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Poprad si zapísal rekord v bubnovaní na poháre

Priestranstvo pred športovou
halou Aréna sa vo štvrtok 1. mája
popoludní zaplnilo prevažne
žiakmi základných a stredných
škôl, ktorí prišli vytvoriť nový
slovenský rekord v bubnovaní
na umelohmotné poháre v rytme
piesne Cup song, ktorej slovenský text napísal Popradčan Zbyňo Džadoň. Podujatie zorganizovalo občianske združenie Apolon
v spolupráci s mestom Poprad.
„Myšlienka prísť s takým nápadom bola spontánna. Bubnovanie
sme videli vo videoklipe na Youtube
v podaní americkej herečky a speváčky Anny Kedrick, bubnovali aj
deti v Írsku, tak sme si povedali,
že to urobíme aj my v Poprade.
S prípravou rekordu sme začali
začiatkom tohto roka. 15. januára
prebehla registrácia. Postupne sa
rozbiehali nácviky v jednotlivých
školách. Najťažšie pri trénovaní bolo
zosúladiť hudbu s bubnovaním, no
a dnes, 1. mája, všetko vyvrcholilo“,
uviedla hlavná organizátorka Ingrid Lindemannová z OZ Apolon.
Ustanovujúci rekord v bubnovaní na poháre so zápisom potvrdili
komisári Knihy slovenských rekor-

Súťažte

s osobnosťou!
V tomto roku si pripomíname 160. výročie narodenia
významnej osobnosti popradskej histórie – architekta a
staviteľa Gedeona Wilhelma
Majunkeho (1854-1921).
Pri tejto príležitosti pripravila samospráva vedomostnú
súťaž na stránke webového
sídla www.poprad.sk. Na otázky zo života tejto významnej
osobnosti môžu občania odpovedať prostredníctvom emailu
na adresu sutaz@poprad.sk
do pondelka 12. mája 2014
do 12. hod. Správne odpovede, ako aj mená víťazov, budú
uverejnené
na www.
poprad.
sk. (mag)

dov, ktorými boli 1. viceprimátor
Popradu Adrián Kromka a hlavná
kontrolórka mesta Zita Kozlerová. „Osvedčujeme bezproblémový
priebeh zápisu do Slovenskej knihy
rekordov v bubnovaní na poháre,

ktorý sa uskutočnil 1. mája 2014
v Poprade podľa pravidiel a výsledok v počte 703 účastníkov osvedčujeme za právoplatný“, uviedol A.
Kromka po skončení bubnovania.
(Pokračovanie na str. 2)

Zasadne mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Anton Danko
zvoláva 2. zasadanie Mestského
zastupiteľstva v Poprade. Uskutoční sa v stredu 14. mája od 9.
hod. v zasadačke MsÚ.
Do programu je zaradených 22
bodov, z ktorých medzi najrozsiahlejšie patrí hospodárenie a
nakladanie s majetkom mesta. V
ňom je 30 návrhov – na vyhlásenie
obchodných verejných súťaží, na
predaje alebo zámenu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Poprad
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na spätné
odkúpenie nehnuteľností, návrhy
na zriadenie vecných bremien na
pozemkoch vo vlastníctve mesta
Poprad a ďalšie. Poslanci prerokujú tiež Záverečný účet Mesta
Poprad za rok 2013 a stanovisko
hlavnej kontrolórky k tomuto
dokumentu, návrh na zriadenie

príspevkovej organizácie mesta
Poprad, vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Poprad za rok 2013, návrhy
na prenájmy nebytových priestorov, návrh na zmenu tarify MHD,
návrh zmeny a doplnku ÚPN-SÚ
na Moyzesovej ulici, návrh na
spracovanie a podanie žiadosti o
dotáciu na projekt Európske turistické dni V4 Poprad – Tatry, návrh
na určenie počtu poslancov MsZ
a počtu volebných obvodov pre
volebné obdobie 2014-18, voľbu
prísediacich trestných senátov
Okresného súdu v Poprade na nasledujúce štyri roky, určenie rozsahu výkonu funkcie primátora a
ďalšie. Pred záverom zasadania sú
zaradené interpelácie poslancov.
MsZ je verejné a v pondelok 12.
mája mu bude predchádzať zasadanie Rady mesta Poprad. (ppm)

Míľa pre mamu
Druhá májová nedeľa je
Dňom matiek. Pri tejto príležitosti organizuje Materské
centrum Bambino pod záštitou primátora mesta Poprad
Antona Danka podujatie Míľa
pre mamu.
Toto rodinné popoludnie spojené s oslavou Dňa matiek sa uskutoční v sobotu 10. mája od 15. do
18. hod. na Námestí sv. Egídia. V
programe sú tvorivé dielničky pre
deti, maľovanie na tvár, cyklotrial,
capoeira, vystúpenie folklórneho
súboru Venček, detí zo Spojenej
škôlky na Partizánskej ulici a z MŠ
Dúha, džudo zo ZUŠ Janka Silana, orientálne tanečnice a tanculienky z MC Bambino a Dorotka
z Fidorkova.
Program ku Dňu matiek pripravuje aj Klub Sobotčanov v
spolupráci s mestom a miestnou
ZŠ s MŠ. Uskutoční sa v piatok 9.
mája o 16. hod. v divadelnej sále v
Spišskej Sobote. Oslavy Dňa matiek organizuje i Klub Veličanov v
spolupráci s miestnou ZŠ s MŠ v
nedeľu 11. mája o 15. hod. v kine
Máj vo Veľkej.
(mar)
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STRUČNE

DVADSAŤPÄŤ rokov už slúži starším občanom Zariadenie
pre seniorov na Komenského
ulici, ktoré je súčasťou Centra
sociálnych služieb v Poprade.
Štvrťstoročie svojej existencie
si jeho klienti spolu s vedením
centra a zástupcami mesta pripomenú dnes, 7. mája na spoločnom stretnutí.
DARCOVIA krvi môžu túto
vzácnu tekutinu darovať aj na výjazdových odberoch krvi, ktoré sa
uskutočnia dnes 7. mája od 6.30
do 11. hod. vo Vojenskom útvare
v Strážach a v pondelok 12. mája
od 8. do 12. hod. v Businness centre na Karpatskej ul. v Poprade.
ODDNES 7. mája je v Podtatranskom múzeu v Poprade inštalovaná výstava hromadných archeologických a numizmatických
nálezov z nášho regiónu.
ZAUJÍMAVÉ preteky malých
lezúňov (7–12 mesiacov) sa budú
konať v sobotu 10. mája od 15. hod.
v popradskom MAXe. Každý pretekár bude odmenený darčekom.
KONCERT úspešného pop-operného tria La Gioia venovaný matkám k ich sviatku - Dňu
matiek sa uskutoční v nedeľu 11.
mája o 19. hod. v Dome kultúry
v Poprade. Repertoár tria tvoria
nielen skladby svetovej hudobnej
scény, ale najmä pozoruhodné
úpravy známych slovenských a
českých hitov.
POPRADSKÉ kino Cinemax
pravidelne organizuje pre návštevníčky Babskú jazdu. Ostatná sa
uskutočnila včera 6. mája. Tentokrát pripravilo podujatie aj pre
pánov s názvom Drsná jazda.
Uskutoční sa v stredu 14. mája
a premietať sa bude film Godzilla.
V PONDELOK 5. mája sa
v knižnici v Spišskej Sobote konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti 20. výročia úmrtia Bela
Kapolku.
POD TATRAMI pribudli nové
trasy pre rekreačných i profesionálnych športovcov. Zakreslené
sú v špeciálnej mape, ktorú vydala
Oblastná organizácia CR Vysoké
Tatry – Podhorie. Zaznamenaných je v nej viac ako 350 km trás.
Mapy sú k dispozícii na obecných
úradoch, v informačných kanceláriách, športových obchodoch,
hoteloch a penziónoch.
ŠANSÓNOVÝ koncert slovenskej speváčky Lucie Šoralovej a jej
hudobnej skupiny La Alma z Prahy
sa bude konať 28. mája o 20. hod.
v kongresovej sále Aquacity Poprad. K dispozícii sú ešte posledné
voľné vstupenky.
(ppš)

•
•
•

•

•
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Poprad si zapísal rekord v bubnovaní na poháre
(Dokončenie zo str. 1)
Nastal búrlivý potlesk a skandovanie Poprad, Poprad .... „Som
rád, že Poprad je opäť v niečom
prvý, v niečom najlepší. Svedčí
to o tom, že Poprad je úspešné
mesto“, dodal A. Kromka. Po
odovzdaní potrebných dokladov
bude rekord zapísaný do Knihy
slovenských rekordov. Údajne
išlo aj o svetový rekord, keďže podobné podujatie sa zatiaľ vo svete
nekonalo.
„Popravde nečakala som ani
takúto veľkú účasť, počet účastníkov má milo prekvapil. Nemali
sme vôbec odhad, koľko ľudí príde. Sme veľmi radi, že sa nám to

podarilo“, doplnila I. Lindemannová.
Organizátori sľubujú, že budú
v podobných programoch po-

