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Popradčania prešli symbolickú Míľu pre mamu

Už piaty rok sa Poprad zapája do najväčšej oslavy Dňa matiek – Míle pre mamu, ktorú na Slovensku organizovala Únia materských centier v 61
mestách. V našom meste program zabezpečovalo
Materské centrum Bambino.
Nad Míľou prevzal záštitu primátor Popradu
Anton Danko, ktorý prišiel s celou rodinou. Po
prestrihnutí pásky spolu so synom a dcérkou prešli
okruh celým Námestím sv. Egídia, spolu s oboma
viceprimátormi i viacerými poslancami mesta. Skutočná míľa má 1609 metrov a popradskej do tejto
dĺžky určite veľa nechýbalo. Do sprievodu sa zaradili
mamky a otcovia s kočíkmi, malými i väčšími deťmi,
starí rodičia, krstné či adoptívne mamy... Počet zaregistrovaných účastníkov sa z roka na rok zvyšuje.
Tohto roku dosiahol v Poprade 854, kým vlani bol
788. Miriama Lukáčová z MC Bambino vyzdvihla:
„Míľa pre mamu je vzdaním holdu všetkým mamám.
(Pokračovanie na str. 12)

Rekonštrukciu Alžbetinej ulice Dnes MsZ
Dnes 14. mája od 9. hod. sa v
Mestského úradu v
budú sprevádzať obmedzenia zasadačke
Poprade uskutoční 2. zasadanie
Komplexná rekonštrukcia
Alžbetinej ulice v Poprade sa
začala v pondelok 12. mája
2014. Predchádzali jej zemné
práce spojené s obnovou vodovodného potrubia.
Pripravovanú
komplexnú
rekonštrukciu Alžbetinej ulice
sprevádzajú viaceré dopravné
obmedzenia, ktoré budú vstupovať do platnosti postupne,
preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť určeným dopravným
značkám.
Práce
sú
rozvrhnuté

do jednotlivých etáp tak, aby
bol v maximálnej možnej miere
zabezpečený prístup k objektom sídliacim na tejto ulici.
Počas realizácie vrchnej vrstvy
dôjde ku krátkodobej úplnej
uzávierke Alžbetinej ulice.
Ukončenie prác sa predpokladá najneskôr koncom augusta
tohto roku. Nakoľko rekonštruovanou ulicou sú vedené linky
MHD, všetky budú odo dňa
uzávierky smerované od autobusovej stanice po Wolkerovej
ulici na Ulicu slovenského odboja. Po týchto uliciach budú
spoje vedené aj späť na auto-

busovú stanicu. Z uvedeného
dôvodu budú na spojoch všetkých liniek vynechané autobusové zastávky „Hviezdoslavova
ADUS“ a „Obvodný úrad, Mozaika“ a na niektorých spojoch
liniek č. 4, 5 a 6 bude vynechaná
zastávka „Dom kultúry“.
Rekonštrukcia
Alžbetinej
ulice je realizovaná vo verejnom záujme, preto žiadame
všetkých majiteľov budov sídliacich na tejto ulici i ľudí využívajúcich túto komunikáciu
o zodpovedajúcu ohľaduplnosť
počas priebehu prác.
(Pokračovanie na str. 4)

mestského zastupiteľstva. Rada
mesta, ktorá zasadala v pondelok navrhla stiahnuť z programu
návrh zmeny a doplnku Územného plánu sídelného útvaru
mesta Poprad, lokalita Moyzesova ulica a do bodu Rôzne
zaradiť informatívnu správu o
zámeroch na prestavbu a rekonštrukciu Spojenej školy na
Letnej ulici s požiadavkou na
finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie a návrh na zmenu rozpočtu mesta Poprad na rok 2014.
(Viac na 3. str.)
(ppm)
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STRUČNE

POSLEDNÉ lekcie varenia
v projekte Viac chuti prebiehajú v Poprade tento týždeň. Zapojili sa do neho ZŠ na Francisciho ul., Denné centrum
Xenón, Limba, Veľká a DC
kresťanských seniorov, Klub
pre deti a mládež na Levočskej ul., Centrum voľného času
a MC Bambino.
KLUB filatelistov v Poprade
usporiada v sobotu 17. mája
od 7. do 12. hod. v priestoroch Strednej odbornej školy
na Okružnej ul. 25 Popradskú
zberateľskú burzu. Na svoje
si prídu zberatelia z odborov
filatelia (známky), filokartia
(pohľadnice),
numizmatika
(mince) a notafilia (bankovky). Vítané sú aj ostatné zberateľské odbory.
V PIATOK 23. mája bude
v
Podtatranskej
knižnici
v Spišskej Sobote sprístupnená
výstava s názvom Moje drobné dielka, ktorej autorkou je
Silvia Ujháziová. Vernisáž sa
začne o 17. hod.
VÝJAZDOVÝ odber krvi
Národnej transfúznej služby
Poprad bude v nedeľu 18. mája
od 8. do 11. hod. na Obecnom
úrade v Spišskom Bystrom.
MINULÝ
týždeň
sa
v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku uskutočnila prezentácia knihy s názvom Monografia športu
kežmarského, ktorej autorkami sú Zuzana Kollárová
a Mária Jančeková.
V NEDEĽU 18. mája
o 17.30 hod. sa v drevenom
artikulárnom kostole v Kežmarku uskutoční koncert
Emócie v hudbe, na ktorom
bude účinkovať množstvo
známch umelcov, medzi nim
aj Jaroslav Dvorský. Výťažok bude použitý na podporu mladých talentov v ZUŠ
Antona Cikera v Kežmarku
a ZUŠ v Poprade.
DIVADELNÝ súbor Trma-vrma z literárno-dramatického
odboru ZUŠ pri spojenej škole
na Letnej ul. v Poprade uvedie
20. mája o 18. h. v Elektrárni
Tatranskej galérie divadelné
putovanie Poprad mám rád.
NA BUDÚCI rok by mal
byť Poprad hostiteľom tisícok mladých katolíkov z celého Slovenska i zahraničia
na Národnom stretnutí mládeže P15.
(ppš)

•

•
•

•

Spravujú archívny fond nesmiernej hodnoty
Pri príležitosti 60. výročia
štátneho archívnictva na Slovensku prijal primátor Popradu Anton Danko pracovný tím
popradskej pobočky Štátneho
archívu Levoča. Poďakoval za
neúnavnú a odbornú prácu, za
to, že s profesionalitou zhromažďujú informácie súvisiace s
históriou nášho mesta, regiónu
a v širšom kontexte aj s dejinami
Slovenska a uchovávajú ich pre
budúce pokolenia.
Primátor vyzdvihol: „Zo zosumarizovania vašej práce vyjde
úctyhodné dielo, vďaka ktorému
sa popradská pobočka ŠA stala
uznávaným pracoviskom spravujúcim archívny fond nesmiernej
historickej hodnoty.“
Všetkých päť archivárok – Zuzana Kollárová, Marta Bednárová, Darina Javorská, Martina
Šlampová pod vedením riaditeľka Boženy Malovcovej, sa podpísalo do pamätnej knihy mesta
Poprad. Vyjadrili slová uznania,
že si mesto ich prácu váži. Riaditeľka povedala: „Sme vďačné
za to, že pán primátor ocenil našu
prácu aj v minulosti, keď nám dal
vyrobiť faksimile našej najstaršej
listiny z roku 1256 pre Poprad a
Spišskú Sobotu pri príležitosti 750.
výročia mesta.“ Do roku 1954,
kedy začali fungovať štátne archívy na Slovensku a v Čechách, boli
len mestské a obecné archívy a
neexistovali profesionálni archivári. „Napriek tomu sa zachovalo

