skladač-
ku s  bielou kryštalickou látkou, 
ktoré boli zaslané na expertízu. 
Predbežný výsledok potvrdil, že 
ide o  pervitín. Zároveň policajti 
vykonali prehliadku osobného 
auta, bytových i nebytových prie-
storov jedného zo zadržaných. Pri 

domovej prehliadke našli policaj-
ti veci súvisiace s drogovou trest-
nou činnosťou. 

Zadržaní muži boli predvede-
ní na policajné oddelenie. Jeden 
z nich bol po vykonaní potrebných 
úkonov prepustený na slobodu. 
Zvyšní dvaja 20 roční Popradčania, 
boli popradským vyšetrovateľom 
obvinení zo zločinu nedovolenej 
výroby omamných a  psychotrop-
ných látok, jedov alebo prekurzo-
rov, ich držania a  obchodovania 
s nimi. V prípade dokázania viny 
im hrozí trest odňatia slobody na 4 
až 10 rokov.  (krp)

Roj včiel vyčíňal na sídlisku
Vo štvrtok poobede nahlásili 

miestni obyvatelia výskyt roja 
včiel na Jesennej ulici v blízkosti 
MŠ Jarná. Na miesto okamžite 
vyrazili popradskí hasiči, ktorí 
zavolali na pomoc aj včelára.

Včely ohrozovali škôlkarov 
i  okoloidúcich. Boli podráždené 
a pre ľudí nebezpečné. Včelárovi sa 
v súčinnosti s hasičmi i mestskou 
políciou podarilo dostať situáciu 
rýchlo pod kontrolu a včely odchy-
tiť. Ako uviedol riaditeľ OR HaZZ 
v  Poprade Ondrej Šproch, takéto 
prípady sú v  tomto období časté. 
„Stretávame sa s tým od mája do 
konca júna, kedy sa včely dostávajú 
do sily, kráľovná kladie na jar viac 
vajíčok, a keď je v úľoch málo mies-

ta, tak si roje hľadajú nový domov.“
Podľa hasičov je toto prvý prí-

pad od začiatku roka v  hlavnej 
úlohe so včelami. Stihli sa však 

už popasovať aj s osami. „Tie vyčí-
ňajú až do konca októbra,“ dodal 
O. Šproch, ktorý očakáva podob-
ných prípadov viac.  (mav)

Začiatkom mája bol v  brati-
slavskom kine Mladosť slávnost-
ne otvorený v  poradí už ôsmy 
ročník putovného Minifestivalu 
európskeho filmu 7x7. V  rámci 
festivalu majú diváci možnosť vi-
dieť 7 kvalitných európskych fil-
mov. V Poprade bude festival na 
budúci týždeň od utorka 2. júna 
do štvrtka 4. júna v kine Cinemax 
v  ZOC Max. Diváci uvidia nové 
spracovanie romantického fan-
tasy Kráska a zviera, komediálnu 
drámu o riešení komplikovaných 
životných situácií Anjelský po-
diel, drámu o dospievaní Len 17, 
triler o súčasných spoločenských 
neduhoch Borgman, akčnú ko-
médiu z  policajného prostredia 
Nepoužiteľní, animovaný rodin-
ný film Štvorlístok v  službách 
kráľa a temný škandinávsky krimi 
triler Žena v klietke.  (sšp)

 Aj Tatranská galéria v Poprade 
pripravila pre deti a  ich rodičov 
program k Medzinárodnému dňu 
detí. Uskutoční sa v nedeľu 1. júna 
od 13. hod. v priestoroch galérie. 
Pre návštevníkov budú priprave-
né tvorivé dielne, hry, obrazové 
maľovánkové hádanky, farebné 
žonglovanie, skladanie najväčšie-
ho puzzle v  Poprade v  časovom 
limite, súperenie v  maxipexese, 
športové preteky, ale aj kreslenie 
svojho sna na papierový chodník. 
Kto absolvuje všetky pripravené 
úlohy, získa Preukaz mladého 
umelca. Vstup na podujatie je 
zdarma. Bližšie informácie na č. t. 
052/772 19 68.  (ppš)

Redakciu novín

POPRAD
nájdete na sídlisku Západ,

Podtatranská  ul. 7,
www.noviny-poprad.sk

Poprad vyrubuje len symbolickú daň
Organizácie v pôsobnosti Prešovského samo-

správneho kraja zaplatia ročne daň z nehnuteľ-
nosti vo výške 84 434 eur. Kým školy a školské 
zariadenia sú v zmysle zákona o dani z nehnu-
teľnosti od tejto dane celoplošne oslobodené, 28 
kultúrnych inštitúcií a 27 zariadení sociálnych 
služieb sa odpustenie dane netýka. Prípadná 
úľava a  jej výška je podmienená ústretovosťou 
jednotlivých miest a obcí. 

Najviac ústretové sú v tomto smere mestá Kež-
marok a Medzilaborce, ktoré múzeám na svojom 
území poskytujú 100-percentnú úľavu na dani 
z  nehnuteľnosti. Mesto Poprad zase kultúrnym 
organizáciám vyrubuje len symbolickú daň z 

pozemkov a  od dane zo stavieb ich oslobodilo. 
Knižnica, múzeum, galéria a  osvetové stredisko 
tak spolu Popradu zaplatia ročne len 850 eur. Istú 
úľavu, ktorú však ťažko vyčísliť, poskytuje aj mes-
to Stará Ľubovňa Ľubovnianskemu múzeu. Úľa-
vu vo výške 30 percent poskytuje mesto Vranov 
nad Topľou osvetovému stredisku. V  Bardejove 
je situácia rozdielna. Kým múzeum daň z  neh-
nuteľnosti neplatí, knižnica úľavu nemá žiadnu. 
Žiadna úľava sa netýka ani kultúrnych organizácií 
v Humennom. Plnú daň platí mestu aj Múzeum 
v  Hanušovciach nad Topľou. Suverénne najviac, 
vyše 54 tisíc eur, na dani z  nehnuteľnosti sme-
ruje do rozpočtu mesta Prešov.  (vef)
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Dvestopäť rokov
pošty v Poprade

Prednáška v galérii

Každý poklad má svoj príbeh
Mnohokrát sa už nikdy nedozvieme, kto 

a prečo skryl mince, šperky alebo vzácne 
meče, ktoré sa po stáročiach náhodne 
nájdu v zemi, pri rekonštrukciách budov 
alebo archeologických vykopávkach. Prí-
behy nálezov sa snaží priblížiť výstava 
Ukryté poklady, ktorá je sprístupnená v 
Podtatranskom múzeu v Poprade od mája 
až do 24. augusta 2014.