Cestári opravia havarijné úseky

Prešovský
samosprávny
kraj vyčlenil v tomto roku na
rekonštrukciu havarijných
úsekov ciest II. a III. triedy
už viac ako 3,3 milióna eur
z vlastných prostriedkov. Poslanci PSK schválili zoznam
vybraných úsekov v dvoch
etapách, prvú na svojom rokovaní vo februári a druhú v
apríli.
Spolu ide o 24 úsekov ciest,
ktoré by sa mali rekonštruovať
počas leta. „V súčasnosti beží
proces verejného obstarávania
na dodávateľa. Ten je rozdelený na dve etapy, tak ako boli
schválené finančné prostriedky.
Ak pôjde všetko podľa plánu,
práce by sa mohli začať v júni
a ukončiť do konca augusta,“
priblížil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Vladimír Kozák.
V okrese Poprad sa budú

realizovať opravy na ceste II.
triedy z Tatranskej Štrby na
Štrbské Pleso za 140 tisíc € a
na cestách III. triedy Poprad
- Poprad-Stráže za 150 tisíc €
a Poprad - Spišská Teplica za
37 tisíc €.
Ďalšie opravy regionálnych
komunikácií v tomto roku
realizuje Správa a údržba ciest
PSK prostredníctvom Regionálneho operačného programu, opatrenie 5.1. Projekt
Modernizácia ciest v PSK – 3.
etapa, oblasť Poprad a Stará
Ľubovňa zahŕňa spolu osem
úsekov ciest v štyroch okresoch v hodnote 1,8 milióna
eur. V rámci projektu Modernizácia ciest v PSK – 3. etapa, oblasť Humenné, Svidník
a Vranov nad Topľou sa opravuje 11 úsekov v objeme 2,2
milióna eur.
(ftz)

kračovať aj naďalej. Najbližší by mal byť na jeseň tohto
roka, ale zatiaľ viac nechceli prezradiť.
(šif)

Do Popradu

príde Eurobus
V šiestich mestách na Slovensku,
medzi nimi aj v Poprade, sa bude
konať podujatie EÚ Roadshow
2014, koordinované Zastúpením
Európskej komisie v SR. Uskutoční sa na Námestí sv. Egídia 15.
mája od 11. do 18. hod., kam príde
špeciálne upravený Eurobus.
V programe sa od 11. do 15.
hod. uskutočnia interaktívne hry
a súťaže, koncert Chiki liki tu-a
a súťaž pre študentov EU City
Hunt. V Kine Tatran budú od 16.
do 18. hod. premietať film Veľké
preteky a záujemcovia si môžu
pozrieť výstavu Práva občana EÚ.
V ten istý deň bude v uliciach
nášho mesta rozdaných približne
600 žltých ruží na pripomenutie si Dňa Európy, ale najmä 10.
výročia členstva SR v Európskej
únii a 5. výročia prijatia euromeny v SR.
(ppm)

•

•
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Traja kandidáti na europoslancov sú z Popradu
Takmer 600 členov 40 okrskových volebných komisií pre
voľby do Európskeho parlamentu v meste Poprad (na
foto) zložilo v utorok minulý
týždeň predpísaný sľub.
Oprávnení voliči v našom
meste do konca uplynulého
týždňa už dostali do svojich
schránok zoznam kandidátov
na zaregistrovaných kandidátnych listinách i oznam o čase
a mieste konania volieb do EP.
Na Slovensku budú v sobotu 24. mája. V SR kandiduje
celkovo 29 politických strán a
hnutí a Slovensko bude mať v
europarlamente 13 europoslancov. Celkovo bude mať EP 751
poslancov, ktorí zastupujú viac
ako 500 miliónov občanov v 28
členských štátoch EÚ.

Na kandidátnych listinách
sú zaregistrovaní aj traja Popradčania – Hana Jablonovská
za Slovenskú ľudovú stranu,

Peter Chripko
– Regionálna
ska a Milan
nu občianskej

za 7 statočných
strana SlovenAntaš za Straľavice. (mar)

DNES 7. mája bude od 8. do
14. hod. výluka osobnej železničnej dopravy medzi stanicami Starý Smokovec – Tatranská
Lomnica z dôvodu rekonštrukcie trate. Vlaky budú v tom čase
nahradené autobusovou dopravou.
ČLNKOVANIE na hladine Štrbského plesa sa začalo
prvý májový víkend. Má viac
ako 130-ročnú históriu a patrí
medzi najobľúbenejšie atrakcie.
Sprístupnené je denne od 9. do
18. hod. Počas minuloročnej letnej sezóny sa na jazero vyplavilo
spolu 4 096 člnkov a zážitky si
na hladine plesa užívalo 10 240
osôb.
SLÁVNOSTNÉ
otvorenie
letnej turistickej sezóny na Kežmarskom hrade a oslava Dňa
matiek sa uskutoční v nedeľu 11.
mája o 13. hod. na nádvorí Kežmarského hradu.
ÚSPEŠNÚ komédiu s názvom Kto zhasol svetlo, v ktorej
účinkujú známi slovenskí herci
Ján Koleník, Mária Kráľovičová,
Zuzana Tlučková, Kristína Svarinská a Braňo Deák môžu diváci vidieť v nedeľu 18. mája o 17.
hod. v Dome kultúry vo Svite
a 19. mája o 19. hod. v MsKS
Kežmarok.
EŠTE do 15. mája je vo
výstavnej sieni Barónka v Kežmarku inštalovaná výstava žiackych prác s názvom S vďakou
našim mamám.
OD 11. do 18. mája sa v Tatranských Matliaroch uskutočnia
Majstrovstvá Slovenskej republiky 2014 seniorov v šachu, ktoré
organizuje šachový klub ŠK Slovan Bratislava.
UŽ o pár dní budeme môcť
aj z územia SR sledovať meteorický dážď. Na svedomí ho bude
mať kométa 209P/Linear. Táto
udalosť nastane 24. mája, medzi
9. až 10. hod. nášho času. Súčasné odhady hovoria o intenzite
100 až 400 meteorov za hodinu,
čo je oproti pár desiatok meteorických rojov skutočne bohatý úlovok. Meteorický dážď sa
bude dať pozorovať v súhvezdí Žirafa, neďaleko súhvezdia
Veľkého voza.
V SOBOTU 10. mája sa
uskutoční 12.ročník kaprárskych pretekov Svitský kapor
na jazere v Štrbe. Štart pretekov
bude o 8. hod.
ĎALŠIA opera sa uskutoční v popradskom kine Cinemax
v utorok 13. mája. Premietať sa
bude záznam z opery Bohéma
zo Salzburského festivalu. (ppš)

•

•

Desať rokov od vstupu Slovenska do EÚ
Popradské centrum Europe Direct zorganizovalo už po deviatykrát regionálne kolo vedomostnej súťaže pre študentov III. ročníkov
stredných škôl z okresov Poprad, Liptovský
Mikuláš, Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa.
Zúčastnilo sa na ňom 9 stredných škôl, z toho
4 z Popradu.
Súťažili vo vedomostiach o Európskej únii,
v znalostiach o jej dominantách, symboloch
a osobnostiach. Víťazom sa stalo družstvo z
Gymnázia zo Spišskej Starej Vsi, druhé miesto
obsadila Obchodná akadémia z Popradu a tretie Gymnázium P. O. Hviezdoslava z Kežmarku.
Víťazný tím bude reprezentovať región Tatier

na národnom kole v júni v Novom Smokovci.
Súperiť bude medzi 13 regionálnymi víťaznými
družstvami z celého Slovenska. Gestorstvo nad
touto jedinečnou vedomostnou súťažou o reáliách EÚ prevzal podpredseda Európskej komisie
Maroš Šefčovič.
Súťaž sa konala symbolicky krátko pred
oslavami 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. SR sa stalo riadnym členom EÚ
1. mája 2004. V máji zároveň oslavujeme Deň
Európy, ktorým je 9. máj. Pri tejto príležitosti bude po niekoľkých slovenských mestách putovať Európska roadshow. Vo štvrtok
15. mája zavíta aj do Popradu.
(ppm)

Nové propagačné materiály predstavia celý kraj

Prešovský samosprávny kraj
pripravuje v tomto roku vydanie série propagačných materiálov o regióne. Ide o projekt,
ktorý kraj realizuje v rámci
Regionálneho operačného programu, Opatrenie 3.2 – Podpora a rozvoj infraštruktúry
cestovného ruchu.
„Projekt nám umožní vydať
novú obrazovú publikáciu o samosprávnom kraji. Za 12 rokov
sme doteraz vydali dve oficiálne
knihy o kraji, tá druhá bola
tiež realizovaná z eurofondov,
v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovensko,“
približuje hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková.
Výsledkom projektu však
bude celý rad rôznorodých
propagačných
materiálov.
„Skutočne chceme predstaviť
kraj po všetkých stránkach,
z viacerých uhlov. Okrem fotografickej publikácie to bude
aj súhrnný bedeker pre turis-