•

Kollárová dodala: „Sme radi, že
za nami vidieť kus práce, a že sme
zohratý kolektív. Určite by sme
spolu nezotrvali tak dlho, keby
sme nemali dobrú riaditeľku.“
Pre mesto Poprad spracovali v
popradskej pobočke ŠA viacero
publikácií. Najznámejšie sú Dejiny Popradu, Biografický slovník
mesta Poprad, monografie jednotlivých mestských častí, o evanjelickej cirkvi vo Veľkej a ďalšie. „V
budúcnosti dúfam, že budeme ďalej
spolupracovať na Dejinách mesta.
Primátor prejavil záujem o nové
monografie a práve takúto jednu –
z histórie 500 rokov kežmarskému
športu, sme mu venovali, aby sme
ho trošku motivovali k tomu, že aj
Poprad má šport veľmi významný.
Takže možno vznikne aj takáto
samostatná monografia,“ prezradila B. Malovcová.
(mar)

Deň víťazstva
nad fašizmom

•

•

nesmierne bohatstvo nádherných
dokumentov. Naša pobočka má
takmer 3 tisíc bežných metrov
archívnych materiálov. Bol by to
pás zo Spišskej Soboty až do Popradu. Najvzácnejšie sú z magistrátov mesta Poprad, Kežmarok,
Sp. Soboty, Stráží, Matejoviec,
Veľkej, Vrbova, Ľubice, kde sú nielen
písomnosti, ale aj prekrásne pergamenové listiny, mestské knihy...
Bez tohto materiálu sa nedá vôbec
poznať história miest a obcí na
našom Spiši. Veľmi ma teší, že
aj starostovia nás vnímajú ako
fundované historičky, a že naša
práca je uznávaná i v rámci Slovenska, kde sme už získali nejedno
ocenenie.“ Riaditeľka s dojatím
poďakovala celému kolektívu, s
ktorým je už vyše 20 rokov, od
roku 1994 v priestoroch meštianskeho domu v Sp. Sobote. Zuzana

Minulý týždeň v stredu spomínali zástupcovia Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Poprade, predstavitelia mesta a okresu,
Armády SR a občania nášho mesta na obete druhej svetovej vojny, na tých, ktorí položili svoj život za oslobodenie našej krajiny. K pamätníku padlých v parku pri
železničnej stanici a k pamätníku 1. československého
armádneho zboru generála Ludvíka Svobodu položili vence pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom.

Prvá kosba

Kosenie trávnatých plôch verejnej zelene sa začalo minulý týždeň.
Ako prvé sa začali kosiť námestia,
kruhové objazdy a parčíky. Tento
týždeň pokračuje kosenie v centre a na sídliskách Juh a Západ.
Pokosených by malo byť približne
95 hektárov zelene. Kosba by mala
byť ukončená do konca budúceho
týždňa. Závisieť to však bude aj
od poveternostných podmienok.
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Dnes zasadne mestské zastupiteľstvo
Po procedurálnych otázkach
sa poslanci na dnešnom rokovaní Mestského zastupiteľstva
v Poprade budú zaoberať záverečným účtom mesta Poprad
za rok 2013 a vypočujú si stanovisko hlavnej kontrolórky k
tomuto dokumentu. Poslanci
prerokujú i návrh na zriadenie príspevkovej organizácie
mesta – mestskej informačnej
kancelárie.
Do programu sú zaradené
prenájmy nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna
na Štefánikovej ulici a návrh na
schválenie spoločného zoznamu
žiadateľov o byt a náhradníkov
na pridelenie bytu postaveného s
podporou finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja
bývania. Bod týkajúci sa hospodárenia a nakladania s majetkom mesta obsahuje návrhy

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.
V programe májového mestského zastupiteľstva je tiež vyhodnotenie Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Poprad
za rok 2013, návrhy na prenájom
nebytových priestorov v Spojenej
škole na Letnej ul. pre Cirkevnú
spojenú školu a pre Športové
stredisko detí a mládeže Poprad-Tatry, na prenájom tenisového
areálu pri ZŠ s MŠ na Ul. F. Kráľa
pre Školský tenisový klub Poprad-Veľká, na prenájom nebytových priestorov v ZŠ s MŠ na

Komenského ul. pre BAM Poprad, ďalej návrh na určenie výšky
réžie pre dospelých a pre cudzích
stravníkov stravujúcich sa v školských jedálňach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poprad, návrh
na zrušenie uznesenia súvisiaceho so schválením návrhu na
delegovanie zástupcov mesta Poprad do kontrolných a riadiacich
orgánov HK ŠKP Poprad a FK
Poprad, vecná náplň kapitálových výdavkov na úseku školstva
a ďalšie. Poslanci prerokujú aj
návrh na zmenu tarify MHD, 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 a
ďalšie. Pred záverom zasadania
sú zaradené interpelácie poslancov. MsZ je verejné.
(ppm)

Európsku úniu zachytili na papier
Informačné centrum Európskej únie Europe Direct Poprad zorganizovalo v spolupráci
s mestom Poprad výtvarnú súťaž
pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Minulý týždeň boli na pôde mestského úradu vyhodnotené najlepšie práce
detí základných škôl.
Súťaž bola rozdelená do troch
kategórií. Od 21. februára do 30.
apríla mohli deti zasielať svoje prá-

ce na adresu oddelenia školstva,
mládeže a športu MsÚ v Poprade.
Minulý piatok si víťazi slávnostne
prevzali ocenenia. „Súťaž sa stretla
s veľkým záujmom a okrem popradských škôl sa do nej prihlásili školy
z celého Slovenska. Prihlásených
bolo 59 prác. Deti mohli zobraziť
svoje spomienky na prázdninové
pobyty, či kontakty s kamarátmi
v krajinách Európskej únie. Väčšinou sa deti venovali práve prázdninám,“ hodnotil súťaž riaditeľ Europe Direct Poprad Peter Litavec.
V kategórii žiakov 5. – 6. ročníka
ZŠ získala prvé miesto práca Tatiany Kormaníkovej zo ZŠ s MŠ na
Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote.
„Veľmi rada kreslím a na tieto témy
rada odpovedám aj takouto formou. Môj výtvor zobrazuje to, ako
sa traja chlapci hrajú na ľadových
kryhách na Dunajci. Použila som
techniku grafiky,“ povedala autorka
diela. V kategórii žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ skončila na prvom mieste