Pavol Minarčák, kurátor numizmatiky 
poznamenal: „Pri nálezoch pokladov tzv. de-
potov môžeme vychádzať len z predpokladov, 
že ich ľudia ukryli na bezpečné miesto v oba-
vách o svoj majetok, v čase, keď hrozilo ne-
bezpečenstvo, vojny, konflikty. Skryli ich, ale 
už sa im po ne nepodarilo vrátiť. Na výstave 
sú depoty zo Spišskej Teplice a Batizoviec zo 
17. storočia, ktoré bolo veľmi nepokojné a po-
dobne časť pokladov z Lomničky z neskorého 
stredoveku (začiatok 16. storočia), čo bola 
taktiež veľmi pohnutá doba.“ 

Matúš Hudák, kurátor archeologickej čas-
ti výstavy pridal veľa zaujímavostí z archeo-

lógie. Vystavené nálezy pochádzajú z doby 
eneolitu – depot z Veľkej Lomnice, ktorý 
našiel Dr. Greisinger ešte začiatkom 20. 
storočia a depoty z doby bronzovej – meče 
nájdené ešte v 19. storočí vo Veľkej, šperky 
z Matejoviec, Novej Lesnej a Spišskej Belej. 
Archeológ uviedol, že väčšinou ide o pilin-
skú kultúru a poklady sa v tomto regióne 
nachádzajú vďaka významným kovolejká-
rom z tohto obdobia: „Spiš je veľmi bohatý 
na archeologické nálezy. Cieľom výstavy je 
priblížiť laickej verejnosti najzaujímavejšie 
hromadné depoty z archeológie a numizma-
tiky, ktoré má múzeum vo svojich zbierkach. 
Dnes je už ťažko zistiť nálezové situácie, ale 
najčastejšie ľudia ukryli vzácnosti v prípade 
nebezpečenstva alebo  ich obetovali nejaké-
mu božstvu, ako pri náleze bronzových me-
čov  zo Spišskej Belej – vodnému božstvu.“ 
M. Hudák prezradil i zopár kuriozít – podľa 
dobovej tlače sa v roku 1880 našiel v Ma-
tejovciach hromadný bronzový poklad, ale 
skončil v zlievarni. V historických doku-

mentoch sa tiež spomína, že v roku 1774 
sa na Zámčisku pri Kvetnici pri vytínaní 
starých pňov a koreňov našli hrudy zlatého 
drôtu. 

Oplatí sa prísť si pozrieť výstavu Ukry-
té poklady. Urobili tak minulý týždeň i tri 
triedy prvákov zo Strednej odbornej ško-
ly technickej z Kukučínovej ul. v Popra-
de (na foto). Pod vedením učiteľky Hany 
Geročovej navštívili aj expozície múzea v 
Spišskej Sobote a niektoré pamätné miesta 
v Poprade.   (mar)

Deviataci sa zamýšľali nad vojnou
Na pôde mestského úradu 

v  Poprade sa minulý týždeň 
v utorok konal siedmy ročník 
okresnej vedomostnej súťaže 
pre žiakov deviateho ročníka 
ZŠ pod názvom Míľniky 2. 
svetovej vojny.

„Aj mládež by sa mala tejto 
téme venovať, a to nielen v škole. 
Čo sa stalo, by sa už stať nema-
lo a  je potrebné si to pripomí-
nať,“ vysvetlil význam súťaže 
predseda oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov (SZPB) Michal 
Kopko. „Školské kolá robia učite-
lia so žiakmi deviateho ročníka. 
Na základe dosiahnutých výsled-
kov postupujú do okresného kola 
traja najlepší. Tentokrát sa za-
pojilo 21 škôl a  teda súťažilo 63 
detí v tímoch. Prvý okruh otázok 
bol zameraný na udalosti druhej 
svetovej vojny, druhý na Povsta-
nie a  oslobodzovanie Slovenska 
a tretí na región Tatier, Popradu, 
Kežmarku a okolia. V sprievod-

nom programe počas prvej pres-
távky deti čítajú svoje práce, za 
ktoré dostávajú bonus v  podobe 
piatich bodov. V druhej prestáv-
ke robievame prehliadku zbraní 
a  uniforiem. Tretia prestávka je 
venovaná buď besede s  pamät-
níkmi alebo premietaniu filmu. 
Hlavnou cenou pre desať najlep-
ších tímov je výlet k pamätníkom 
na Dukle a vo Svidníku,“ zhrnul 
priebeh súťaže Emil Turčan zo 

Školského úradu Po-
prad. Význam tohto 
podujatia podčiarkla aj 
vedúca oddelenia škol-
stva, mládeže a  športu 
MsÚ v  Poprade Edita 
Pilárová. „Je to dobrý 
prostriedok na rozšírenie 
výchovno-vzdelávacieho 
procesu, ktorý sa venuje 
histórii ako takej. Mesto 
Poprad podporuje túto 
aktivitu a  prispieva do 
súťaže vecnými cenami.“

Žiaci sa na vedomost-

né zápolenie tešili a poctivo pri-
pravovali. „Otázky boli vcelku 
náročné, ale dali sa zvládnuť. 
V školskom kole som získala 55 
bodov, čo bolo najviac zo všet-
kých,“ pochválila sa Dominika 
Pacigová zo ZŠ Mierová Svit. 
„Väčšinou sme mali správne 
odpovede. Pripravovali sme sa 
z učebníc, ale aj z encyklopédií,“ 
pridala sa Jarka Kramarčíko-
vá zo ZŠ Komenského Poprad. 
„Prvý test sme urobili najhoršie 
zo všetkých, ale potom to už išlo. 
Učili sme sa doma, ale aj ráno 
tesne pred súťažou,“ dodal Ivan 
Prokop zo ZŠ Dostojevského 
Poprad.

Celkovo sa napokon najviac 
darilo družstvu ZŠ Dr. Fische-
ra Kežmarok, ktoré získalo 91 
bodov zo 108 možných. Na 
druhom mieste skončila ZŠ 
s  MŠ na Ul. Fr. Kráľa vo Veľ-
kej (90 bodov) a  tretia skonči-
la ZŠ s  MŠ vo Veľkej Lomnici 
(89 bodov).  (mav)

Klub filatelistov v Poprade 
pripravil na začiatok júna príle-
žitostnú poštovú pečiatku 205 
rokov pošty v Poprade. Pečiatku, 
na ktorej je v štylizovanej podobe 
poštárska trúbka s popradskou 
renesančnou zvonicou, bude poš-
ta Poprad 1 používať v pondelok 
2. júna 2014. Záujemcovia, ktorí 
prídu v tento deň na hlavnú poštu, 
si môžu dať opečiatkovať bežnú 
i príležitostnou korešpondenciu 
touto pečiatkou.
Rastislav Ovšonka, predseda Klu-
bu filatelistov v Poprade prezradil, 
že podľa doteraz známych údajov, 
prvá popradská pošta mala podo-
bu „listovej zberne“, odkiaľ sa ko-
rešpondencia vozila do najbližšej 
poštovej stanice v Hôrke. Kto bol 
prvým popradským poštárom, ako 
i to, kde bola prvá popradská pošta 
sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Prvým po 
mene známym popradským poštá-
rom bol Ján Klein, ktorý viedol po-
pradskú poštu v roku 1844.    (ppp)

Tatranská galéria v Poprade pri-
pravuje v utorok 3. júna o 17. hod. 
prednášku Životné osudy známeho 
fotografa Martina Martinčeka (1913 
- 2004). Prednášať bude Iveta Bla-
žeková z Múzea Janka Kráľa, ktorá 
tohto nestora slovenskej fotogra-
fie 20. storočia bude prezentovať 
ako prvého riaditeľa tohto múzea 
v Liptovskom Mikuláši. Súčasťou 
prednášky bude premietanie doku-
mentárneho filmu zo seriálu Radosť 
zo života: Martin Martinček.  (ppp)
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Celý jún
UKRYTÉ POKLADY• výstava hromadných archeologických a  numizmatických nálezov 
z nášho regiónu.

Celý jún
KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU – KONZERVÁCIA 2008-2012

Zmena otváracích hodín: 
Podtatranské múzeum Poprad - pondelok – zatvorené, utorok– piatok 9. do 
17. hod., sobota – nedeľa 13. do 17. hod. 
Podtatranské múzeum Spišská Sobota - utorok – piatok 10. do 14. hod., 
pondelok, sobota, nedeľa zatvorené.