•

tov, ktorý nám doteraz chýbal.
V tematických publikáciách
chceme dotiahnuť naše aktivity
– verejné ankety z predchádzajúcich rokov. Predstavíme sedem divov kraja a tradičnú
gastronómiu regiónu,“ doplnila V. Fitzeková. Samostatne
budú prezentované aj lokality
UNESCO, jednotlivé okresy,
či dávne legendy a povesti.
Chýbať nebudú DVD nosiče,
skladačky, pohľadnice, či samolepky.
Všetky materiály budú
pripravené vo viacerých jazykových verziách. Okrem
slovenčiny sa budú striedať
angličtina, poľština, ruština
a francúzština. Zaujímavosťou
bude špeciálna brožúra v Brailovom písme pre nevidiacich.
Projekt, ktorý by mal byť
ukončený do októbra, dosahuje rozpočet 177 000 eur.
Na nové propagačné materiály však krajská samospráva

nemusí čakať do jesene. Práve v týchto dňoch dodávateľ
odovzdal sériu propagačných
materiálov zameraných na tatranský región – okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok
a Levoča. Tie boli realizované
v rámci projektu Klaster turizmu Tatranského regiónu. Hoci
propagačné materiály predstavujú iba časť projektových
aktivít, podarilo sa zrealizovať
veľa zaujímavých materiálov.
Je medzi nimi mapa tatranského regiónu, DVD promo
film a rôzne produktové publikácie, ktoré vyšli v náklade
50 000 kusov. Samostatne sú
predstavené napríklad Najlepšie výlety s deťmi, Netradičné
zážitky, Bezbariérová turistika, Adrenalínové zážitky,
Najkrajšie túry, Najlepšia lyžovačka, Najlepšie túry, Architektúra, Kúpanie a wellness,
Cykloturistika, či Sakrálne
pamiatky.
(vfa)

Krátke správy

•

•
•
•

•
•
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Policajné správy

•

V UTOROK 29. apríla bol 25
ročný Popradčan obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania.
V prípade dokázania viny mu
hrozí trest odňatia slobody na
šesť mesiacov až tri roky. Obvinený muž mal v piatok 25. apríla
dve hodiny po polnoci v Poprade, na Ulici Rázusovej, s nožom
v ruke pristúpiť k taxikárovi
a vulgárne i s vyhrážkami naň
pokrikovať. Vyhrážky o ublížení taxikárovi neustále opakoval
a pritom ho nožom ohrozoval.
Mladý Popradčan bol zadržaný
a umiestnený do cely policajného
zaistenia – v súčasnosti je muž
stíhaný aj za inú trestnú činnosť.
V NOCI z piatka 2. mája na
sobotu 3. mája došlo ku krádeži v hospodárskej budove pri
futbalovom ihrisku v lokalite
zvanej Uhlárová, v katastri obce
Liptovská Teplička. Doposiaľ
neznámy páchateľ vypáčil dvere na miestnosti slúžiacej na
vydávanie občerstvenia a odtiaľ
ukradol rôzny tovar v celkovej
hodnote viac ako 90 eur. Páchateľ svojím konaním spôsobil majiteľovi celkovú škodu vo
výške 135 eur. Policajti zo Svitu
začali trestné stíhanie pre prečin krádeže.
(krp)

•

Vypaľovanie trávy je zakázané riziko

Od začiatku roka do polovice apríla zaznamenali popradskí hasiči 26 prípadov vypaľovania
trávnatých suchých porastov. Zatiaľ nedošlo ku
škodám na majetku, či ujme na zdraví nejakého
človeka. Hasiči však upozorňujú, že s vypaľovaním
trávy je spojené nejedno riziko.
„Počasie bolo pre nás doteraz priaznivé, oteplilo sa, a tak
môžu nastať väčšie problémy. Budeme vykonávať hliadkovaciu činnosť, aby sme zamedzili vypaľovaniu trávy,“ povedal na úvod riaditeľ OR HaZZ Ondrej Šproch. Zdôraznil, že ani fyzická ani právnická osoba nesmie vypaľovať
trávnaté porasty, či kríky bez povolenia. „Spaľovať zvyšky
je možné u právnických osôb na základe povolenia vydaného okresným riaditeľstvom. Fyzické osoby môžu spaľovať zvyšky na záhradách, ale len na miestach, kde nemôže
dôjsť k rozšíreniu požiaru. Sú tu však dotknuté aj iné zákony o ochrane životného prostredia. Pri jeho znečistení sa
to rieši inak. My hovoríme len o ochrane pred požiarmi.“
Prípady vypaľovania sú podľa riaditeľa popradských

hasičov ťažko dokázateľné. „U fyzických osôb hrozí
sankcia do výšky 331 eur, u právnických osôb do výšky
zhruba 16 tisíc eur. Už sa nám stalo, že sme na mieste
vypaľovania niekoho pristihli, ale nedalo sa dokázať,
že práve on požiar spôsobil. Skôr tvrdil, že prišiel hasiť,
keď zistil, kde horí,“ pridal príklad O. Šproch a následne apeloval na to, že pri výjazdoch k vypaľovaniu trávy
môžu hasiči chýbať pri iných závažnejších prípadoch,
a preto je lepšie trávu nevypaľovať.
(mav)

Tragédia
na koľajniciach

Krátko pred druhou hodinou
v noci zo soboty na nedeľu zrazil
vlak na železničnej stanici v Poprade iba 20-ročného mladíka, pričom
mu amputoval obe dolné končatiny.
Okolnosti a príčiny vzniku nehody
sú v štádiu vyšetrovania. Mladého
muža previezli do popradskej nemocnice, kde sa podrobil operácii.
Po nej je jeho stav stabilizovaný a leží
na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.
(ppp)

Poznaj svoje spotrebiteľské práva

•

V rámci kampane Poznaj
Tovar kúpený cez internet
svoje spotrebiteľské práva sa
môžete do dvoch týždňov vrátiť.
môžu spotrebitelia oboznámiť
Máte 14 kalendárnych dní
s ďalšou pomocou, ktorú im
premyslieť si svoj nákup a od
zaručuje legislatíva EÚ. Ďalšie
zmluvy aj bez uvedenia dôvodu
dve časti spotrebiteľského maodstúpiť. Ak ste sa v čase nánuálu sa týkajú oblastí:
kupu cítili pod tlakom, medziPomoc vo vlastčasom natrafili na
nej krajine máte na Spotrebiteľ lepšiu ponuku aledosah, aj keď máte pod ochranou bo ste jednoducho
problémy so zahraničným prezmenili názor na tovar, ktorý ste
dajcom.
kúpili cez internet, môžete ho
Európske spotrebiteľské cendo dvoch týždňov vrátiť a svoje
trá ponúkajú bezplatnú pomoc
peniaze dostanete späť. Pamätaja podporu spotrebiteľom, ktorí
te si však, že tovar musí byť vránakupujú od zahraničného pretený v takom stave, aby ho modajcu a pomôžu vám pri prípadhol predajca znova predať a len
ných cezhraničných sporoch. Spovtedy svoje peniaze dostanete
trebiteľom tiež poradia ako predísť
v plnej výške späť. Preto tovar
potenciálne veľmi nákladným
môžete vyskúšať, no nie použíproblémom pri nákupoch v zavať ho. Napríklad, ak si kúpite
hraničí. Kontakt Európskeho spotopánky, môžete si ich doma
trebiteľského centra na Slovensku
obuť a prejsť sa v nich, no nenosnájdete na stránke www.esc-sr.sk.
te ich aj po vonku.
(pva)

•

POPRAD

Redakciu novín
nájdete na
sídlisku Západ, Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

Netradičným spôsobom oslávili Prvý máj v Matejovciach. Na priestranstve pred Kaštieľom sa predstavili veterány, ktoré napoludnie prešli
v sprievode cez túto mestskú časť. Pre návštevníkov bol okrem historických áut pripravený aj sprievodný program, súťaže o zaujímavé ceny,
no a nechýbal ani chutný guľáš.
FOTO – Silvia Šifrová

Nominovaný aj príspevok TV Poprad
Príspevok redaktorky Televízie
Poprad Miriam Hozzovej a kameramana Emila Herra s názvom
Malí hrdinovia bol nominovaný
na novinársku cenu, ktorú udeľuje Nadácia otvorenej spoločnosti.
Umiestnil sa v prvej trojici spomedzi 38 prihlásených príspevkov
v kategórii Najlepší regionálne
odvysielaný príspevok. Príspevok

farebne stvárnil prístup a aktivity
pedagogického zboru jednej zo
škôlok v Poprade, ktorý sa netradičným spôsobom rozhodol zvyšovať odolnosť malých detí pred
strachom. Porota ocenila nápadité a pôsobivé spracovanie celej
reportáže. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov sa uskutočnilo koncom apríla.
(ppš)

Podporia dobré nápady

Nadácia Orange vyhlásila už desiaty ročník grantového programu
Šanca pre váš región. Opäť ním chce motivovať ľudí v slovenských
regiónoch, aby vlastnou snahou prispeli k pozitívnym zmenám vo
svojom okolí, obci či meste. Cieľom programu je podporiť verejnoprospešné projekty zamerané na oživenie kultúrneho a spoločenského života, vytváranie miest pre stretávanie komunít a príležitostí
na dobrovoľnícke aktivity. O príspevok z grantového programu sa
môžu uchádzať neformálne skupiny občanov, mimovládne organizácie aj kultúrne inštitúcie. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 €. Projekty sú prijímané elektronicky prostredníctvom
online systému e-grant na webovej stránke www.nadaciaorange.
egrant.sk Uzávierka prijímania žiadostí je 15. mája 2014.
(ppp)
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Konkatedrálu Sedembolestnej Panny Márie rozozvučali v pondelok podvečer tóny nástrojov, ktoré používali umelci v 17. a 18.
storočí. Profesionálny súbor komornej hudby La Sainte Folie Fantastique v zložení Lucille Boulanger (viola da gamba), Amaud de
Pasquale (čembalo) a Zuzana Branciard (husle) obohatil svojím
koncertom Popradskú hudobnú jar.
FOTO – Marek Vaščura