ZAJTRA 15. mája od 11.
do 18. hod. sa na Námestí sv.
Egídia uskutoční podujatie
k 10. výročiu vstupu SR do EÚ.
Na námestie príde špeciálne
upravený Eurobus, uskutočnia sa tam aj interaktívne hry
a súťaže, koncert Chiki lili tua. V stánku Národného ústavu
certifikovaných meraní vzdelávania si žiaci, študenti a dospelí
môžu vyskúšať svoje vedomosti
a zručnosti v mini teste 5 gramotností.
V PIATOK 16. mája sa
v Dolnom Smokovci uskutoční
krajský odborný seminár Tatry
sestrám spojený s udeľovaním
ocenení Biele srdce. Valné zhromaždenie Regionálnej komory
sestier a pôrodných asistentiek
V. Tatry nominovalo na toto
ocenenie v kategórii sestra v praxi Nadeždu Hriňákovú, Jarmilu
Michalíkovú, Ľubomíru Viglašovú, Ľubicu Grígerovú, Elenu
Kecskemetiovú, Katarínu Žužovú a Margitu Kriššákovú z tatranských ústavov a sanatórií.
EXPO Tatry 2014 sa uskutočnilo 12. mája v Hornom
Smokovci. Cieľom podujatia
bolo prezentovať širokej odbornej verejnosti výsledky projektu Klaster turizmu Tatranského regiónu.
SPOMIENKOVÁ slávnosť
pri príležitosti 30. výročia
úmrtia kňaza a básnika Janka Silana, ktorého meno nesie
i ZUŠ pri Cirkevnej spojenej
škole v Poprade, sa uskutoční v sobotu 17. mája vo Važci.
Program sa začne o 10. hod.
DNES a zajtra 14.-15. mája
od 8.20 do 13.30 hod. bude
výluka traťovej koľaje medzi
stanicami Studený Potok – Tatranská Lomnica a od 8. hod. do
14. hod. medzi stanicami Starý
Smokovec – Vyšné Hágy. Vlaky budú nahradené autobusovou dopravou.
V STREDU 21. mája sa
v Dome kultúry vo Svite uskutoční kultúrny programu ku
Dňu matiek, na ktorom bude
účinkovať aj ľudová hudba Popradčan.
DOBROVOĽNÍCKY maratón v rámci medzinárodného
projektu Dobrovoľníctvo 72
hodín, bude v piatok 16. mája
od 10. hod. aj v Galérii Encián
na Skalnatom Plese. Zapojiť
sa môže každý, kto má chuť
spraviť niečo pre svoje okolie
a pre seba.
(ppš)

•

•
•

práca s názvom Očarený stovežatou Prahou, ktorej autorom je Pavol Ilčák zo ZŠ s MŠ na Tajovského
ulici v Poprade. „Súťaže som sa
zúčastnil aj minulý rok, vtedy som
skončil druhý. Tentoraz som zobrazil najznámejšie pamiatky Prahy,
ako Karlov most, či Hradčany. Pracoval som na tom asi dva týždne a
používal som tuš, či fixky,“ prezradil
víťaz druhej kategórie.
(mav)

Týždeň prijímacích skúšok
Kým maturanti sa už intenzívne pripravujú
na ústne maturitné skúšky, deviataci práve absolvujú prijímacie skúšky na stredné školy. Na
80 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja sa prihlásilo
spolu 10 499 záujemcov na oba termíny pohovorov. Na pondelkový termín 12. mája sa hlásilo
6 637 žiakov a o druhý termín, vo štvrtok 15.
mája, má záujem 4 158 deviatakov.
Tradične najväčší záujem je o gymnáziá, na ktoré
si podalo prihlášku spolu 2 057 uchádzačov. Stále
vysoký záujem majú žiaci aj o obchodné a hotelové

•

akadémie a školy, ktoré ponúkajú odbory v oblasti služieb – manažment regionálneho cestovného
ruchu, kuchár, čašník, servírka. Z technických odborov v Prešovskom kraji suverénne vedie elektrotechnika. Na školy s týmto zameraním, ktoré dosahujú výrazné úspechy v rámci Slovenska, sa hlási
1 373 záujemcov. O odbory stavebníctvo, geodézia
a kartografia má záujem 796 deviatakov.
Medzi odbory so slabším záujmom už dlhodobo patria veterinárne vedy, poľnohospodárstvo,
lesné hospodárstvo, technická a aplikovaná chémia.			
(vef)

Krátke správy

•

•
•
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Obhliadky

vozidiel inde
Okresný dopravný inšpektorát
(ODI) OR PZ v Poprade upozorňuje občanov na zmenu vo vykonávaní obhliadok motorových
vozidiel. Od 12. mája sa z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici Bernolákovej
v Poprade budú až do odvolania
fyzické kontroly identifikačných
znakov pre potreby vykonávania
zmien v evidencii vozidiel vykonávať na parkovacej ploche pri
Zimnom štadióne v Poprade na
ulici Športovej. Obhliadky motorových vozidiel budú vykonávané vždy v pondelok v čase od
7.35 hod. a od 13. hod., v stredu v čase od 7.35 hod. a od 13.
hod., resp. v piatok v čase od
7.35 hod. Prístup na uvedenú
parkovaciu plochu je z ulice
Kežmarskej, cez križovatku pri
budove Slovenského plynárenského priemyslu.
(peb)

Slávici sa prespievali na krajské kolo

V priestoroch popradského
domu kultúry sa minulý týždeň v stredu konalo okresné
kolo ôsmeho ročníka speváckej súťaže Slávici z lavice.
Deti spievali v štyroch kategóriách. Vyberali si populárne
piesne v troch jazykoch – slovenčine, češtine a angličtine.
„Súťažilo 39 detí. Víťazi z každej
kategórie postupujú na krajské
kolo, ktoré bude už 16. mája
v Prešove,“ zhrnula predsedkyňa poroty Dana Endreszová.
O modernú pieseň je
medzi deťmi obrovský záujem. „Spievala som pesničku od
Michaela Jacksona. Nevenujem
sa spevu v žiadnom krúžku, ale
moja mamka chodila do zboru,
takže som to zdedila asi po nej,“
zdôverila sa Kristína Brezinová. „Chodievam na klavír, ale
spevu sa nevenujem. Do súťaže
ma vybrala moja pani učiteľka,“

pridal sa Kristián Michalák.
„Zapojila som
sa do súťaže,
pretože si myslím, že mám na
to hlas,“ dodala
Simona
Mačáková. Lenka
Šlosáriková
súťažila už minulý rok, vtedy skončila na
druhom mieste.
Za týmto úspechom zaostala
vo svojej kategórii o jednu priečku. „Spevu
sa venujem od tretieho ročníka,
takže už päť rokov. Mojou ambíciou je spievať v divadle,“ doplnila.
Na krajské kolo napokon
z prvej kategórie postúpila
Natália Hulková zo Spojenej