V prípade záujmu sa môžu skupiny v počte nad 15 osôb nahlásiť na prehli-
adku múzea aj mimo stanovených otváracích hodín okrem pondelka. Na-
hlásiť sa treba najneskôr 3 dni dopredu na tel. č. 052/772 19 24 do 14. hod., 
príp. na e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk

PODTATRANSKÉ MÚZEUM

TATRANSKÁ
GALÉRIA

Celý jún
KRAJINA SPIŠA
VÝSTAVA Z TVORBY
FRANTIŠKA ŽOLDÁKA

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Podtatranská
knižnica

Od 6. do 10. júna – Poprad, Kežmarok, Veľká Lomnica
KROJOVANÉ BÁBIKY
- medzinárodný festival detských folklórnych súborov.
Od 20. do 22. júna – v amfiteátri v Červenom Kláštore
XXXVIII. ZAMAGURSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
Piatok 20. jún:
21. hod. - TUBLATANKA – hudobná skupina z Bratislavy.
Sobota 21. jún:
- škola tanca pre účastníkov, pre verejnosť – goralské tance
- domáce súbory a hostia:
FS Vranovčan Vranov, FS Stavbár Žilina, FS Klnka Bratislava a nočný 
program spestria KANDRÁČOVCI.
Nedeľa 22. jún:
- ľudový rozprávač Jožko Jožka, FS Magura Kežmarok, FS Šarišan 
Prešov, FS Háj Rimavská Sobota a FS Hyrni Nowy Targ z Poľska.
Sprievodné programy počas troch dní – remeselné stánky, výroba 
produktov naživo, tradičné jedlá, výstavy. 
Viac na www.osvetapoprad.sk. Zmena programu vyhradená.

Podtatranské osvetové stredisko

Kultúrny kalendár na jún 2014

VÝSTAVY
Do 22. júna
Ivan Kelly Köhler
New Kelly Multikulty

Do 10. júna
Lesy okolo nás – výstava víťazných 
prác žiakov ZŠ.

Od 27. júna
Michal a Peter Trembáč.

Odkryté hodnoty 
stála expozícia diel z depozitu TG.

Ďalšie aktivity
Nedeľa 1.jún od 14. hod.
Medzinárodný deň detí – ateliér 
malého umelca. 
Utorok 3.jún od 17. hod. – prednáš-
ka na tému Životné osudy známeho 
fotografa Martina Martinčeka. 
Kurz večernej kresby – každú stre-
du od 17. do 18.30 hod.

VÝSTAVY
Oddelenie umenia v Spišskej Sobote
Do 27. júna
SILVIA UJHÁZIOVÁ
– Moje drobné dielka
Sobota 7. jún o 9.30 hod. – poboč-
ka Juh 1
Literárny klub - stretnutie členov.
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Polícia informuje motoristic-
kú verejnosť, že  od tohto týž-
dňa je uzatvorená diaľnica D1 
v úseku Važec – Poprad, Západ 
z  dôvodu odstraňovania rekla-
movaných nedostatkov v  pod-
jazde Lučivná a  pre kontrolnú 
a  testovaciu činnosť technolo-
gických zariadení tunela Bôrik.

Uzávierka diaľnice bude reali-
zovaná v týchto etapách: I. 1. júna 
úplná uzávierka ľavého jazdného 
pásu diaľnice D1 Važec - Poprad 
západ, vrátane podjazdu Lučiv-
ná a  ľavej tunelovej rúry tune-
la Bôrik v  km (na území PSK) 
485,000 – 502,500. II. v  termíne 
od 22. hod. 30. mája 2014 do 24. 
hod. a 1. júna úplná uzávierka 
diaľnice D1 Mengusovce - Pop-
rad západ vrátane tunela Bôrik 
v  km 494,500 – 502,500. Trasa 
obchádzky v  I. etape bude vede-
ná od diaľničnej križovatky Važec 
po ceste I/18 a  opätovne bude 
napojená na diaľnicu D1 v  kri-
žovatke Poprad západ, v II. etape 
bude obchádzková trasa vedená 
od diaľničnej križovatky Men-
gusovce po ceste I/18 cez mesto 
Svit a  opätovne bude  napojená 
na diaľnicu D1 v  križovatke Po-
prad, Západ.  (krp)

Centrum pedagogicko-psy-
chologického poradenstva a pre-
vencie Poprad, Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny a Školský 
úrad v Poprade organizujú pre 
žiakov základných škôl, rodičov 
a verejnosť burzu stredných škôl. 
Uskutoční sa vo štvrtok 5. júna 
od 8. do 16. hod. v Aréne mes-
ta Poprad. Prezentovať sa budú 
stredné školy z okresu Poprad i 
mimo neho. Svoje učebné a štu-
dijné odbory predstavia najmä 
žiakom 8. ročníkov.  (ppj)

Streda 4. jún o 19.30 hod. v divadelnej sále DK
SČISTA – JASNA
Radošinské naivné divadlo
Historické, spoločenské, ale najmä ľudské osudy západoslovenskej obce a jej 
obyvateľov pokračujú v tragikomických ľudských príbehoch od počiatkov 
nástupu socializmu v 50-tych rokoch až po rok 2000.       Vstupné: 13 €

Sobota 7. jún o 10. hod. na Námestí sv. Egídia
FESTIVAL KROJOVANÉ BÁBIKY
A STAVANIE MÁJA
Otvorenie medzinárodného festivalu detskými folklórnymi súbormi zo 
Slovenska a zo zahraničia spojené s folklórnym sprievodom mestom a 
predstavenie ľudovej tradície „Stavanie mája na Turíce“ v podaní domá-
cich FS Vagonár, Letnička, Popradčan a Venček.     Vstup volný.

Sobota 7. jún o 18. hod. v divadelnej sále DK Poprad
ARIENIN PRÍBEH
Divadelno-tanečná show, kde vo „fantasy“ príbehu má divák možnosť 
vidieť zaujímavé tanečné rekvizity, krásne pestrofarebné kostýmy a pre-
pojenie orientálneho tanca s príbehom, ktorý sa dotkne sŕdc všetkých.
Vstupné: 3 €, 4 € a 5 €, predpredaj MC Bambino: 052/7732 413 a 
0904 407 887.

Nedeľa 8. jún o 10. hod. v divadelnej sále DK Poprad
PUF A MUF
Babadlo Prešov
Celé predstavenie sa nesie v komickom až grotesknom duchu a chvíľami 
sa divákovi môže zdať, že sa pozerá na animovaný film.
Vstupné: 1,50 €

B u r z a
stredných škôl

Uzávierka
diaľnice

Tatranská dobrovoľnícka služba štartuje druhú sezónu
Po minuloročnom premi-

érovom úspechu Tatranskej 
dobrovoľníckej služby (TDS) 
v letnej sezóne 2013, v ktorej sa 
vystriedalo viac ako 180 dobro-
voľníkov a  po úspešnom pôso-
bení TDS na Majstrovstvách sve-
ta juniorov v alpskom lyžovaní 
Jasná 2014, otvorí TDS ďalšiu 
letnú dobrovoľnícku sezónu. 

Patrik Kolesár, výkonný riadi-
teľ Tatranského okrášľovacieho 
spolku uviedol: „V  tejto sezóne 
nás opäť čaká veľa práce. Dob-
rovoľníci sa pomaly prihlasujú 
v záujme pomôcť Tatrám a nič za 

to nečakajú. Tatry sa načas stanú 
ich domovom a  TDS ich veľkou 
rodinou. Budú už tradične po-
máhať pri údržbe turistických 
chodníkov (prerezávať chodníky 
a  drenážne spusty, opravovať 
lavičky, zbierať odpad a  pod.), 
pri prevádzke Galérie Encián na 
Skalnatom plese a  pri edukač-
ných aktivitách spojených s dob-
rovoľníctvom.“

Bezplatné ubytovanie pre 
dobrovoľníkov tento rok zabez-
pečí Dom hostí Tatranského 
okrášľovacieho spolku, ktorý sa 
nachádza v  národnej kultúrnej 

pamiatke Encián na Skalnatom 
plese.  Pre dobrovoľníkov sú pri-
pravené aj iné benefity v podobe 
bezplatných vstupov do múzeí či 
stravy za nákladové ceny. 