Diváci rôznych vekových kategórii sa prišli v pondelok do domu kultúry pozrieť na výnimočné predstavenie Julio & Romea. Išlo o netradičné a originálne tanečné hiphopové spracovanie Shakespearovej hry
Romeo a Julia, ktoré vzniklo v koprodukcii Baletu SND a Street Dance
Academy s Lacim Strikom. Známy choreograf si zahral hlavnú úlohu spoločne s Petrou Almášiovou.
FOTO – Marek Vaščura

Popradské havrany sa stali umeleckým dielom
Veľkolepé výstavné priestory Tatranskej
galérie v Poprade sú priam stvorené pre
diela umeleckého fotografa, výtvarníka a
milovníka džezu Ivana Kelly Köhlera. V
Poprade vystavuje už štvrtýkrát, ale kým
doteraz predstavil menšie kolekcie, novú
výstavu pripravoval dva roky a zaberá veľkú
časť galerijných priestorov. Otvorili ju minulý piatok a potrvá do 22. júna 2014.
I. Kelly Köhler je z minulosti známy svojou
vášňou pre fotografické zachycovanie fašiangových radovánok a takisto oduševnením pre
džez. V tomto roku však oslávi sedemdesiatku, ktorá sa stala pre tohto nekonvenčného
umelca akýmsi medzníkom v tvorbe. Svoju
výstavu preto nazval príznačne New Kelly
Multikulty. Nový Kelly, čo je jeho umelecký

pseudonym, mieni doterajšie témy viac-menej uzatvoriť. Poznamenal: „K môjmu jubileu
pripravujem v tomto roku 7 výstav a sedemdesiatkou začínam nové témy, ktoré pripravujem
dlhodobo. Tatranská galéria v Poprade je mojou najmilovanejšou z celého Česka a Slovenska. Je stavaná na moje projekty veľkoplošného
charakteru. Prišiel som do nej s troma novými
hlavnými témami. Jedna je vyložene založená
na popradských havranoch, ktoré som pozoroval v rôznych ročných obdobiach a výsledok
svojho videnia som umiestnil do galérie. Druhá téma sú zebry, ktoré ma nezaujímajú ako
zviera, ale ako grafický objekt. Ani jedna zebra
nemá totiž rovnakú grafiku. Chodím ich fotiť
do Afriky aj do zoologických záhrad. A tretia
téma sú exkrementy, ktoré majú v Poprade
svetovú premiéru. Podnetom pre túto časť výstavy bolo, že pred niekoľkými rokmi mi ateliér zaplavili spodné vody a mikroorganizmy
urobili na mojich negatívoch a diapozitívoch
neuveriteľné abstraktné obrazy.“
Množstvo účastníkov vernisáže obdivovalo sťaby kaleidoskopické fotoobrazy, zakladajúce sa na opakovaných motívoch jednej témy. Umelcovo zobrazenie skutočnosti
každého prinúti pozrieť sa na svet okolo nás
inými očami. Očami, ktoré vidia umenie
tam, kde ho obyčajní smrteľníci vôbec neočakávajú.
Riaditeľka TG Anna Ondrušeková uviedla: „Sieň venovaná našim havranom, ktoré
krúžia nad Elektrárňou TG každý deň, určite
návštevníkov očarí. Série obrazov a nádherné

Sobota 10. máj od 15. do 18. hod. na Námestí sv. Egídia v Poprade

MÍĽA PRE MAMU

Pod záštitou primátora mesta Poprad Antona Danka
Zábavné podujatie pre rodiny s deťmi na oslavu Dňa matiek. Návštevníkov podujatia čaká pestrý program a symbolická míľa pre svoju
mamu. Motívom tohtoročnej Míle pre mamu je verejná zbierka Ďakujem, že si – mama, venovaná materským a rodinným centrám.
Nedeľa 11. máj o 10. hod. v divadelnej sále Domu kultúry Poprad

AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU
Divadlo Ofina Ružomberok			

Vstupné: 1,50 €

imitácie kompozícií do okien, čo
pôsobí ako čipka, sú fascinujúce. Takisto zaujmú zebroidné
námety s využitím striedania
bielej a čiernej
farby.
Zebry
milujú rôzni výtvarníci, najmä
opartisti. A do tretice exkrementografie, ktoré
vznikli po tom, čo Ivanovi Köhlerovi zaplavila žumpa jeho ateliér a archív. Zničila mu
negatívy, ale on sa nepoddal, využil pozostatky a prepracoval ich do monumentálnych
veľkoplošných fotoobrazov.“
Súčasťou piatkovej vernisáže bolo vystúpenie Kataríny Feldekovej a Petra Lipu, ktorý je dlhoročným priateľom I.
Köhlera. Prišiel
tiež ďalší starý
priateľ Ľubomír
Feldek a početní
hostia. Umelec
nezostal svojej
povesti a imidžu
nič dlžný a v netradičnom odeve
pútal pozornosť
osobne i svojimi
dielami. (mar)

Sobota 17. máj o 19. hod. v divadelnej sále Domu kultúry
v Poprade

SZIDI TOBIAS & BAND

V Poprade sa predstaví Szidi Tobias
so sprievodom špičkových hudobníkov: gitara a klávesy – M. Vyskočány,
akordeón – M. Osadský, saxofón a
flauta – R. Šimurka, bicie – M. Buntaj,
violončelo – A. Gál. Texty zložil na
mieru Szidi Peter Lipovský.
Vstupné: 12 €
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Spojená škola – škola hrou
Začiatkom minulého týždňa sa v priestoroch Spojenej
školy na Letnej ulici konala
celoslovenská
konferencia
s medzinárodnou účasťou pod
názvom Škola pre každého –
škola na každý deň. Učitelia
s rôznych kútov krajiny, ale aj
hostia s Holandska a Čiech sa
zoznámili s novými metódami vyučovania, ktoré dokážu
spestriť prácu nielen žiakom,
ale aj ich učiteľom. Podujatie
sa konalo v rámci projektu
Premena tradičnej školy na
modernú.
„Konferencia urobila bodku za
dvojročnou prácou v našej škole,
ktorou sme sa snažili napĺňať
výzvu modernej doby. Využívali
sme nové spôsoby vyučovania,
ktoré sme chceli prepojiť so zvýšením efektivity práce učiteľa.
Očakávame, že žiaci zmenia svoj
postoj k učeniu, aby sa začali
aktívne učiť pre seba. Získali sme
kvalitné materiálne zabezpečenie
do šiestich tried, veľa pomôcok

Napísali ste nám
Rekondičný pobyt
Regionálne združenie zdravotne postihnutých Prešovského kraja, základná organizácia
Poprad, organizuje vo Vyšných
Ružbachoch rekondično-integračný pobyt pre členov, rodinných príslušníkov a sympatizantov v termíne od 31. mája do
7. júna 2014. Bližšie informácie
a prihlášky na č. t. 0908 392 793,
0914 150 909, e-mail: rzzp.po@
centrum.sk
(ppp)

Starostlivosť
o zdravie seniorov

Tridsať seniorov - členov Jednoty dôchodcov na Slovensku
z Popradu, sa v apríli liečilo v Bardejovských kúpeľoch.
Úsmev a ochota personálu,
vynikajúca starostlivosť i strava, ale hlavne pocit, že sa o nás
niekto stará a nezabúda, že
sme vo svojom aktívnom pracovnom živote vytvárali určité
hodnoty, je uzdravujúci.
V našom kraji sme síce chudobnejší, ale srdečnejší, konštatovala mladá sestrička, keď
som jej pri odchode ďakovala.
Mala pravdu. Okrem vynikajúcich procedúr, napomáhala
liečeniu práve táto ústretovosť
a srdečnosť, za ktorú všetkým
ďakujeme.
(gor)

a literatúry a tiež podporu na organizovanie školení pre učiteľov,“
zhrnula riaditeľka Spojenej školy Viera Grohová. Podľa nej bolo
najväčším inovatívnym prvkom
vytváranie prienikových tém,
ktoré boli rozoberané z pohľadu
troch vyučovacích predmetov.
„Aj učiteľ mohol hľadať možnosti, ako tému využiť vo svojom
predmete. Inšpiráciu sme získali
v Holandsku,“ dodala. Dôležitú
úlohu v tomto systéme zohráva
čítanie, ktoré slúži ako nástroj
myslenia.
„Želám si, aby tento systém,
ktorého experimentálne overovanie máme ukončiť do roku
2015, oslovil kolegov aj v iných
školách,“ doplnila riaditeľka.
Účastníci konferencie sa s radosťou oboznámili s novými
prvkami vo vyučovaní. „Podobné metódy využívame pri
práci aj my, takže ich tak trochu poznáme. Rada som však
prijala pozvanie, pretože k tejto
škole mám určitý vzťah. Bolo

vidieť, že žiaci pracovali mimo
stresu a na hodine sa zabávali
učením,“ uviedla riaditeľka ZŠ
s MŠ na Komenského ulici Jarmila Cervová.
Spojená škola na Letnej ulici
spolupracuje s 22. Základnou
školou v Plzni. Konferenciu
nevynechala ani jej riaditeľka
Božena Světlíková. „S tunajšou
pani riaditeľkou spolupracujeme
už tretí rok. Zistili sme, že máme
rovnaké ciele. U nás sa uchytila
matematika profesora Hejného,

ktorej tiež mnohí neverili, ale na
vlastné oči sa presvedčili, že deti
to baví,“ povedala.
Cestu do Holandska si užívala
aj žiačka Spojenej školy Maura
Hofmans, ktorá z krajiny tulipánov pochádza, no na Slovensku
žije už osem rokov. „V Holandsku sa naši učitelia naučili nové
veci, ktoré preniesli na Slovensko. Viac teraz pracujeme v skupinách s pracovnými listami
a o témach sa otvorene rozprávame,“ zhodnotila.
(mav)