školy na Letnej ulici, z druhej
kategórie Mário Gregor zo
ZŠ s MŠ na Komenského ulici, z tretej kategórie Daniela
Labajová zo ZŠ s MŠ vo Švábovciach a zo štvrtej kategórie
Monika Štolcová zo ZUŠ na
Letnej ulici.
(mav)

Rekonštrukciu Alžbetinej ulice budú sprevádzať obmedzenia
(Dokončenie zo str. 1)
Zhotoviteľ stavby vynaloží všetko úsilie na to, aby boli práce realizované
bez zbytočných prieťahov a neobmedzovali užívanie nehnuteľností.
Zároveň žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby objekty sídliace na Alžbetinej ulici a v jej bezprostrednom okolí využívali z iných prístupových bodov a v rámci možností bez použitia
dopravných prostriedkov.
Dôležitá informácia sa týka obhliadky vozidiel pre účely zmeny
evidencie. Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR bude tieto
obhliadky vykonávať pri zimnom štadióne na parkovisku prístupnom z Kežmarskej ulice. (Podrobnosti sú uvedené v ozname na tejto str.) Ďalej uvádzame, že budova Okresného riaditeľstva PZ SR a
budova Mestského úradu v Poprade budú prístupné z Nábrežia Jána
Pavla II., kde je možné využiť parkovisko pred mestským úradom.

ETAPY REKONŠTRUKCIE
1. ETAPA - Búracie a zemné
práce v križovatke ulíc Alžbetina
a Nábrežie Jána Pavla II. Bude vykonaná úplná uzávierka časti Ulice Alžbetinej, výjazd vozidiel od
parkoviska pri OR PZ Poprad a od
parkoviska pri Mestskom úrade na
Nábreží Jána Pavla II. bude možný
v stiesnenom úseku na Ul. Alžbetinu. - Ulica Bernolákova za budovou OR PZ bude v obojsmernom
režime, ktorý sa vyznačí zvislým
dopravným značením. Obhliadky vozidiel budú vykonávané na
parkovisku pri zimnom štadióne s
vjazdom od Kežmarskej ulice. Táto
etapa bola realizovaná v minulých
dňoch.
2. ETAPA - Búracie a zemné
práce v križovatke ulíc Alžbetina a
Hviezdoslavova - počas tejto etapy
bude vykonaná úplná uzávierka
časti Ulice Alžbetinej, výjazd vozidiel od parkoviska pri OR PZ Pop-

rad a od parkoviska pri Mestskom
úrade na Nábrežie Jána Pavla II.
bude možný po provizórnom pruhu zhotovenom v 1. etape smerom
ku kruhovému objazdu. Organizácia dopravy na Ul. Bernolákovej
sa nemení oproti stavu v 1. etape
- Bernolákova ul. za budovou OR
PZ bude v obojsmernom režime,
ktorý bude vyznačený zvislým
dopravným značením. Obhliadky
vozidiel budú na parkovisku pri
zimnom štadióne, zároveň bude
vzhľadom na stiesnené pomery zrušené parkovanie vozidiel
na Ulici Bernolákovej (pozdĺžne
parkovanie). - Obsluha Ul. Bernolákovej na strane od hotela Satel
bude v obojsmernom režime, pričom vozidlá budú prechádzať cez
Ul. Mnoheľovu, kde je zriadená
pešia zóna v smere k Ul. Dominika Tatarku, kde sa vozidlá napoja
na sieť miestnych komunikácií.

V mieste prejazdu cez pešiu zónu
bude doprava usmernená zvislým
dopravným značením. - V uzavretom úseku miestnej komunikácie Ul. Alžbetinej sa nachádza
potravinársky závod Tatrakon,
kde bude zachovaná prístupnosť
areálu výrobného závodu z Ulice
Alžbetinej. - na ceste I/67 pred
križovatkou s Ul. 1. mája a s Ul.
Mnoheľovou sa osadia návestné
značky pre usmernenie premávky
nákladnej a autobusovej dopravy
po obchádzkovej
trase, ktorá bude
vyznačená po Ul.
Štefánikovej (I/67)
cez veľkú okružnú
križovatku smerom
na Partizánsku ulicu k malej okružnej križovatke a po
ceste III/534003 - Ul. Slovenského
odboja ku križovatke s Ul. Wolkerovou a po Ul. Wolkerovej k areálu
autobusovej stanice. Obchádzka
sa vyznačí dopravnými značkami
pred každou odbočkou. Predpokladaný čas trvania etapy – 2 dni.
3. ETAPA - Komplexná uzávierka MK Ul. Alžbetinej s ponechaním prejazdu vozidiel po
provizórnych pruhoch vybudovaných v 1. a v 2. etape t.j. prejazd
vozidiel z Nábrežia Jána Pavla II.
a od OR PZ k okružnej križovatke
a jednosmerný jazdný pruh šírky
min. 2,75 metra pre vozidlá prechádzajúce z Hviezdoslavovej na
Karpatskú ulicu. - Predpokladaný

čas trvania etapy - 45 až 60 dní,
práce sa budú vykonávať nepretržite. - Okrem organizačných opatrení použitých v 2. etape pribudne ešte obojsmerná premávka na
Drevárskej ulici, ktorá sa vyznačí
prenosným dopravným značením a prikázaným ľavostranným
výjazdom z autobusovej stanice
na Ul. Wolkerovej.
4. ETAPA - Komplexná uzávierka MK Ul. Alžbetinej bez možnosti

prejazdu vozidiel po provizórnych
pruhoch vybudovaných v 1 a v
2. etape. V tejto etape sa položí
na zhotovené konštrukčné vrstvy
obrusná vrstva asfaltového koberca a vykonajú sa finálne úpravy. Vzhľadom na veľmi zaťažený
dopravný úsek a úplné zastavenie
premávky po Ul. Alžbetinej sa
budú stavebné práce v 4. etape
vykonávať najmä v nočných hodinách (predpokladaný čas trvania etapy - 1 - 2 noci). - Okrem
organizačných opatrení použitých
v 3. etape pribudne obmedzenie
prejazdu vozidiel po uzavretom
úseku miestnej komunikácie Ul.
Alžbetinej.
(mag)
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Seniori našli v zariadení svoj druhý domov
Už štvrťstoročie slúži starším občanom
mesta Poprad dnešné Zariadenie pre seniorov na Komenského ulici. O niečo mladšia
je druhá časť – v budove na Okružnej ul.,
ktorá má devätnásť rokov. Minulú stredu
si okrúhle jubileum pripomenuli vedenie
Centra sociálnych služieb (CSŠ), pod ktoré
zariadenie patrí, zástupcovia mesta i samotní obyvatelia.
1. viceprimátor Popradu Adrián Kromka
poďakoval všetkým zamestnancom: „Svojou
obetavou prácou napĺňate zámery mesta – zvyšovať kvalitu života našich seniorov a úroveň sociálnych služieb v našom meste.“ Obyvateľom
poprial veľa pohody a pokojnú starobu, ktorú
si za svoju prácu v prospech mesta zaslúžia.
Zariadenie pre seniorov sa z voľakedajšieho
penziónu pre dôchodcov pretransformovalo
na domov, neskôr na zariadenie pre seniorov
a v roku 2010 do dnešnej podoby. Vedúca sociálneho odboru MsÚ Etela Lučivjanská zhr-