Týždenná kapacita je 20 dobro-
voľníkov,  o  ktorých sa stará 24 
hodín denne tím TOS. Novin-
kou tejto sezóny je, že je zložený 
z odchovancov z detských domov  
a tradične aj Tatrancov. Jedným z 
cieľov tímu je, ukázať dobrovoľní-
kom Tatry v celej ich kráse.

Registrovať  a  dozvedieť sa 
viac informácií možno na strán-
ke TDS: www.krajsietatry.sk.

Súťaž Lesy okolo nás pozná víťaza
Výtvarná súťaž spoločnosti 

Dalkia s  názvom Lesy okolo 
nás už pozná víťazov celoštát-
neho kola. Vyhodnotenie sa 
konalo v  priestoroch Tatran-
skej galérie v Poprade, kde sú 
najlepšie práce z lokálnych kôl 
vystavené.

Do deviateho ročníka súťa-
že sa zapojilo 4000 žiakov z 50 
ZŠ v 16 mestách a obciach, kde 
Dalkia pôsobí. „Zmyslom je 
zvýšiť povedomie medzi deťmi, 
aké dôležité je chrániť prírodu. 
Dalkia by nemala byť vnímaná 
ako spoločnosť, ktorá nemá záu-
jem o  ochranu životného pro-
stredia. Práve opak je pravdou. 
Využívame aj obnoviteľné zdroje 
energie, a preto v značnej miere 
prispievame k  ochrane život-
ného prostredia na Slovensku, 
ale aj v  celej Európe,“ uviedol 
regionálny riaditeľ spoločnosti 
Dalkia pre Východ Ľuboš Ker-
tész. „Sme veľmi radi, že účasť je 
z roka na rok vyššia. Ozývajú sa 
nám aj školy, ktoré sme aktívne 
neoslovili, ale chceli by súťažiť,“ 
dodal člen predstavenstva spo-
ločnosti Miroslav Kot.

Porota mala neľahkú úlo-
hu, pretože každá z  finálových 

prác v  sebe niesla zaujímavé 
posolstvo. „Bolo to pomerne 
náročné a  zodpovedné, pretože 
sme chceli vybrať to najlepšie. 
Zdalo sa mi, že viaceré témy sa 
opakujú. Deti preberajú všetko 
to, čo majú od nás dospelých 
a my žijeme v predstave, že stro-
my by sa nemali rúbať, ale to je 
diskutabilné. Je vidieť, že mnohí 
spolupracovali aj s  miestnymi 
lesníkmi,“ povedal člen poroty 
Igor Stavný zo Štátnych lesov 
TANAP. Pridala sa aj vedúca 
oddelenia školstva, mládeže 
a  športu Edita Pilárová: „Súťa-
že deti bavia, pretože, ak môžu 
byť úspešné, tak ich to viac láka. 
Mnohé otravné veci z  vyučova-

nia sa dokážu naučiť zábavnou 
formou. Dostali pracovné zošity 
a absolvovali rôzne besedy. Je to 
prepojenie praxe, teórie, zábavy, 
hry a  súťaženia. Aj preto sa do 
súťaže zapojili všetky školy z Po-
pradu.“

Motiváciou bola hlavná cena od 
spoločnosti Dalkia, a  to dvojdňový 
výlet do Bojníc spojený s  preh-
liadkou zámku a  ZOO. V  prvej 
trojke sa umiestnila IV. A  trieda 
zo ZŠ s  MŠ na Francisciho uli-
ci v Poprade, ale prvenstvo si zo 
súťaže odniesla IV. B trieda zo 
ZŠ V. Záborského vo Vrábľoch. 
21 súťažných prác bude v  Ta-
transkej galérii vystavených 
do 10. júna.  (mav)
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zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

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

pozemok v k. ú. Poprad - časť parcely č. KN-C 3226/3 o výmere 
2,34 m2 za účelom užívania vybudovaného zádveria na Ulici Podja-
vorinskej 3386/14 v Poprade. 
Výška nájmu za pozemok je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemok za úče-
lom budovania prístupových komunikácií, parkovísk, zelených plôch a 
pod., ktoré slúžia alebo budú slúžiť na účely podnikania, alebo s ním súvisia. 
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu po-
zemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými uznesením MsZ č. 
117/2012 zo dňa 6. 6. 2012.). 
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej 
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne 
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313,                       
tel. č. 052/716 72  81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 6. 6. 2014 o 12. hod. 

PP-71

novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 1284/1 o výmere 384 m2, parc. č. 
KN-C 1284/23 o výmere 357 m2, parc. č. KN-C 1284/24 o výmere 235 m2  a parc. 
č. KN-C 1284/25 o výmere 243 m2, v katastrálnom území Poprad, obec Poprad: 
Predmet predaja A:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1284/1 o výmere 384 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria.
Ťarchy: Na novovytvorenom pozemku bude v kúpnej zmluve zriadené vecné bre-
meno práva prechodu a prejazdu pre vlastníka budovy súp. č. 1548 postavenej na 
pozemku parc. č. KN-C 1284/2, vlastníkov bytov č. 1 až č. 8 a vlastníka nebytového 
priestoru č. 3 v budove súp. č. 4559 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/5 
a pre vlastníkov pozemkov parc. č. KN-C 1284/8, parc. č. KN-C 1284/10, parc. 
č. KN-C 1284/15, parc. č. KN-C 1284/16, parc. č. KN-C 1284/17 a parc. č. KN-C 
1284/18 v katastrálnom území Poprad.
Predmet predaja B:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1284/23 o výmere 357 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria.
Ťarchy: Na novovytvorenom pozemku bude v kúpnej zmluve zriadené vecné bre-
meno práva prechodu a prejazdu pre vlastníkov nebytového priestoru č. 2 a neby-
tového priestoru č. 3 v budove súp. č. 3545 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 
1284/6, pre vlastníka budovy súp. č. 1548 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 
1284/2 a pre vlastníkov pozemkov parc. č. KN-C 1284/7, parc. č. KN-C 1284/13 a 
parc. č. KN-C 1284/14 v katastrálnom území Poprad.
Predmet predaja C: 
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1284/24 o výmere 235 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria.
Ťarchy: Na novovytvorenom pozemku bude v kúpnej zmluve zriadené vecné bre-
meno práva prechodu a prejazdu pre vlastníka nebytového priestoru č. 6 v budove 
súp. č. 4559 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/5 a vlastníkov nebytového 
priestoru č. 5 a nebytového priestoru č. 6 v budove súp. č. 2501 postavenej na po-
zemku parc. č. KN-C 1284/3.
Predmet predaja D:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1284/25 o výmere 243 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria.
Ťarchy: Na novovytvorenom pozemku bude v kúpnej zmluve zriadené vecné bre-
meno práva prechodu a prejazdu pre vlastníka nebytového priestoru č. 1 v budove 
súp. č. 3545 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/6, pre vlastníkov nebyto-
vého priestoru č. 1, nebytového priestoru č. 7 a nebytového priestoru č. 8 v budove 
súp. č. 2501 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/3 a pre vlastníka pozemku 
parc. č. KN-C 1284/20.
Súťažné návrhy nemusia obsahovať všetky položky predmetu predaja a môžu byť 
predložené aj samostatne na niektorú položku predmetu predaja - položku A, B, 
C alebo položku D. V tomto prípade musí byť navrhovaná kúpna cena vyjadrená 
za každú položku predmetu predaja samostatne. 
Novovytvorené  pozemky boli odčlenené z pozemku parc. č. KN-C 1284/1, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1219 m2 v katastrálnom území 
Poprad, obec Poprad vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísaného na 
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti.  
Termín na predloženie súťažných návrhov: 13. júna 2014 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neú-
spešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.