Deň vedy u bilingvalistov

Bilingválna sekcia Spojenej školy na Ulici
Dominika Tatarku v Poprade už tretí raz pripravila Deň vedy. V predposledný aprílový deň
tretiaci spolu s drobnou podporou z druháckych radov ovládli našu školu experimentmi.
Už pred vchodom vítal návštevníkov podujatia katapult, na prízemí sa strieľalo z luku.
Drobcom zo základnej školy a osemročného
gymnázia sa veľmi páčilo hranie sa s nenewtonovskou kvapalinou a preteky magnetických
autíčok, starších - bilingvalistov a športovcov
- zaujal napríklad gyroskop alebo rezonancia

piesku na reproduktore. Všetci diváci sa tešili,
že si pokusy môžu vyskúšať na vlastnej koži.
Hoci tento rok chýbali na Dni vedy prednášky,
obrovská rozmanitosť pokusov zaujala žiakov
a študentov školy i náhodných okoloidúcich.
Podľa slov milého Angličana, ktorý sa pristavil pri katapulte, by vraj i svetoznámi fyzici, a
vďaka starovekej bojovej technike, aj Alexander Veľký, boli na nás hrdí. Tento ročník môžeme teda nazvať nielen slovenský Deň vedy a
nemecký Tag der Wissenschaft, ale aj Science
Day.
Barbora Nitschová, SŠDT Poprad

Študenti z Popradu v Európskom parlamente

Projekt Euroscola sa teší
veľkému záujmu zo strany študentov nielen zo Slovenska.
Mladí ľudia sa oboznamujú
s fungovaním EP, imitujú činnosť europoslancov. Navyše si
precvičia svoje znalosti a jazykovú zdatnosť v cudzom jazyku.
Študenti z Obchodnej akadémie
v Poprade v apríli navštívili EP.
Základné informácie o histórii
miest si vopred naštudovali, ale
skutočná prehliadka Štrasburgu
– „mesta ciest“ - bola okúzľujúca. Cez Námestie republiky, Kléberovo námestie, Gutenbergovo
námestie sme sa dostali k historickému skvostu – ku katedrále
Notre-Dame. Absolvovali sme
jedinečnú prehliadku mesta vyhliadkovou loďou po ramene rieky
Rýn.

V budove EP sme si vychutnali
si majestátnosť a monumentálnosť
stavby. Obdivovali sme interiér,
parlamentnú sálu, kvety vyrastajúce spod kamennej dlažby. 464 študentov, 43 učiteľov z 21 štátov EÚ
zanietene diskutovalo o životnom
prostredí, zamestnanosti mladých
ľudí, voľbách, o plytvaní potravinami a o budúcnosti Európy. Spoznali sme prácu europoslancov,
vymieňali si skúsenosti, vyskúšali
sme si jeden pracovný deň ako
skutoční europoslanci. Navštívili
sme aj Remeš a obdivovali nádhernú gotickú katedrálu, kde kedysi
korunovali francúzskych kráľov.
Potom sme pokračovali do Paríža a
našu cestu sme zavŕšili v starobylej
Prahe.
Riaditeľka OA Poprad Iveta
Račeková sa vyjadrila: „Návšteva

EP bola jednoznačne prínosom
pre študentov i pedagógov školy.
Pozitívne hodnotím aktivitu žiakov v parlamente. Verím, že táto
návšteva EP bude žiakov motivovať k tomu, aby sa s radosťou
učili cudzie jazyky, viac pracovali
na sebe.“ Študentka OA Poprad
Petronela Mašlonková dodala:
„Získali sme nové poznatky o práci europoslancov. Videli sme krásne historické miesta, vyskúšali na
vlastnej koži, aké je náročné hlasovať a rozhodovať o budúcnosti
EÚ.“
Chceme sa poďakovať Informačnej kancelárii EP na Slovensku,
že pripravuje pre študentov takéto
projekty a my vďaka nim spoznávame nové krajiny, ľudí, zdokonaľujeme sa v cudzích jazykoch.
Kristína Mušinská, OA Poprad
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v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

v katastrálnom území Poprad,
pozemok časť parc. č. KN-C 3009/280 o výmere 24 m2
za účelom umiestnia celoročnej terasy
k prevádzke Espresso u Poľovníka.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 8,- €/m2/rok za pozemky,
ktoré slúžia na účely podnikania, alebo s ním súvisia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve mesta Poprad, schválenými Uznesením
MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012.)
Bližšie informácie o nehnuteľnostiach 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 15. 5. 2014
o 12. hod.
PP-60

Výberové konanie

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

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Centra voľného času,
Ulica mládeže 2688/13, Poprad.

•

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky
odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušné školské zariadenie
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
absolvovanie prvej atestácie/1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe.
Ďalšie požiadavky
spôsobilosť na právne úkony,
znalosť príslušnej legislatívy,
bezúhonnosť,
komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
prihláška do výberového konania,
profesijný životopis,
overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.),
písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch,
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

••
••
••
•
••
••
•
••
•
•

Uzávierka prihlášok je 23. mája 2014.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - CVČ“ posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad
oddelenie školstva, mládeže a športu
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí
splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. PP-54

v katastrálnom území Veľká,
pozemok časť parc. č. KN-C 349/1 o výmere 55 m2.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemok situovaný pri rodinnom dome, na účely zriadenia pridomovej záhradky.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ
č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012)
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,
PP-61
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 15. 5. 2014 o 12. hod.

MESTO

POPRAD

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

v katastrálnom území Poprad,
pozemok časť parc. č. KN-C 2003/2 o výmere 19 m2.
Výška nájmu je minimálne 0,12 €/m2/rok za pozemok na záhradkárske účely.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ
č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313,
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
PP-59
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 15. 5. 2014 o 12. hod.

MESTO

POPRAD

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

v katastrálnom území Poprad
časť pozemku parc. č. KN-C 592 o výmere 25 m2.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 6,10 €/m2/rok.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením
MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle znaleckého posudku č.
35/2011 vypracovaného Ing. Róbertom Rodákom)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313,
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
PP-58
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 15. 5. 2014 o 12. hod.

MESTO

POPRAD

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

v katastrálnom území Svit,
pozemok časť parc. č. KN-E 2245/6 o výmere 1 m2.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 25,- €/ks/rok za pozemok v zóne
B na účel osadenia informačnej tabule s plochou tabule 1 m² a viac.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením
MsZ č. 117/2012, zo dňa 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.
PP-57
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 15. 5. 2014 o 12. hod.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POVEDALI SLÁVNI
Lepšie je spýtať sa, ako nevedieť.

M.J. SALTYKOV - ŠČEDRIN

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 7. mája má meniny Monika, zajtra 8. mája Deň víťazstva nad
fašizmom, meniny oslavuje Ingrida, v piatok 9. mája Roland, v sobotu 10. mája Viktória, v nedeľu 11. mája Blažena, v pondelok 12.
mája Pankrác a v utorok 13. mája Servác.

VITAJTE MEDZI NAMI
V nemocnici v Poprade sa narodili: 24. apríla 2014 – Štefan Mitz,
Poprad, 25. apríla – Adam Jankovič a Alex Jankovič, Poprad.

MANŽELSTVO UZAVRELI
25. apríla 2014 – Katarína Šavelová a Vladimír Kostolník, 26. apríla – Edita Šelepová a Jozef Michalčík, Barbora Lištiaková a Peter
Pavličko, Nikola Drdáková a Róbert Šimek, Eva Popovičová a Štefan
Žák, Mgr. Ľudmila Ďurčová a Ing. Stanislav Šmigel, Katarína Uličná
a Peter Štelbaský, Ľuba Koperniechová a Ján Romaňák, 27. apríla –
Ing. Miroslava Sedláková a Ing. Matúš Spišiak.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 2. mája 2014
vo Veľkej so

Štefanom Kerdíkom,
78-ročným

V piatok 2. mája 2014
v Hozelci so

Štefanom Krajňákom,
76-ročným

V pondelok 5. mája 2014
vo Veľkej s

Paulou Pivkovou,
94-ročnou

V pondelok 5. mája 2014
vo Veľkej s

Milenou Šoltýsovou,
65-ročnou

V utorok 6. mája 2014
vo Veľkej s

Annou Hangurbadžovou,
45-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 7. mája 2014
o 13. hod. v Novej Lesnej s

Jánom Ilavským,
86-ročným

V stredu 7. mája 2014
o 13.30 hod. vo Veľkej s

Vladimírom Budzákom,
55-ročným

V stredu 7. mája 2014
o 15. hod. vo Veľkej s

Mgr. Ivanom Iždinským,
80-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 8. mája do 14. mája