nula: „Mesto Poprad je poskytovateľom
všetkých druhov sociálnych služieb, ktoré
mu vyplývajú zo zákona. Okrem tohto
zariadenia pre seniorov, poskytuje pobytové sociálne služby v dennom stacionári
a zariadení opatrovateľskej služby, zariadení pre občanov bez prístrešia, prepravnú a opatrovateľskú službu. Najžiadanejšou sociálnou službou, ktorú zabezpečuje
mesto, je stravovanie v dvoch jedálňach
a prostredníctvom SČK. Prioritou mesta
je poskytovať ozaj kvalitné a dostupné sociálne služby. Poprad patrí medzi mestá,
ktoré ich poskytuje za najnižšie úhrady v rámci
celého Slovenska.“
Mesto Poprad svojou podporou umožňuje
prežiť seniorom jeseň života dôstojným spôsobom. Služby zariadení na Komenského a
Okružnej ulici využíva vyše 130 klientov. Riaditeľ CSŠ Jozef Košický povedal: „Počas celej
histórie tu našlo svoj druhý domov celkovo 448
obyvateľov, najstaršou obyvateľkou, bývajúcou v budove na Okružnej ulici, je
Zuzana Tuchyňová, ktorá bude mať 105
rokov. Celých 25 rokov je obyvateľkou
zariadenia na Komenského ulici pani
Emberová a rovnaký čas u nás pracuje
naša zamestnankyňa Viera Vnenčáková. Naše zariadenia slúžia tým, ktorí sa
už nedokážu sami o seba postarať a u
nás nachádzajú útočisko, podporu a 24
hodinovú starostlivosť a opateru.“ CSŠ v
minulosti preinvestovalo milión 800 tisíc eur predovšetkým na rekonštrukciu

budov. V budove na Okružnej ul. sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a nadstavba,
na Komenského ul. bola budova zateplená,
vymenené okná, osobný a nákladný výťah.
Riaditeľ dodal: „Tri poschodia prešli komplexnou rekonštrukciou s vytvorením bezbariérových podmienok a plánujeme takto zrekonštruovať ďalších päť poschodí.“ Služby chcú
neustále zlepšovať tak, aby spĺňali požiadavky
a trendy modernej doby so zvýšenými nárokmi na humanizáciu prostredia a individuálny
prístup ku klientom.
Obyvatelia zariadenia na Komenského
ulici sa v ňom cítia výborne. Anna Tužáková uviedla: „Som tu naozaj spokojná, cítim
sa dobre a bezpečne.“ Eva Skokňová, ktorá je
desiaty rok aj kronikárkou, dodala: „Žije sa
mi tu veľmi pohodlne, o všetko je postarané a
čo iné potrebuje starší človek. Starajú sa o nás
skutočne s úprimnou láskou. Nenájde sa nikto,
kto by sa mohol sťažovať.“
(mar)

Majunkeho stavby i verejné dielo sú stále obdivované
Významný architekt a staviteľ Gedeon Majunke sa narodil
10. mája 1854. Pre neformálnu skupinu občanov Spišskej
Soboty, miestny farský úrad
a ďalších spoluorganizátorov,
bolo 160. výročie jeho narodenia podnetom na usporiadanie
podujatia Pocta Majunkemu.
Spišskosobotský farár Michal
Lipták, ktorý v tejto farnosti pôsobí už 16 rokov, zaspomínal: „Kedysi chcel jeden pán napísať na svoj
dom nejaký nápis a radil sa ma,
aký. Napísal som mu: Ľudia sa míňajú a domy zostávajú. A vlastne i
Majunke sa už obrátil na prach, ale
jeho stavby stále stoja a sú naozaj
krásne. Rád a často chodím do Ta-

tier a vždy, keď idem okolo kostolíkov na Javorine a v Dolnom Smokovci, zastavím sa. Majunke bol
určite človek dobrý, šľachetný, ale
zároveň aj odborník vo svojej oblasti. Mal cit pre umenie, pre okolie,
kde svoje stavby osadil, vedel veľmi
využiť prvok dreva.“ Majunkeho
často označujú ako architekta
Tatier, projektoval v nich mnohé
objekty, medziiným i Téryho chatu, staničné budovy TEŽ, kúpeľné
a verejné budovy či hotely. Práca
architekta a staviteľa predstavovala jednu líniu jeho života. Druhou,
o nič menej významnou, bola verejná činnosť. Mikuláš Argalács,
jeden z organizátorov, podotkol:
„Majunke bol osobnosť, ktorá svojím významom
prekročila nielen
hranice mesta, ale
aj regiónu. Ak sa
dnes pýšime, že
sme Európania,
on bol Európan
svojimi
činmi.
Svoje stavby vedel
zakomponovať do
prostredia tak, že
mali zmysel, ducha a všetko, čo

má dobrá architektúra mať. Bol
však i autoritou,
ktorá sa angažovala vo verejnom
živote. Bol člen verejno-správneho
výboru Spišskej
župy, predsedom
stavebnej komisie
Uhorského karpatského spolku,
riaditeľ
prvej
poisťovne v Kežmarku, pôsobil v
Červenom kríži, hasičskom zbore,
pričinil sa o elektrifikáciu Spišskej
Soboty...“.
Zásluhou G. Majunkeho došlo
k veľkému rozvoju cestovného
ruchu. Súčasťou podujatia sa preto stala verejná prezentácia projektu študentov Obchodnej akadémie v Poprade na tému Ako
oživiť cestovný ruch v mestskej
pamiatkovej rezervácii v Spišskej
Sobote. Návrhy boli rozmanité –
od veľkonočného a vianočného
trhu, geocachingu – zábavného
hľadania skrýš podľa súradníc,
po celoročnú fotografickú súťaž,
aktivity pri jazierku či Sobotské
dni kultúry a farmárske trhy.