Bližšie informácie:  majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 052/716 72 82.
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NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž
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Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície:

elektrotechnik – údržbár
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:• stredoškolské vzdelanie, • odborná spôsobilosť podľa § 22 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,• prax v uvedenom odbore výhodou, • bezúhonnosť,• vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:• písomná prihláška do výberového konania, • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti, • štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu,• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby 
výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Uzávierka prihlášok je 10. júna 2014.
Prihlášky s označením „neotvárať - elektrotechnik“  posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výbero-
vého konania tých uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať požadované podmienky.

Správa mestských komunikácií Poprad,
Levočská 3312/37, 058 01 Poprad

Obchodná verejná súťaž na odpredaj
hnuteľného majetku

Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 
01 Poprad, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa par. 281 
až 288 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. na predaj hnuteľného 
majetku. Ponuka obsahuje znaleckým posudkom ocenené nasle-
dovné motorové vozidlá:
1/typ: ŠKODA 706 MTSP-25 viacúčelový sypač, E.Č.: PP-
-765BD, rok výroby: 1977, najazdené km: 82 179, farba: oran-
žová, minimálna cena: 892,00 EUR (nepojazdné). K  vozidlu 
patrí mimoriadna výbava: upínacie zariadenie, zdvíhacie za-
riadenie a 3 ks snehové radlice, minimálna cena mimoriadnej 
výbavy: 463,00 Eur
2/typ: Univerzálny nakladač čelný ZTS UNC-060 bez E.Č., rok 
výroby: 1990, farba vozidla: žltá, minimálne cena: 571,00 Eur 
(nepojazdný).
Obhliadku je možné dohodnúť v pracovných dňoch od 8.00 do 
13.00 hod. na tel. čísle: 0903 609 917 p. Peter Zastko.
Podmienky súťaže:
1. Návrh do súťaže predkladá účastník osobne alebo poštou v ne-
porušenej zalepenej obálke s  označením „Obchodná verejná 
súťaž – neotvárať“ na adresu: Správa mestských komunikácií Po-
prad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad do 11.6.2014 do 12.hod. 
V obálke účastník predloží: a) údaje kupujúceho (meno, priezvis-
ko, rodné číslo, kópiu OP, obchodné meno, sídlo, IČO, b) PO – 
aktuálny výpis z obchodného registra (overenú kópiu) nie starší 
ako 3 mesiace, c) podmienkou súťaže je návrh aspoň minimálnej 
ceny.
2. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom 
nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, ne-
bude do súťaže zaradený.
3. Kúpna  zmluva sa uzavrie so záujemcom, ktorý splnil podmien-
ky súťaže a ponúkne najvyššiu cenu.
4. Ponuky doručené v stanovenom termíne do obchodnej verej-
nej súťaže budú následne vyhodnotené dňa 11.6.2014 o 14.hod. 
v  zasadačke Správy mestských komunikácií Poprad, Levočská 
3312/37, 058 01 Poprad.
5. Záujemcovia budú písomne oboznámení o výsledku vyhodno-
tenia návrhov do 5 dní od samotného vyhodnotenia.  PP-70

PP-69
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Zbytočne sa 
trápite nejakou 

záležitosťou, ktorá sa vyrieši sama 
od seba.

Čaká vás pre-
kvapenie v 

podobe nezvyčajnej správy alebo 
nečakanej návštevy.

Pribúdajú vám 
sily a radosť zo 

života. Čoskoro sa dočkáte aj splne-
nia nejakého tajného priania.

Nič si neplá-
nujte, lebo 

všetko sa aj tak stane inak, než ste si 
predsavzali.

Všetko zlé je 
na niečo dob-

ré. Nepríjemnosti, ktoré vás postret-
nú, vám pomôžu správne vyriešiť 
nejakú ošemetnú vec.

Dvakrát meraj 
a raz rež, bude 

pre vás platiť v tomto týždni. Na 
všetko reagujte po zrelej úvahe.

M i m o r i a d -
ne radostné 

obdobie bude trvať ďalej. Využite 
priaznivé mesiace na realizáciu 
svojich plánov.

Napriek pre-
kážkam, po-

darí sa vám vybŕdnuť z nejakej zlo-
žitej situácie a výrazne si polepšiť.

Nejaká staršia 
osoba bude 

potrebovať vašu pomoc. Postarajte 
sa o jej problém, vyplatí sa vám to.

Budete mu-
sieť riešiť veľa 

vecí naraz. Každý bude chcieť od 
vás poradiť.

P r í j e m n ý 
týždeň bude 

naplnený stretnutiami s ľuďmi a 
pozvánkami na rôzne podujatia.

Dbajte o svoje 
zdravie, lebo 

prepínate svoje sily a môže vám to 
uškodiť.

HOROSKOP od stredy do stredy

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 28. mája - Sunpharma, 

vo štvrtok 29. mája - Dr. Max, 
v  piatok 30. mája - Cyprián, 
v sobotu 31. mája - Lekáreň 
Nemocnice Poprad, v  ne-
deľu 1. júna - Styrax, v pon-
delok 2. júna - Limba a  v 
utorok 3. júna - Adus.

Sunpharma: Kaufland, Moy-

zesova 3, č. t. 788 03 36, Dr. 
Max: Dlhé hony 1, č. t. 478 10 33, 
Cyprián: L. Svobodu 2689, č. t. 

773 22 40, Lekáreň Nemoc-
nice Poprad: Banícka ul. 28, 
Styrax: L. Svobodu 3782, č. 
t. 773 22 78, Limba: Podta-

transká 5, č. t. 772 26 57, Adus: 
Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POVEDALI SLÁVNI
Pravá láska je tá, ktorá ostáva stále, či jej dávame všetko alebo 
jej odpierame všetko.     J. W. GOETHE

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 28. mája má meniny Viliam, zajtra 29. mája Vilma,  v piatok 30. 
mája Ferdinand, v sobotu 31. mája Petrana, Petronela, v nedeľu 1. júna 
Žaneta, v pondelok 2. júna Xénia, Oxana a v utorok 3. júna Karolína.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Vo štvrtok 22. mája 2014
vo Veľkej s

Vo štvrtok 22. mája 2014
v Spišskej Sobote s

V piatok 23. mája 2014
vo Veľkej s

V piatok 23. mája 2014
vo Veľkej s

V piatok 23. mája 2014
v Spišskej Sobote s

V sobotu 24. mája 2014
vo Veľkej s

V utorok 27. mája 2014
vo Veľkej s

V utorok 27. mája 2014
v Spišskej Teplici s

Ing. Ivanom Jurčíkom,
69-ročným

Antonom Bašistom,
86-ročným

Annou Hanesovou,
80-ročnou

Mgr. Máriou Kukulovou,
88-ročnou

Františkom Marčišovským,
77-ročným

Ing. Petrom Slimákom,
61-ročným

Jozefom Špakom,
73-ročným

Lýdiou Kuchtovou,
76-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 28. mája 2014
o 13. hod. v Strážach s

V stredu 28. mája 2014
o 15. hod. vo Veľkej s

Marianom Neupauerom,
60-ročným

Alžbetou Stančíkovou,
90-ročnou

MANŽELSTVO UZAVRELI
17. mája 2014 – Ing. Simona Kurilovská a Mário Halmi.