Divergencia – o 14.40 hod.
(hrá sa len cez víkend a 8.5.),
o 17.30 hod. a o 20.20 hod.,
Chrobáčikovia: Údolie stratených mravčekov 3D – o 13.
hod. (hrá sa len cez víkend
a 8.5.), Rio 2 2D – o 13.20 hod.
(hrá sa len cez víkend a 8.5.),
The Amazing Spider – Man
2 2D – o 15.30 hod., Jedna za

všetky – o 18.20 hod. a o 20.40
hod., Bella a Sebastián – o 14.
hod. (hrá sa len cez víkend
a 8.5.) a o 16. hod., The Amazing Spider – Man 2 3D – o 20.
hod. (nehrá sa 13.5. a 14.5.), Zakázaná zóna – o 18. hod. (nehrá sa 13.5. a 14.5.), ARTMAX
OPERA – Bohéma – o 19.
hod. (hrá sa len 13.5.), Drsná
jazda – Godzilla 3D – o 20.30
hod. (hrá sa len 14.5.). Viac
na www.cine-max.sk
(ppš)

Kvetena v botanickej záhrade
Od 8. mája až do polovice septembra bude v Tatranskej Lomnici
otvorená Expozícia tatranskej prírody – botanická záhrada Štátnych
lesov TANAPu. Návštevníci tak
majú možnosť aj v období, keď je
vysokohorské prostredie ešte uzavreté a vegetácia miestami pod
snehom, pozorovať meniacu sa farebnosť tatranských kvetov.
Už v polovici marca sa ako prvé
na lúkach botanickej záhrady objavia
svetlofialové kvietky šafranu spišského, postupne sa k nim pridávajú
žlté kvety chudôbky vždyzelenej a
fialové kalichy ponikleca. Botanická
záhrada ponúka turistom k videniu
endemický druh Tatier a Fatry mak
tatranský, práve kvitnúcu vzácnu
skalokrásku pyrenejskú, trávničku
alpínsku a vičenec horský vyskytujúce sa v Tatrách len v jednej lokalite.
Z glaciálnych reliktov rastie v botanickej záhrade dryádka osemlupienková, lomikameň ovisnutý, turička

jednoduchá a ostrička myšia. Ako
posledná rozkvitá astra spišská. Len
v tomto roku sa v botanickej záhrade
na ploche takmer tri hektáre predstavuje 290 bylín a drevín počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný
podrast až po vegetáciu alpínskeho a
subniválneho stupňa.
V záujme ochrany prírody TANAPu si milovníci skalničiek môžu sadeničky a semená tatranských rastlín
a drevín kúpiť priamo v botanickej
záhrade. Medzi takmer 80 druhmi
rastlín nechýba najžiadanejší plesnivec alpínsky, silenka bezbyľová,
lomikameň metlinatý, zvonček maličký, klinček ľadovcový, veternica
narcisokvetá, klinček včasný, dryádka osemlupienková či horec.
V botanickej záhrade vybudovali ŠL TANAPu bezbariérové trasy a je preto prístupná aj pre ľudí
so zníženou schopnosťou pohybu,
handicapovaným turistom i detským kočíkom.
(lbu)

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 7. mája – Včela, vo štvrtok
8. mája - Cyprián, v piatok 9. mája
– Medovka, v sobotu 10. mája
– Adus, v nedeľu 11. mája –
Victoria, v pondelok 12. mája
– Tília a v utorok 13. mája –
Lekáreň Nemocnice Poprad.
Včela: Tatranské nám. (pri nemocnici), Cyprián: L. Svobodu 2689, č. t.
773 22 40, Medovka: Tatranské nám.

4914/8, č. t. 285 12 25, Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Victoria:
Drevárska ul. (pri autobusovej stanici), Tília: Banícka 28, Lekáreň
Nemocnice Poprad: Banícka ul.
Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. do 22.
hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

HOROSKOP od stredy do stredy
Dostane sa
vám nečakanej pomoci. Tešte sa aj z väčšieho
prílivu financií.

S rozvahou a
trpezlivosťou
vyriešite rôzne menšie starosti,
ktoré vás v tomto týždni postretnú.

Vý n i m o č n e
šťastné obdobie sa odzrkadlí na vašej celkovej
pohode a šťastných vzťahoch.

Váš ostrý jazyk sa ukáže
ako výborný prostriedok na presadenie vášho zámeru a presvedčenie
protivníka.

S novou jarou
vám pribúdajú nové sily. Urobíte toľko práce
doma aj v zamestnaní, až sa budú
iní čudovať.
Veľmi príjemný týždeň bude naplnený mnohými
stretnutiami s novými ľuďmi.

Poteší
vás
nejaká dobrá
správa. Zlepší sa aj vaše zdravie,
ktoré ste v poslednom čase zanedbávali.
Nepremyslené slová by
vás mohli mrzieť, preto si dávajte
pozor na jazyk.

Budete
sa
musieť
obmedzovať vo finančných záležitostiach. Pozor na podpisy dôležitých dokumentov a zmlúv.

V poslednom
čase sa vás
zmocňuje nervozita a napätie. Môže
sa to odzrkadliť na vašom zdraví.

Citlivo budete
vnímať dianie
okolo vás, ktoré vo vás vzbudzuje
obavy z budúcnosti.

Veľmi pekné
dni si užite,
lebo čoskoro sa na vás znovu nahrnie veľa práce.
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•

Športový klub športovej
gymnastiky GY-TA Poprad organizuje 17. mája od 9.45 hod.
v telocvični ZŠ na Dostojevského
ulici v Poprade XXXVI. ročník
súťaže v športovej gymnastike
o Pohár primátora Popradu.
Basketbalisti Iskra Svit si poradili so svojim súperom v súboji
o bronz aj v sobotu na jeho palubovke. Po víťazstve nad Komárnom 85:82 vyhrali sériu 2:0 na zápasy a tešili sa z vytúženej medaily.
Popradský horolezec Peter
Hámor v stredu krátko predpoludním miestneho nepálskeho
času ako prvý v jarnej sezóne dosiahol hlavný vrchol Šiša Pangmy
(8 027 m) spoločne s dvoma rumunskými spolulezcami. Pre Petra je to už dvanásta osemtisícovka, na ktorú vystúpil. Ešte nestál
na vrchole Dhaulágirí (8 167 m)
a Manaslu (8 163 m).
Žiacka liga mesta Poprad v minibasketbale najmladších žiačok
a žiakov pokračovala štvrtým kolom.
Štvorčlennú skupinu v telocvični ZŠ

•
V nedeľu sa v priestoroch domu kultúry konali tvorivé dielne s názvom
Darček pre moju mamu pod vedením Marianny Ďurasovej. Tentokrát deti
vyrábali srdiečko s básničkou, ako darček k sviatku všetkých mám, ktorý
pripadá na nedeľu 11. mája.		
FOTO – Marek Vaščura

Jarné zalesňovanie v Tatrách
Jarné zalesňovanie v Tatranskom národnom parku sa začalo o dva
týždne skôr ako v minulých rokoch. Pri nástupe jari bol zaznamenaný
zimný deficit vlahy v pôde, ktorý čiastočne vyrovnali zrážky v minulých dňoch. Súčasné relatívne stabilné počasie bez extrémne vysokých
teplôt je doslova ideálne na zalesňovanie v Tatrách. Do pôdy zasadia
spolu vo všetkých ochranných obvodoch Štátnych lesov TANAPu od
Oravy až po Červený Kláštor približne 450 tisíc sadeníc.
(lbu)

INZERCIA

•

P R E DA J

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám záhradku s chatkou
na Dubine 3, v OV, voda, elektrika, UK. Cena dohodou. Inf.: č. t.
0903 253 538.
32/14-P
Predám záhradku s chatkou
v Poprade na sídl. Juh za železnicou, cena dohodou. Inf.: č. t.

•
•

•

0905 192 270.
45/14-P
Predám Fabiu combi, diesel,
1.6 TDI, r. v. 2010, biela farba,
133 000 km, servisná knižka, plná
výbava, kožený volant, vyhrievané
sedačky, sezónne prezutie, cena
7 250 €, t.j. 50% z novej ceny. Inf.:
č. t. 0915 917 147.
46/14-P
Predám
pekný
slnečný
1-izb. byt v Kežmarku s výhľadom na Vysoké Tatry. Inf.: č.
t.0907 049 318.
54/14-P
Predám 3-izb. zrekonštruovaný byt s balkónom v Poprade, 80 m2, zateplená bytovka. Cena 59 000 €. Inf.: č. t.
0904 508 155.
55/14-P
Predám 1-izb. slnečný byt na
novom Juhu, 4. posch., 36 m2, s balkónom, vstavaná skriňa v cene. Inf.:
č. t. 0903 056 590.
56/14-P