Do programu sa zaradilo
položenie vencov k hrobke rodiny Majunke (na foto hore) i
stretnutie pri Majunkeho rodnom dome (na foto dole) s plánovaným osadením pamätnej
tabule, ktorú venovala rodina
Kocúnová. Program sa skončil
koncertom v Kostole sv. Juraja v
podaní národného umelca Milana Nováka, jeho syna Mareka
a emeritného rektora VŠMU z
Bratislavy Miloša Jurkoviča. M.
Novák účinkoval napriek zdravotným ťažkostiam a daroval
toto vystúpenie ako poctu Majunkemu, Spišskej Sobote i mestu. Deň sa skončil Il silenziom z
veže kostola.
(mar)
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Napísali ste nám

Vznik hornín a minerálov v Poprade-Kvetnici

Vysoké Tatry a Nízke Tatry
vznikli v období štádia mladších
prvohôr, ktoré trvalo približne
50 miliónov rokov. Tento útvar
dostal názov podľa mesta Perm
v Rusku. Pomenoval ho anglický geológ sir Roderick Murchison. Permský útvar pozostáva
z dvoch skupín a to usadených
a sopečných hornín.
Sopečné horniny permu sú melafýry a melafýrové porfirity. Melafýry sú horniny tmavozelených
a tmavofialových farieb, masívne,
hrubozrnné i celistvé. Sú veľmi
tvrdé a odolné. Horniny permu
vznikli v období pred 280 až 225
miliónov rokov. Sopečné horniny typu melafýrov, vznikli na
povrchu prípadne len v plytkých

Azurit - malachit

Postreh z

kladenia vencov
Minulú stredu sa uskutočnil
pietny akt kladenia vencov k
pamätníku padlých v parku pri
železničnej stanici v Poprade.
Oficiálny rečník za mesto vo
svojom príhovore ani raz nespomenul, kto naše mesto, republiku od fašizmu oslobodil. Bola to
Červená armáda, ktorá priniesla
najväčšie ľudské i materiálne
obete a za naše oslobodenie
položilo život okolo 200 tisíc
sovietskych vojakov. Ani druhý
rečník – vojak z povolania, túto
dôležitú skutočnosť vo svojom
prejave nezdôraznil.
Je na zamyslenie, že ďakujeme
našim osloboditeľom od fašizmu,
ale zabudneme povedať, kto to
vlastne bol. Zamlčujeme historické skutočnosti len preto, že dnes
nie je vhodné pripomínať si, že to
bol Sovietsky zväz a jeho Červená
armáda, ktorí niesli ťarchu celej
druhej svetovej vojny? Tým, že na
to neupozorníme, sa nenápadne
a v tichosti podieľame na zamlčovaní objektívnej histórie.
Udalosti vo svete nás presviedčajú, že je potrebné spomínať na
hrdinov 2. svetovej vojny a pravdivo hovoriť o hrôzach vojny a utrpení, ktoré so sebou prináša. Len
tak sa jej môžeme vyhnúť.
Jozef Koreň, plk.v.v.

vodách. Sopečnú činnosť sprevádzali zdvihy územia do pohorí
a to tak v nízkotatranskej, ako aj
vo vysokotatranskej časti. Horniny permu sa však zachovali iba
v nízkotatranskej oblasti, kde ich
erózia dobre odkryla. Všeobecne
možno obdobie permu charakterizovať ako časový úsek, kde
sa ešte celý život koncentroval
najmä vo vodnom prostredí a iba
jeho malá časť sa odohrala na suchej zemi. V morských oblastiach
žili ryby, hlavonožce, lastúrniky,
obojživelníky. Na suchej zemi
bolo rastlinstvo primitívnych
foriem. V perme sa darilo hlavne
ihličnatým rastlinám. Dochádzalo k striedaniu období sucha
a vlhka. Pretože zemská kôra bola
v neustálom pohybe, vznikali zlomy a vrástnenia. Do puklín zeme
prenikala časť magmy do vyšších
vrstiev zemskej kôry. Magma
postupne tuhla a tvorili sa prvé
minerály. V niektorých miestach
sa nahromadili určité minerály
a vznikali ložiská. V ďalšej fáze sa

v magme zvyšoval obsah plynov
a vodnej pary pričom vznikali
dutiny, ktoré sa vyplnili neskoršie
minerálmi. Minerály vznikajú,
rastú a menia sa vo vnútri Zeme
pri teplotách 900° - 1300° C a tlaku tisícok atmosfér.
Najlepším svedectvom tohto procesu obdobia permu sú
v Poprade - Kvetnici odkryté
horniny už v nečinnom Malom
lome a v ešte činnom Veľkom
lome. V dutinách a puklinách
melafýrov sa tu vyskytujú minerály a to: azurit, baryt, covellin,
epidot, galenit, hematit, heulandit, chalcedón achát, chalkopyrit, chalkozín, chlorit, kalcit,
kremeň, limonit, malachit, opál,
pumpellyit, pyrit, sfalerit, siderit
a striebronosný tetraedrit mikroskopických veľkostí. Žilné ložiská striebronosného tetraedritu,
chalkopyritu a sekundárnych
minerálov medi, ktoré vznikli
v Kvetnici v období permu sa ťažili banským spôsobom od roku
1308 do konca 18. storočia. Teraz

Achát

v 21. storočí sa melafýr ťaží povrchovým banským spôsobom
iba vo Veľkom lome. Kameň sa
priemyselne spracuje na rôzne
frakcie, používa sa na spevnenie
ciest, diaľnic, chodníkov, ale aj
ako prísada do asfaltu.
Vďaka tejto povrchovej banskej činnosti má naša generácia
mimoriadnu česť spoznať a vidieť na vlastné oči, čo sa dialo
v Nízkych Tatrách a v pohorí
Kozích Chrbtov v období permu pred 250 miliónmi rokov.
Nájdené minerály a drahokamy
z Kvetnice sa tak majú šancu
zachovať možno aj pre ďalšie generácie.
Slavomír Kyseľa

Spomienková slávnosť na Bela Kapolku

V pondelok minulý týždeň sa v Podtatranskej
knižnici v Poprade – Spišskej Sobote zišlo kultúrne
spoločenstvo na spomienkovej slávnosti venovanej
Belovi Kapolkovi pri príležitosti 20. výročia jeho
tragického úmrtia.
Podujatie usporiadala Podtatranská knižnica v Poprade v spolupráci s Maticou slovenskou v Poprade a
Štrbe. Riaditeľka Anna Balejová privítala Violu Kapolkovú, manželku a syna Martina, ako aj spisovateľov
Drahoslava Machalu a Dušana Mikolaja, autorov knihy esejí Pocta Belovi Kapolkovi so záhlavím Kapolkov
chodník.
B. Kapolka bol známy chatár, nosič, lyžiar, člen horskej služby, ale predovšetkým spisovateľ zrastený s našimi veľhorami, žijúci a píšúci svoj údel a
príbeh horalov a hôr do tatranskej žuly.
V spomienkovom programe účastníci sprítomnili obraz horala, mysliteľa,
spisovateľa, otca a manžela B. Kapolku
viacerými obsahovo silnými textami,
básňami a piesňami. Zároveň vyjadrovali leitmotív spomienkového podu-