Program kina CINEMAX Poprad

Vládkyňa zla 3D - o 16. hod., Vlád-
kyňa zla 2D - o 13.50 hod. (hrá sa 
len cez víkend), o  18.10 hod. (ne-
hrá sa 3.6.) a  o  20.50 hod. (hrá sa 
len 3.6.), X-Men: Budúca minulosť 
3D - o 20.20 hod. (nehrá sa 2.-3. 6.), 
Babská jazda - Na vine sú hviezdy 
- o 18. hod. (hrá sa len 3.6.), Pred-
premiéra – Na hrane zajtrajška 
3D - o 20.30 hod. (hrá sa len 2.6.), 

Od 29. mája do 4. júna Predpremiéra - Khumba - o 13.30 
hod. (hrá sa len cez víkend) X-Men: 
Budúca minulosť 2D - o 15.50 hod., 
Susedia na odstrel - o  18.30 hod. 
a o 20.40 hod., Rio 2 3D - o 13.20 
hod. (hrá sa len cez víkend), Hurá 
do praveku! - o 15.30 hod., Storočný 
starček, ktorý vyliezol z okna a zmi-
zol - o 17.30 hod. (nehrá sa 2.-4.6.), 
Godzila 3D - o 20. hod. (nehrá sa 2.-
4.6.), 7x7 - o 16. hod. (hrá sa len 4.6.) 
a o 18. hod. (hrá sa le 2.-4.6.).       (ppš)

Už siedmy rok sa členovia z denných centier mesta Poprad stretávajú na 
podujatí Senior párty v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Komenského 
ulici. Podujatie s podtitulom Večne mladí sa tentoraz konalo minulý štvrtok 
a opäť umožnilo ľuďom staršieho veku spoločne sa stretnúť, zabaviť sa pri 
tanci, dobrej hudbe a speve. Zavítal medzi nich tiež 1. viceprimátor Popradu 
Adrián Kromka a program svojím vystúpením spestrili tanečníci z poprad-
ského TŠ Super. Jozef Košický, riaditeľ Centra sociálnych služieb v Poprade, 
ktoré bolo organizátorom podujatia spolu s DC pri ZpS, uviedol: „Verím, že 
seniori aspoň na chvíľu zabudli na každodenné starosti, ktoré im prináša život 
a vymenili ich za zábavu, tanec, oddych a stretnutie s rovesníkmi.“  (mar)

Pri tanci dokázali, že sú mladí

Zajtra 29. mája 2014 uplynie
bolestný rok 

od smrti nášho milovaného 
Ing. Juraja Vojtku.

Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.   

Smútiaca rodina

SPOMIENKA
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Krátko zo športu

INZERCIA

PREDAJ

RÔZNE

KÚPA

• Predám lacno leštený smre-
kový tatranský obklad 3 €/1 m2, 
zrubový profil, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  9/14-P• Predám záhradku s  murova-
nou pivnicou v  osobnom vlast-
níctve v  Gánovciach. Inf.: č. t. 
0903 902 702.  57/14-P• Predám 1-izb. byt v  pôvod-
nom stave v Kežmarku. Inf.: č. t. 
0907 049 318.  61/14-P• Predám barový stolík a  dve 
barové stoličky. Cena dohodou. 
Inf.: č. t. 0917 548 593.     62/14-P • Predám úplne nové sivé dám-
ske mokasíny č. 4 (37). Inf.: č. 
t. 776 26 50.  63/14-P• Predám 5-ročný 2-izb. byt na 

Rovnej ul. v Poprade, o rozlohe 35 
m2, byt pozostáva s obývacej izby 
s kuchynskou časťou, samostatnej 
izby a kúpeľne s WC. K bytu pris-
lúcha pivnica a pakovacie miesto. 
Byt sa predáva s kompletným za-
riadením. Cena 35 000 €. Inf.: č. t. 
0918 182 475.  64/14-P• Správa mestských komuniká-
cií Poprad, Levočská 3312/37, 058 
01 Poprad predá traktor Zetor 
6911, E.Č. PP-957AA, rok výro-
by 1980 za minimálnu cena 539 € 
(nepojazdný).  65/14-P• Predám 2 susediace pozemky 
(záhrady) v  kat. území Švábov-
ce, časť Baňa o  celkovej výme-
re 570 m2 s  projektom na dom 
a  so stavebným povolením cena 
spolu 16  500 €, možnosť predaja 
aj osobitne (1 pozemok 6  500 € 
a  2 pozemok 10  000 €. Inf.: č. t. 
0948 006 500.  66/14-P

• Kúpim súrne 1-izb. byt, 
príp. ponúkam jeho výmenu 
za 2-izb. byt, oba byty v  úzkom 
centre mesta. Inf.: č. t. 0905 
383 132.   17/14-K

• SÚŤAŽ!!! Požičajte si a  vy-
hrajte DOVOLENKU!!! od 300 
€ do 4  000 €. www.popradske-
pozicky.sk. Tel.: 0911 913  849, 
0917 668 003.  45/14-R• Džentlmen 40+ žijúci a  pra-
cujúci v Londýne sa rád zoznámi 
so Slovenkou ovládajúcou AJ as-
poň na pasívnej úrovni. E-mail: 
lesliet@gclaw.co.uk  65/14-R • Kompletné prestavby by-
tov, bytových jadier, obkla-
dy, dlažby a  maľby. Inf.: č. 

t.0908 302 598.  75/14-R• KRÁTKODOBÉ pôžič-
ky do 24. hod. Inf.: č. t. 0903 
403 338.   76/14-R• Dám do prenájmu 1-izb. 
byt v  Poprade. Inf.: č. t. 776 
85 05.   78/14-R• Ponúkam miesto pre sestru 
s  praxou pri lôžku, VP, aktívne 
jazdenie, komunikatívna, zod-
povedná, samostatná. Inf.: č. t. 
0905 253 873.  80/14-R• Dám do prenájmu 2-izb. 
moderný byt v  novostavbe vo 
Veľkej, vedľa Rubiconu, vlast-
né kúrenie, 1. poschodie s  bal-
kónom, výhľad na Tatry, cena 
320 €, možná dohoda. Inf.: č. t. 
0918 613 398.  81/14-R• Hľadáme do TATREE golfre-
sort vo Veľkej Lomnici kuchára, 
čašníka a  brigádnikov. Inf.: č. t. 
0905 292 242.  82/14-R

• DNES sa aj v Poprade koná 
súťaž miest v  pohybovej ak-
tivite občanov pod názvom 
Challenge Day. Partnerom 
nášho mesta je Nitra. Urobte 
niečo pre svoje zdravie a  naše 
mesto. Navštíviť môžete mnohé 
športoviská, ktoré sa do projek-
tu zapojili a  ktoré sú v  daných 
časoch otvorené pre všetkých 
športuchtivých bez rozdielu 
veku a schopností.• V  PONDELKOVOM pia-
tom kole Žiackej ligy mesta Po-
prad v minibasketbale najmlad-
ších žiakov a žiačok si suverénne 
počínala domáca ZŠ na Komen-
ského ulici, ktorá sa zároveň 
stala celkovým víťazom ročníka 
2013/2014.• V UTOROK 20. a v stredu 21. 
mája sa v areáli ZŠ Jarná konalo 
okresné kolo v  atletike žiakov 
a žiačok ZŠ. V prvý súťažný deň 
sa medzi chlapcami najviac da-
rilo ZŠ v  Spišskej Sobote, o  deň 
neskôr sa medzi dievčatami z po-
stupu na krajské kolo radovala ZŠ 
Mierová vo Svite.• V TATRANSKEJ Kotline sa 
konal predminulý víkend 40. 
ročník súťaže hasičských druž-
stiev o  Putovný pohár primá-
tora Vysokých Tatier, v  rámci 