•
•

Krátko zo športu

•

•

Francisciho vyhrala s prehľadom ZŠ
Komenského. V priebežnom poradí
vedie ZŠ Jarná, ktorá má na konte už
plný počet zápasov a 20 bodov. Posledné kolo je na programe 26. mája
v telocvični ZŠ Komenského.
Vo finále Žiackej ligy mesta
Poprad vo volejbale vyhrala koncom apríla trojčlennú skupinu ZŠ
Letná medzi chlapcami a ZŠ Dostojevského medzi dievčatami.
V pondelok 12. mája sa v Aréne Poprad uskutočnia Majstrovstvá
Slovenska vo futsale žiakov do trinásť rokov. Medzi šiestimi účastníkmi nechýba domáci celok FK Poprad – st. žiaci ZŠ Poprad – Veľká.
Podujatie začína o 10. hod.
Už v piatok 9. mája sa bieloruskom Minsku začínajú Majstrovstvá
sveta v ľadovom hokeji. Do záverečnej nominácie trénera Vladimíra
Vůjteka sa dostali aj traja odchovanci Popradu: Dávid Skokan, Marcel
Haščák a Ján Brejčák. Z popradských
rodákov je v tíme Slovenska ešte aj
Tomáš Marcinko, ktorý hokejovo
vyrastal v Košiciach.
(ppv)

•
•
•

Mladí hasiči odštartovali sezónu
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany zorganizoval už
štrnásty ročník Podtatranskej olympiády mladých hasičov, do ktorej
zaradil dvanásť súťaží.
Prvú súťaž v tomto roku zorganizoval v sobotu 26. apríla DHZ Spišské
Bystré. Zúčastnili sa jej 5 - členné družstvá z okresu Poprad, Kežmarok
a Stará Ľubovňa. Medzi pätnástimi družstvami chlapcov bola prvá Holumnica okr. Kežmarok. Spomedzi devätnástich družstiev dievčat bola
opäť najlepšia ZŠ Šuňava I.
Podtatranská olympiáda mladých hasičov pokračovala v nedeľu 27.
apríla v Batizovciach. Medzi 19 družstvami chlapcov zvíťazila Šuňava,
spomedzi sedemnástich družstiev dievčat si siedme víťazstvo po sebe
v histórii súťaže pripísal ambiciózny kolektív zo Šuňavy I.
(kli)

•
•

K Ú PA

•

RÔZNE

Kúpim akékoľvek slovenské pivové poháre. Inf.: č. t.
0905 676 094.
6/14-K

POŽIČAJTE si až 2 550 €, aj
bez potvrdenia o príjme. www.
popradskepozicky.sk Tel.: 0911
913 849, 0917 668 003. 45/14-R
Džentlmen 40+ žijúci a pracujúci v Londýne sa rád zoznámi so
Slovenkou ovládajúcou AJ aspoň
na pasívnej úrovni. E-mail: lesliet@gclaw.co.uk
65/14-R
Dám do prenájmu alebo predám moderný dom 10 km od Popradu. Cena 360 €/mesačne. Inf.: č.
t. 0918 296 393.
71/14-R

•
•

Počas 47. Valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru (SOV)
v Bratislave odovzdal šéf SOV František Chmelár plaketu za výrazné prispievanie k rozvoju olympizmu a športu primátorovi mesta Vysoké Tatry
Jánovi Mokošovi. Do Vysokých Tatier putovali ešte dve ocenenia. Strieborný odznak SOV sa ušiel Pavlovi Mlynárovi, bývalému poprednému bežcovi na lyžiach a bronzový odznak získal nedávny jubilant Stanislav Baluch, bývalý československý reprezentant v behu na lyžiach a majster ČSSR
v lyžiarskom maratóne v roku 1961.
FOTO – Jakub Súkup/SOV
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Doma body nepúšťajú
Popradskí futbalisti stále bojujú
v tvrdej konkurencii o miestenky
do vyššej futbalovej súťaže.
V rámci 24. kola III. ligy Východ privítali v sobotu tabuľkového suseda z Martina.
Vo vyrovnanom zápase rozhodol pokutový kop. Popradčania sa víťazstvom prepracovali
už na štvrtú priečku za najväčších favoritov.
„Videli sme špičkový
zápas dvoch kultivovaných mužstiev, ktoré
vedia čo chcú hrať. Už
po pätnástich minútach
bolo jasné, že to bude
o jednom góle. V prvom
polčase sme si nedokázali
vypracovať šancu. V druhom dejstve sme hrali
agresívnejšie a začali sme
sa dostávať do príležitostí. Nakoniec sme dali gól
z pokutového kopu a tak

treba povedať, že to bolo vydreté víťazstvo s veľmi kvalitným
súperom,“ povedal tréner FK
Poprad Vladimír Lajčák.
Výsledok: 24. kolo v sobotu 3. mája FK Poprad – MŠK
Fomat Martin 1:0 (0:0) gól Popradu: 83. Matúš Bendík z pokutového kopu.
Program: 25. kolo v sobotu
10. mája o 16.30 hod. MŠK Námestovo - FK Poprad. (mav)

Bowling Tour mesta Poprad
Posledný aprílový deň sa zišli priaznivci turnaja Bowling Tour
mesta Poprad v herni Citybowling v ZOC Max na treťom kole jarnej časti a celkove 15. kole turnaja 2013/2014. Zúčastnilo sa ho 26
štartujúcich.
V sk. A v kvalifikácii dominoval svojimi výkonmi I. Lendácky, ktorý
ju vyhral výkonom 1200 b. a čakal na svojho finálového súpera. Do
finále sa ešte prebojovali T. Szabo, R. Zoričák, J. Petras, F. Kuziel a Ľ.
Jurínyi. V prvom finálovom kroku bojovali medzi sebou Szabo, Zoričák, a Petras, ktorý si najlepšie počínal a s výkonom 187 b. prebojoval
do druhého kroku. Tam sa stretol s Jurínyim a Kuzielom. Do posledného kroku postúpil Kuziel, ktorý sa vo finále stretol s Lendáckym. Víťazom sa stal I. Lendácky s celkovým priemerom 200,14. Druhý skončil F. Kuziel s priemerom 189,38 a tretí J. Petras s priemerom 183,75.
V sk. B sa víťazom kvalifikácie stal R. Gavalér s výkonom 1097 b. Do
finále sa ešte prebojovali B. Valíček, Ľ. Kožik, M. Repáň, M. Kovalčíková a M. Karolčíková. V prvom finálovom kroku bojovali medzi sebou
o postup do celkového finále Valíček, Repáň a Kožik. Do druhého kroku sa prebojoval Kožik. Tam sa stretol s Kovalčíkovou a Karolčíkovou.
Do finále nakoniec postúpil Ľ. Kožik, kde sa stretol s R. Gavalérom.
V sk. B sa celkovým víťazom stal R. Gavalér s priemerom 185,43 na
druhom mieste skončil Ľ. Kožik s priemerom 184,56 a tretia skončila
M. Karolčíková s priemerom 174.
Štvrté kolo jarného bloku turnaja bude v stredu 14. mája. 2014. Obsadzovačka je na stránke www.bowlingtournament.eu
(ile)

BAM-ka s malou šancou na postup
Basketbalistky BAM Poprad
narazili v prvom kole play-off
1. ligy žien na Banskú Bystricu.
V dvojzápase na domácej palubovke ťahali za kratší koniec. Na
zápasy tak prehrávajú 0:2 a v odvetách na pôde súpera budú mať
cez najbližší víkend o to ťažšiu
úlohu zvrátiť nepriaznivý stav.
„V prvom zápase sme nezvládli
úvod, aj keď súperky tiež nehrali oslnivo. Dievčatá odišli fyzicky
v závere a urobili veľa taktických
chýb. Na druhý deň to bolo v ofenzíve lepšie, no stále dochádzalo
k taktickým chybám. Sú pred nami
dva zápasy v Banskej Bystrici. Budeme sa celý týždeň pripravovať
najmä po taktickej stránke. Budeme sa snažiť u súpera zabojovať
o lepší výsledok,“ povedal tréner
BAM Poprad Ján Hricko.

Výsledky: v sobotu 3. mája
BAM Poprad – ŠKP 08 Banská Bystrica 35:63, v nedeľu 4.
mája BAM Poprad – ŠKP 08
Banská Bystrica 56:77. V prípade nerozhodného stavu 2:2 na
zápasy by rozhodovalo celkové
skóre série.
(mav)

Domáci sa prebojovali
na majstrovstvá Slovenska

ZŠ s MŠ na Komenského ulici je
známa výchovou nádejných basketbalistov. V školských súťažiach
je v tomto športe vždy najväčším
favoritom. Krajské kolá organizuje už mnoho rokov pravidelne.
Starší žiaci bojovali o celoštátne
finále minulý týždeň v stredu.
Osem tímov sa rozdelilo do
dvoch skupín. Poprad zastupovali už tradične chlapci zo ZŠ s MŠ
na Komenského ulici. Zahrali si
s Novou Ľubovňou, Bardejovom
a Levočou v telocvični svojej školy.
V Aréne Poprad bojovali o finále Humenné, Šarišské Michaľany,
Slovenská Ves a Ľubotice. Do boja
o prvenstvo sa dostali chlapci z Popradu a Ľubotíc. Úlohu favorita potvrdili domáci a zaslúžene postúpili
na školské majstrovstvá republiky.
„Už pravidelne je v tomto období Poprad centrom basketbalového diania
v Prešovskom kraji. Teší nás, že za
posledných 15 rokov je takmer vždy
víťazom krajského kola družstvo
z okresu Poprad. Treba pochváliť
basketbalové kluby ako BKM, BAM
alebo Iskra, že sa zodpovedne venujú mládeži. Pred pár dňami sme
oslávili 65. výročie ženského basket-

balu v Poprade a toto je taký malý
darček k tomuto výročiu,“ povedal
Jozef Pavlík z oddelenia školstva,
mládeže a športu MsÚ Poprad.
Dodal, že víťaz si vybojoval právo
účasti na celoštátnom festivale detí
a mládeže Kalokagatia, ktorý sa
koná každé dva roky v Trnave. Tentokrát to bude od 19. do 21. júna.
„Mám veľkú radosť vždy, keď sa
naše deti dostanú takto ďaleko. Urobili sme všetko preto, aby sa toho zúčastnili. Pre mňa sú víťazmi už tým,
že postúpili na krajské kolo,“ pridala
sa riaditeľka ZŠ s MŠ Komenského
Jarmila Cervová.
(mav)