Spotrebiteľ
pod ochranou

jatia s Kapolkovým odkazom Moje slovo o Slovensku
ako vyznanie signatára textu slovenskej zvrchovanosti
na Donovaloch 17. júla 1992, vyznanie človeka čistého
srdca s dobroželaním pre milované Slovensko.
Účastníci spomienky na vzácneho človeka, zriedkavú osobnosť sa zhodli na myšlienke, aby sa Kapolkovým chodníkom uberali ľudia dobrej vôle, turisti a
milovníci Tatier, aby nezanikla stopa, ktorú vyznačil
svou nohou, ale aj myšlienkami, keď kráčal pod ťarchou bremena svojho ľudského údelu, ale aj údelu
milovaných hôr. 22. apríla 2015 si pripomenieme 80.
nedožité narodeniny Bela Kapolku. Bolo by nezabudnuteľnou spomienkou na neho v tento deň vyjsť
z Hrebienka na Téryho chatu. Zaslúži si, aby sme na
neho nezabudli.
Pre úplnosť do tých čias možno siahnuť po jeho knihách: Kanadské smreky, Strecha, Chodníky bez značiek,
Sivá hmla kryje sýteho sysľa, Aby nám
neodišlo srdece, pre mládež – Mesiac
nad Prostredným hrotom, Chlapec a
pes.
Ľudmila Hrehorčáková

Pravdivé informácie o nákupoch

Legislatíva EÚ zaručuje spotrebiteľom spravodlivý prístup,
podrobné a pravdivé informácie a možnosť dožadovať sa v
prípade potreby svojich práv.
V rámci kampane Poznaj svoje
spotrebiteľské práva uvádzame
štvrtú časť odpovedí na niektoré
dôležité otázky.
Pravdivé informácie o všetkom, čo kupujete.

Každá reklama či inzerát
ponúkajúci tovar alebo služby
musí v rámci Európskej únie obsahovať presné a detailné informácie,
ktoré spotrebiteľom umožnia byť
plne informovaní a na základe
toho sa rozhodnúť. To znamená informácie o vlastnostiach produktu,
cene, spôsobe platby a dodacích
podmienkach,
identifikačných
a kontaktných údajoch predajcu,

rovnako ako o dĺžke zmluvného vzťahu a možnostiach ako od
zmluvy odstúpiť. Zmluvné podmienky používané obchodníkmi
musia byť férové, spravodlivé, napísané jasným a zrozumiteľným
jazykom. Všetky body, ktoré nie sú
jednoznačné, budú interpretované
v prospech spotrebiteľa a neprijateľné zmluvné podmienky preňho
nebudú záväzné.
(pva)
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Skončila sa Popradská hudobná jar

V rámci festivalu XXXVIII.
ročníka Popradskej hudobnej
jari v roku 2014 bolo uskutočnených päť koncertov, ktoré
si poslucháči mohli vypočuť v
období mesiacov apríl a máj.
Festival bol otvorený 10. apríla
koncertom s nevšedným nástrojovým obsadením - husle a
organ v Kostole sv. Egídia, pod
názvom Stretnutie s barokom.
V ňom sa predstavili umelci a
pedagógovia ZUŠ - Terézia Novotná a Peter Čapó.
Klavírny priestor v druhom
koncerte využil mladý klavirista
ADAM BRUTOVSKÝ – rodák

Lekár odpovedá

z Popradu a absolvent ZUŠ na
Štefánikovej ulici v Poprade. V
jednom z veľmi atraktívnych koncertov sa prezentovalo zoskupenie
Slovak tango z Banskej Bystrice,
ktoré poslucháčom prinieslo slávne evergreeny slovenskej populárnej scény z dielní G. Dusíka, P.
Čádyho, P. Braxatorisa a iných. 30.
apríla sa v divadelnej sále predstavili učitelia a žiaci ZUŠ na ul.
Štefánikovej koncertom s názvom
Hovoriť s hudbou.
Tóny starej barokovej hudby
záverečného koncertu 5. mája
rozžiarili Konkatedrálu Sedembolestnej Panny Márie a rozjasnili

srdcia poslucháčov. V koncerte
Francúzske hudobné klenoty sa
predstavil francúzsky súbor La
Sainte Folie Fantastique so sólistami – Amaud de Pasquale – čembalo, Lucille Boulanger – viola di
gamba a predovšetkým rodáčka z
Popradu Zuzana Branciard – husle.
Aj tento ročník Popradskej hudobnej jari priniesol verejnosti
kvalitné domáce a zahraničné
umelecké súbory, ktoré popradskej
verejnosti priniesli klasickú hudbu.
V piatich koncertoch sa prezentovalo 42 hudobných umelcov, hudobné vystúpenia navštívilo približne tisíc poslucháčov. (mag)

Otec pri pôrode

Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
Nemocnice Poprad MUDr. Vladimír Böhmer odpovedá na otázku:
* V posledných rokoch chce byť čoraz viac mužov pri pôrode. Aké sú vaše skúsenosti s prítomnosťou otca v pôrodnej sále?
„Účasť otca pri pôrode na Slovensku sa začala realizovať v širšej miere asi pred 12 rokmi. Laická vrejnosť
hodnotí našu prácu skôr emotívne, zážitkovo. Aj keď
má mnohokrát problematiku „načítanú“, s odbornosťou to nemá veľa spoločného. Začiatky neboli pre zdravotnícky personál jednoduché, bolo to preň nezvyklé,
pracnejšie, psychologicky náročnejšie. Zvlášť v situáciách, keď dochádzalo ku komplikáciám či už ľahším
alebo ťažším, bolo a je treba rôzne situácie vysvetľovať,
ale zároveň riešiť i vyriešiť.
Pozitívom z nášho pohľadu zasa bolo to, že pacientská verejnosť po nazretí do „zákulisia“ pôrodného sálu
zistila, že to častokrát nie je jednoduché, že komplikácie v pôrodníctve objektívne bez zavinenia personálom ozaj sú a otcovia boli svedkami nášho konania i v
ťažších, dramatických okamihoch, čo myslím prispelo
neraz k oceneniu, uznaniu našej práce, ktorú častokrát
následne videli úplne v inom svetle. A čo je najdôležitejšie - prispelo to k získaniu väčšej dôvery pacientskej

verejnosti v regióne. To je z pohľadu rodičiek mimoriadne dôležité,
pretože psychika rodičiek hrá v
behu pôrodu veľkú rolu. Strach,
obavy, nedôvera vedia pôrod veľmi
negatívne ovplyvniť, následkom
môžu vznikať i rôzne komplikácie. Účasť partnera pri
pôrode určite môže dodať rodičke oporu, veľa ale záleží
na úrovni partnerského vzťahu, povahe, vzdelaní oboch
partnerov. Niektorí muži zvládajú účasť pri pôrode bez
problémov, iní z rôznych dôvodov radšej vyčkajú v čakárni. Do toho my väčšinou nevstupujeme, je to voľba partnerov. Mnohí, ktorí účasť neplánovali sa rozhodnú byť pri
pôrode po absolvovaní kurzov psychofyzickej prípravy
na pôrod, ktoré na oddelení organizujeme a sú z nášho
pohľadu veľmi prospešné, a to nielen z tohto dôvodu.
Takže na otázku, či je to prínos alebo nie pre rodičku,
odpovedám: Myslím, že účasť otca v rôznej podobe - či v
prípravnom kurze, v predpôrodnej fáze, počas pôrodu i
bezprostredne po pôrode - formu si každý pár zváži sám
- je prínosom pre všetky zúčastnené strany. Zlepšuje to
komunikáciu, spoluprácu, dobré vzťahy medzi personálom a verejnosťou, a tým, verím, i výsledky našej práce.
Cieľom a výsledkom nášho spoločného snaženia sú potom spokojné zdravé rodičky i novorodenci.“
(ppm)