Podtatranskej hasičskej ligy. 
U mužov sa víťazom stali Kra-
vany, medzi ženami bol najlepší 
Spišský Štvrtok. Hranovnica 
bola najlepšia v kategórii doras-
tencov i dorasteniek.• V  SOBOTU sa v  Čechách 
v  najlepšej forme predviedli 
karatisti z Central karate klubu 
Poprad. Okrem mnohých bron-
zových a  strieborných kovoch 
si domov Centralisti odviezli aj 
zlato zásluhou Filipa Farkašov-
ského, ktorý vyhral disciplínu 
kata v kategórii starších žiakov. 
V športovom zápase kumite sa 
o  ďalšie zlato postaral Anto-
nín Krempaský, ktorý nenašiel 
premožiteľa v  kategórii doras-
tencov do 52 kg. Medzi ženami 
sa do tretice o prvé miesto po-
starala Naďa Moncoľová, ktorá 
suverénne vyhrala kumite do-
rasteniek do 47 kg. Centralisti 
vybojovali spolu 12 medailí.• V  SOBOTU 17. mája sa vo 
výcvikovom areáli DHZ Spiš-
ské Bystré konala previerka 
pripravenosti dobrovoľných 
hasičských jednotiek. Najlep-
šie výsledky dosiahol DHZ Vi-
kartovce. Najsympatickejším 
družstvom sa stal DHZ Spiš-
ská Teplica.  (ppv)

Z Moldavy priniesli bod
V generálke na dnešný historicky prvý zápas FK Poprad pod 

umelým osvetlením remizovali v nedeľu Popradčania v Moldave 
nad Bodvou s miestnym tímom FK Bodva 1:1 (0:0).

Bod pre hostí zachraňoval v 80. minúte Matúš Bendík z pokutové-
ho kopu. V tabuľke patrí Popradu priebežná šiesta priečka.

Najbližší program: dohrávka 26. kola v stredu 28. mája o 19.30 
hod. FK Poprad – MFK Vranov nad Topľou, 28. kolo v nedeľu 1. 
júna o 17. hod. FK Poprad – MŠK Žilina B.   (ppv)

V  strede minulého týždňa zorganizovala regionálna organizácia 
Spoločnosti pre predškolskú výchovu 2. ročník bowlingového tur-
naja učiteliek materských škôl. Okrem štyroch materských škôl 
z  Popradu sa turnaja zúčastnili aj učiteľky zo Ždiaru, Svitu, No-
vej Lesnej a  Mlynice. Najviac sa darilo MŠ Záborského Poprad.

Ján Kočiš doma nezaváhal
V sobotu sa v bikeparku v Poprade - Strážach konali Majstrov-

stvá Slovenska v biketriale. Súťažilo sa v deviatich kategóriách, 
v piatich triumfovali Popradčania.

Kategóriu VB vyhral Markus Golein, kategóriu VZ Janka Kucová, 
kategóriu VM Marek Janík, kategóriu Senior Michal Ivan a  v  naj-
silnejšej kategórii Elite „hviezdil“ Ján Kočiš (na foto).  (ppv)
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FUTBAL

Volejbalisti vyhrali prvý polčas

Slováci dobyli v Poprade Albion

Cez víkend sa v  telocvični ZŠ 
na Komenského ulici konali maj-
strovstvá Slovenska v  basketbale 
mladších žiačok. Basketbalová 
akadémia mládeže (BAM) Pop-
rad vybojovala bronzové medaily. 
Dievčatá tak obhájili postavenie 
tejto vekovej kategórie z  posled-
ných dvoch ročníkov.

„Mali sme možno vyššie am-
bície, ale tretie miesto je veľmi 
pekný úspech. Dievčatá bojovali 
samé so sebou, ale aj za hráčky, 
ktoré chýbali. Je to odmena za 
ich celoročné snaženie a  poctivú 
prácu. Zaslúžili si postup do tejto 

spoločnosti a  odmenili sa svojim 
trénerom, divákom i  rodičom. 
Pevne verím, že takto pokope to 
spolu potiahnu aspoň do kategó-
rie kadetiek,“ povedala trénerka 
mladších žiačok BAM Poprad 
Dana Mlynarovičová.

Popradčanky nezačali dobre, 
keď prehrali tri zápasy po sebe 
- s  Banskou Bystricou, Ivánkou 
pri Dunaji i  víťazom turnaja Ko-
šicami. Potom však prišlo vysoké 
víťazstvo nad Myjavou a  výhra 
o  jediný bod 43:42 nad Ružom-
berkom, čo stačilo na to, aby bronz 
ostal doma.  (mav)

BAM-ka má medailu

Slovenská volejbalová reprezentá-
cia mužov odohrala cez víkend v Aré-
ne Poprad prvú časť 2. kola kvalifiká-
cie o  postup na ME 2015. Po dvoch 
hladkých víťazstvách prišla trpká pre-
hra na záver, ale Slováci ostali na čele 
tabuľky. Od štvrtka sa bude odvetný 
turnaj 2. kola hrať v Grécku.

„Posledný zápas sme nezvládli v hla-
vách. Nemôžem byť celkom spokojný, 
pretože sme chceli tri víťazstvá. V kaž-
dom prípade sa nič nemení, stále máme 
pred sebou tri zápasy v Grécku a rov-
nakú šancu zahrať si na ME,“ hodnotil 
turnaj v  Poprade tréner slovenského 
výberu Flavio Gulinelli. „Tento turnaj 

bol pre nás pozitívny, veď sme vyhrali 
dva zápasy. Posledný duel bol pre nás 
ponaučením,“ pridal sa kapitán druž-
stva Michal Masný. Libero Matej Kubš 
očakával v posledný deň turnaja inakší 
darček k narodeninám. „S Grékmi to 
bola trpká prehra. Od začiatku sme sa 
nevedeli dostať do hry, ani súpera pod 
tlak. Teraz sme s Gréckom bodovo na 
rovnako, a preto to bude v Aténach veľ-
mi ťažké,“ dodal.

Výsledky Slovenska: v  piatok 23. 
mája Slovensko - Maďarsko 3:0, 
v sobotu 24. mája Estónsko - Sloven-
sko 0:3, v  nedeľu 25. mája Grécko - 
Slovensko 3:0.  (mav)

V  sobotu sa v  popradskom 
Národnom tréningovom centre 
(NTC) konal ďalší futbalový svia-
tok. Slovenská reprezentácia do 
21 rokov vyzvala na zápas v rám-
ci Challenge Trophy anglickú re-
prezentáciu do 23 rokov.