FUTBAL

Mlynčeky 2:0, St. Lesná – Výborná 2:3, Sp. Štiavnik – Šuňava 4:3,
Vlková – Sp. St. Ves 0:0, Žakovce
– Gánovce 6:2.
3.trieda sk. A – 16. kolo – 4. 5.
Bijacovce – Dúbrava 3:0, Vlkovce
– Vítkovce-Klčov 0:6.
3.trieda sk. B – 15. kolo – 4. 5.
Franková – Osturňa 4:1, Podhorany – Ihľany 1:1, Matiašovce – Sp.
Hanušovce 5:0.
(PFZ)

1.ČEZ trieda - 23.kolo – 4. 5.
V. Slavkov – Vrbov 2:3 (3. 5.), Mengusovce – Stráže 1:5, Sp. Štvrtok
– Vernár 2:2, Hôrka – Sp. Hrhov
1:0, V. Lomnica – Vikartovce 1:4,
Ľubica – Sp. Belá 1:0, Batizovce – L.
Teplička 5:1, Toporec – Lučivná 4:0.
2.trieda – 20. kolo – 4. 5.
Dravce – Huncovce 2:2, Hozelec –
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LUNYS dodá školám čerstvé ovocie a zeleninu

Spoločnosť Lunys je jedným z
najväčších dodávateľov ovocia a
zeleniny na Slovensku. Dodáva
rozmanité ovocie a zeleninu nielen
do veľko a maloobchodov, do
hotelov, gastrozariadení a na export, ale aj do škôl a škôlok. Na
Slovensku zásobuje viac ako 200
školských zariadení a v rámci
programu Školské ovocie, 141
škôl s viac ako 26 tisíc žiakmi.
Riaditeľ pobočky Lunysu v Poprade, Rastislav Bohunčák, konštatoval: „Našou ambíciou je, aby
počet zásobovaných škôl rástol. Je
však paradox, že ovocie a zeleninu
dodávame do škôl po celom Slovensku, ale len v minimálnom objeme
školám v Kežmarku a Poprade,
kde máme priamo pobočku a sme
schopní flexibilne reagovať na ich
požiadavky. Aj z tohto dôvodu sme
koncom apríla usporiadali Deň
otvorených dverí pre základné a
materské školy z nášho regiónu. Po
prezentácii spoločnosti a prehliadke
priestorov sme účastníkom predstavili program „Školské ovocie“. Jeho
cieľom je zvýšiť konzumáciu zdravého ovocia a zeleniny hlavne u detí
predškolského a školského veku.“

Kladenie vencov
Oblastný výbor Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
v Poprade a mesto Poprad organizujú pietny akt kladenia vencov k
pamätníku padlých pri železničnej
stanici v Poprade. Uskutoční sa pri
príležitosti 69. výročia skončenia
druhej svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom v stredu 7. mája
o 13. hod.
Odbojári položia vence v rovnaký deň o 13.30 hod. aj pri pamätníku padlých vo Svite. (ppm)
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Program sa začal v roku 2009,
kedy bolo pre 27 krajín Európskej
únie vyčlenených 90 miliónov eur
hlavne na podporu zdravej výživy
a zníženia obezity detí. V súčasnosti je do programu na Slovensku
zaradených viac ako 1500 škôl s
330 tisíc žiakmi. Zámerom je, aby
deti v školách konzumovali čerstvé
a spracované ovocie a zeleninu dopestované v lokálnych podmienkach dvakrát týždenne. EÚ pokrýva v programe náklady v objeme
73 perc., rodičia 27 percent. „Pre
rodičov je to skutočne zanedbateľná
položka – osemdesiat centov mesačne. Poprad aj Kežmarok majú veľkú
výhodu, pretože dokážeme operatívne zabezpečiť ich potreby ešte
ráno v deň dodávky, keď už vedia,
pre koľko detí ovocie a zeleninu potrebujú. Veľkou výhodou je dodávka na kusy a s našou flotilou vyše 50
áut vieme rozvoz rýchlo logisticky
zabezpečiť,“ vysvetlil R. Bohunčák.
Predstavitelia ZŠ, MŠ a školských
jedální si na viac ako 3 tisíc m2 skladovej plochy spoločnosti Lunys v
Poprade mohli prezrieť vyše dvesto
druhov ovocia a zeleniny – od klasických zemiakov, mrkvy, petržle-

nu, jabĺk, hrušiek až po exotické,
takmer neznáme plodiny, ktoré
si objednávajú najmä exkluzívne
tatranské hotely. Zákazníkom dodávajú tiež rôzne bylinky, čistené,
krájané, vákuovo balené ovocie a
zeleninu, vrátane čistených varených a chladených vákuovo balených zemiakov, ktoré zabezpečuje
dcérska spoločnosť LH Produkt.
Lunys má dodávateľov z celej Európy, ale aj z Južnej Ameriky či južnej Ázie. Tovar distribuuje po celom
Slovensku a exportuje do Poľska,
Maďarska, Čiech a na Ukrajinu.
Spoločnosť Lunys oslávi v

tomto roku dvadsať rokov od
svojho vzniku. Bola založená v
roku 1994 pánom Petrom Kaňukom a jeho manželkou Líviou
ako rodinná firma s predajným
stánkom. Postupne rozširovala
svoje obchodné miesta a skladové priestory a v roku 1999
prvýkrát importovala tovar zo
zahraničia. V súčasnosti má dve
hlavné pobočky – v Bratislave a
v Poprade s vlastným špedičným
oddelením, zamestnáva viac ako
130 kmeňových zamestnancov a
spolupracuje s desiatkami externých partnerov.
PP-62

Najlepšia je mäkká kefka s rovnakými štetinami
Na správne čistenie zubov je
najvhodnejšia mäkká zubná kefka s rovnakými štetinkami. Aj
takúto obyčajnú, ale pritom dôležitú vec sa dozvedeli všetci, ktorí
sa minulú stredu na popradskom
námestí zapojili do podujatia
Spolu za zdravý a krásny úsmev.
Druhý ročník tohto preventívneho projektu realizovali študenti
zubného lekárstva, po vynikajúcom ohlase na prvý ročník. Zavítali do 18 slovenských miest, čo je o 6
viac ako vlani. Poprad medzi nimi
nechýbal a možnosť dostať zaujímavé informácie o ústnej hygiene
a správnej starostlivosti o chrup,
využilo veľa ľudí. Katarína Čakur-

dová, študentka štvrtého ročníka
na Lekárskej fakulte v Košiciach,
zdôraznila: „Úroveň dentálnej hygieny na Slovensku je dosť nízka,
o čom sa presviedčame už ako študenti na klinikách pri našich prvých
pacientoch. Preto je cieľom tejto
preventívnej akcie vzdelávať ľudí,
ako sa správne čistia zuby. Mali
možnosť vyskúšať si správnu manipuláciu so zubnou kefkou, techniku
čistenia, nastaviť tlak ruky...“. Čistenie zubov je mimoriadne dôležité, veď zubný plak, ak sa čistením
neodstraňuje, je pôvodcom zubných kazov. Je známe, že zuby sa
majú čistiť krúživými pohybmi a
nie horizontálne. Najlepšia je mäk-

ká a nie tvrdá zubná kefka, ktorá v
kombinácii s nesprávnou technikou čistenia môže spôsobiť klinovité defekty na zuboch a následne
citlivé zubné krčky. K. Čakurdová
bola príjemne prekvapená, že veľa
ľudí už pozná aj jednozväzkovú
zubnú kefku a medzizubné kefky
a rodičia dbajú o chrup svojich
detí. Dodala: „Akonáhle sa prereže
prvý zúbok, už vtedy sa treba starať
o dentálnu hygienu, ktorá má byť
súčasťou každodenného života. Sú
rodičia, ktorí si myslia, že mliečne zúbky nie sú také dôležité, veď
vypadnú. Je však dôležité, aby bol
mliečny zúbok počas šiestich rokov
zdravý. Ak je napadnutý zubným
kazom môže mať vplyv na ten trvalý, ktorý je už v kosti.“
Na podujatie prišli mladší, starší, muži, ženy a veľa mamičiek s
malými deťmi. Mamička osemmesačného Šimonka prezradila,
že už o jeho prvé zúbky sa náležite
stará. Mamka dvojročného Miška sa svojmu drobcovi dokonca
starala o ďasienka ešte pred prerezaním prvých zubov. Povedala:
„Pravidelne sa staráme o zúbky.
Miškovi pomáham, lebo on si ich
ešte čistí tak, že žuje kefku. Z akcie
som nadšená, je super a som rada,
že študenti zubného lekárstva vyšli
do ulíc a motivujú ľudí k lepšej starostlivosti o chrup.“
(mar)