Na premočenom teréne sa ťaž-
ko rodila kombinácia, viac sa bo-
jovalo a rozhodujúci úder zasadil 
súperovi až v 82. minúte obranca 
Martin Vrablec. Ten sa za hra-
nicou šestnástky oprel do lopty 
a trafil k vzdialenejšej žrdi. „Ako 

obranca hrám trochu ofenzívnejšie 
a tak som rád, že mi to tam dnes 
po peknej spätnej prihrávke padlo. 
Bol to môj prvý gól v reprezentá-
cii,“ povedal strelec jediného, ale 
víťazného gólu Slovenska. „Bolo 
vidieť, že naši chlapci chceli vy-
hrať. Gól padol po veľmi peknej 
kombinácii, ale nie je dôležité, 
kto ho dal. Tešilo sa celé mužstvo 
a ľudia nám zatlieskali - to je zmy-
sel našej práce,“ hodnotil zápas 
v  Poprade tréner Slovenska U21 
Ivan Galád.  (mav)

1. ČEZ trieda - 26. kolo – 25. 5.
Spišská Belá B – Spišský Štvr-
tok 3:0, Poprad-Stráže – Veľký 
Slavkov 2:0, Toporec – Batizovce 
4:2, Lučivná – Ľubica 0:4, Vrbov 
– Veľká Lomnica 6:2, Liptovská 
Teplička – Hôrka 2:0, Vikartovce 
– Mengusovce 8:0, Spišský Hrhov 
– Vernár 1:3.
2. trieda – 23. kolo – 25. 5.
Spišský Štiavnik – Vlková 2:1, Gá-
novce – Huncovce 0:8, Jánovce – 
Dravce 0:0, Šuňava – Žakovce 6:2, 
Spišská Stará ves – Hozelec 0:2, 
Výborná – Mlynčeky 4:2. 
3. trieda sk. A – 19. kolo – 25. 5.
Levoča B – Klčov 0:2, Kurimany – 
Vlkovce 3:6.

3. trieda sk. B – 18. kolo – 25. 5.
Osturňa – Ihľany 1:3, Spišský Ha-
nušovce – Franková 2:2, Matia-
šovce – Podhorany 3:3.
1. trieda – dorast U19 – sk. A – 
15. kolo – 24.5.
Jánovce – Kravany 0:8, Hranov-
nica – Svit 1:1, Hôrka – Vysoké 
Tatry 2:1, Liptovská Teplička 
– Štrba 6:0, Šuňava – Spišský 
Štiavnik 3:5.
1. trieda – dorast U19 – sk. B – 
19. kolo – 24.5.
Matiašovce – Veľká Lomnica 0:1, 
Spišský Hrhov – Spišský Štiav-
nik 0:1, Toporec – Slovenská Ves 
5:0, Huncovce – Vlkovce 5:1, 
Mlynčeky – Žakovce 2:1.    PFZ

Základná škola s materskou školou Poprad -Veľká
a  Školský Tenisový Klub POPRAD VEĽKÁ

pozýva

žiakov štvrtého a piateho ročníka ZŠ
na výber do športových tried zameraných na 

T E N I S
V nedeľu 1. júna 2014 od 9:00 hod.

na tenisových dvorcoch ZŠ Poprad - Veľká 
Bližšie informácie:  0910 890 473 PP-73
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Májoví oslávenci v obradnej sieni

OSMO – OLEJE, VOSKY,LAKY - Dlhodobá ochrana dreva od svetového výrobcu
Cena za 1 m2 od: 1,35 €

PREMAL ELEGANT - Polárna biela farba za cenu štandardnej
Cena za 1 m2: 0,15 €

RENOKOV - Farba, ktorá roky vydrží na plechovej streche
Cena za 1 m2 od: 0,65 €

SLOVLUX - Lazúra na drevo za najnižšiu cenu
Cena za 1 m2: 0,47 €

FARBY - LAKY

Vaše farby sú zatiaľ u nás ....
Pulzar, s.r.o. veľkoobchod farby - laky, Teplická 4, 058 01 Poprad, tel.: 052/776 71 27

PP
-6
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Tip na MISS SYMPATIA
.............................................................................

.............................................................................
meno a priezvisko súťažiacej

UMELECKÁ A MÓDNA AGENTÚRA

Aj tohto roku organizuje Agentúra Štýl zo Spišskej Novej Vsi 
súťaž krásy Miss Spiša. Finále sa uskutoční v  piatok 13. júna 
2014 v Spišskom divadle. Redakcia novín POPRAD v spolupráci 
s agentúrou Štýl a spoločnosťou AVON pripravila pre čitateľov 
súťaž. Tipovaním sa zvolí MISS SYMPATIA. Stačí, ak na kore-
špondenčný alebo podobný lístok nalepíte vyplnený kupón, kto-
rý je súčasťou tohto príspevku a zašlete alebo donesiete ho do 
redakcie (Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad) do 11. júna 2014. 
Na lístok je potrebné uviesť meno a adresu, ako aj číslo telefó-
nu. Traja tipujúci získajú kozmetické balíčky od firmy AVON. 
Ich mená budú uverejnené v novinách POPRAD 18. júna 2014.

Kométa zvezie deti
Veterán klub železníc 

Poprad usporiada pre 
všetky deti, ale aj dospe-
lých, v nedeľu 1. júna 
jazdu historickou tatran-
skou električkou Kométa.

Odchod z nástupišťa 
TEŽ v Poprade bude v tento deň 
o 8.38 hod. príchod do St. Smo-
kovca je o 9.13 hod., odchod zo 
St. Smokovca na Štrbské Pleso 
je o 9.30 hod., príchod o 10.12 
hod.  Zo Š. Plesa odíde Kométa 
o 10.43 hod., do St. Smokovca 
príde o 11.23 hod. Odtiaľ odíde 
do Tatranskej Lomnice o 12.18 
hod. a vráti sa o 12.33 hod. do 
St. Smokovca, odkiaľ opäť pôjde 
do T. Lomnice o 14.18 hod. Z 
nej má odchod o 14.33 hod. 

späť do St. Smokovca. Zo St. 
Smokovca odíde o 16.10 hod. 
späť do Popradu s príchodom o 
16.49 hod. 

Cestovné lístky sa predáva-
jú výlučne vo vlaku. Deti do 
6 rokov cestujú zdarma, ceny 
ostatných cestovných lístkov za 
jeden úsek trate sú uvedené na 
www.tatranskakometa.sk. 

Od 15. júna do 14. septem-
bra bude Kométa jazdiť kaž-
dú nedeľu.  (vkz)
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POPRAD

V obradnej sieni mesta Po-
prad sa minulú sobotu usku-
točnilo prijatie jubilantov 
– občanov Popradu, ktorí v 
máji oslavujú okrúhle životné 
výročia. K jubileám im zabla-
hoželal prvý viceprimátor Po-
pradu  Adrián Kromka.

Deväťdesiate narodeniny 
oslávili Anna Benická a Mi-
loš Hulej, 85. Jozef Dolný, Ján 
Gronský, Ján Krajňák, Florián 
Kubovčík, 80. Marta Kvaššayo-
vá, Elena Oravcová, Matilda 
Zentková a Tomáš Jadviš, 75. 
Zuzana Paľová, Mária Vargová, 

Ladislav Števo, Janka Marama-
rossyová, Ján Bies, Ján Bobko a 
Ferdinand Mlynár. Gratulácie k 
70-tym narodeninám (na foto) 
prijali Judita Sotáková, Emília 
Suranovská, Katarína Šulíko-
vá, Rozália Vdovjáková, Mária 
Pluhárová, Martin Ratkoš, Ján 
Semaňák, Michal Smetana, Sta-
nislav Sýkora, Jana Babincová, 
Gizela Antošová, Anna Eštoko-
vá, Mária Filičková, Žofia Ga-
jdošová, Eva Holečková, Irena 
Jaseňáková, Matilda Martinko-
vá, Andrej Jurčo, Lukáš Kriššák 
a Ladislav Pári.  (ppm)

Dominika 
Sedláčeková

6

Paulína 
Kriššaková

7

Patrícia 
Nagyová

8

Stanislava 
Bukovinová

9

Lukrécia 
Dlouhá

1

Nicole 
Naelová

2

Alžbeta 
Keruľová

3

Barbora 
Nagyová

4

Veronika 
Bendíková

5

13. 6. 2014 /piatok/
19.00 hod. 
Spišské Divadlo 
Sp. Nová Ves

HLASUJTE
A VYHRAJTE