Rodičia
sa nestarali

Z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže sú obvinení 36 ročný muž a jeho 32 ročná
manželka, prechodne bývajúci
v Gánovciach.V prípade dokázania viny je stanovená trestná
sadzba vo výmere od šesť mesiacov do päť rokov.
Ako zákonití rodičia maloletého syna Vladimíra - žiaka 4.
ročníka ZŠ, zanedbávali starostlivosť o jeho výchovu a plnenie
jeho povinnej školskej dochádzky. Od októbra 2013 do apríla
2014 chlapec bez ospravedlnenia
vymeškal viac ako 200 vyučovacích hodín, aj napriek tomu, že
obaja rodičia boli školou opakovane upozorňovaní na nedôvodné absencie svojho dieťaťa na
vyučovaní. Synovi tak umožnili
viesť záhaľčivý život.
(krp)

ZFS koncom júna
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade pripravuje už
38. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Zamagurské
folklórne slávnosti 2014. Uskutoční sa v amfiteátri Červeného
Kláštora od 20. do 22. júna.
V programe budú účinkovať
domáce súbory ako FS Stavbár
zo Žiliny, FS Klnka z Bratislavy, FS Magura z Kežmarku, FS
Šarišan z Prešova a ďalší, ako
aj zahraniční hostia z Poľska.
Koncert bude mať i hudobná
skupina Tublatanka a v programe vystúpia i obľúbení Kandráčovci. Organizátori zabezpečujú aj množstvo sprievodných
programov.
(ppm)

Svetový deň Pohybom ku zdraviu
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasila 10. máj
za Svetový deň Pohybom ku
zdraviu, ktorý upozorňuje na
problémy spojené s fyzickou
inaktivitou a dáva do popredia
benefity fyzickej aktivity.
Nedostatok pohybu v populácii
sa významnou mierou podieľa na
zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia
ako sú ateroskleróza, ischemická choroba srdca, vysoký krvný
tlak, mozgová mŕtvica, cukrovka
2. typu, osteoporóza a niektoré
druhy rakoviny. Naviac, zodpovedajúca úroveň pohybovej aktivity je významným pomocným
faktorom v liečbe i rehabilitácii
pacientov so srdcovocievnymi a

inými chronickými ochoreniami.
Nedostatok pohybu sa ročne
podieľa vo svete až na dvoch miliónoch úmrtí na kardiovaskulárne
ochorenia, cukrovku a obezitu. Z
nedostatku pohybu nemôžeme
obviňovať len nezáujem alebo
lenivosť ľudí. Dnešný život najmä
vo veľkých mestách s množstvom
ľudí, stresom v práci, kriminalitou, znečisteným životným prostredím, nedostatkom parkov a
športovísk sťažuje ľudom možnosť dodržiavať zásady zdravého
spôsobu života. Je preto dôležité
uvedomiť si, že prevencii chorôb
sa treba venovať rovnako intenzívne ako liečbe. Nedostatok pohybu sa vo veľkej miere podieľa aj
na rozvoji obezity a nadváhy, čas-

to už u malých detí. Kombináciou
dostatočného pohybu, správnej
výživy a zmenou životosprávy je
možné predísť ochoreniam, ktoré
sú s nadváhou spojené. Odborníci sa zhodujú, že 30 minút telesnej
záťaže denne má preventívny
účinok proti rozvoju rôznych
ochorení. Pravidelnou fyzickou
aktivitou môžeme pozitívne pôsobiť na zníženie výskytu vysokého krvného tlaku, osteoporózy
(rednutie kostí), zníženie telesnej
hmotnosti, výskyt bolesti chrbta,
vplývať na mentálne a psychické
zdravie redukciou depresií, úzkosti a stresu, zlepšiť fyzickú kondíciu, znížiť rizikové správanie
medzi deťmi a mladými ľuďmi
(tabak, alkohol, drogy, násilie),

zvýšiť produktivitu práce, ovplyvniť absenciu v zamestnaní a zlepšiť študijné výsledky v školách.
Medzi odporúčané fyzické
aktivity patria rýchla chôdza,
turistika, beh, aerobic, bicyklovanie, plávanie, korčuľovanie,
lyžovanie a to v intervale aspoň
3-krát týždenne 30 minút.
Ak chcete vedieť, aké sú vaše
rizikové faktory srdcovocievnych
ochorení môžete si ich dať bezplatne vyšetriť v Poradni zdravia
na RÚVZ so sídlom v Poprade,
Zdravotnícka 3. Zároveň je možné si dať otestovať svoju fyzickú
zdatnosť. Objednať sa môžete na
tel. čísle 7125829.
Oddelenie podpory zdravia,
RÚVZ Poprad
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Sobota 17. máj o 19. hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade

POVEDALI SLÁVNI

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 €

Je ťažšou vecou nedať sa od iných ovládať ako ovládať iných.
F. LA ROCHEFOUCAULD

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 14. mája má meniny Bonifác, zajtra 15. mája Žofia, v piatok
16. mája Svetozár, v sobotu 17. mája Gizela, v nedeľu 18. mája Viola, v pondelok 19. mája Gertrúda a v utorok 20. mája Bernard.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V stredu 7. mája 2014
vo Veľkej s

Rozáliou Vaškovou,
87-ročnou

V piatok 9. mája 2014
vo Veľkej s

Kolomanom Čonkom,
76-ročným

V piatok 9. mája 2014
vo Veľkej s

Jánom Dubecom,
85-ročným

V sobotu 10. mája 2014
vo Veľkej s

Emilom Klugom,
89-ročným

V sobotu 10. mája 2014
vo Veľkej s

Ladislavom Spielmannom,
74-ročným
Emíliou Ivanovou,
88-ročnou

V pondelok 12. mája 2014
vo Veľkej s

Oľgou Schostokovou,
75-ročnou

V utorok 13. mája 2014
vo Veľkej s
V utorok 13. mája 2014
vo Veľkej s

Bc. Vladimírom Mačákom,
29-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 14. mája 2014
o 12. hod. vo Veľkej s

Hildou Rackovou,
93-ročnou

V stredu 14. mája 2014
o 13. hod. vo Veľkej s

Ľubošom Kacejom,
55-ročným

V stredu 14. mája 2014
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Vincentom Pitoňákom,
82-ročným

Vo štvrtok 15. mája 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Ľubomírom Labudom,
56-ročným

SPOMIENKA

SZIDI TOBIAS & BAND

Nedeľa 18. máj o 10. hod. v divadelnej sále DK

O MALOM NERVÓZNOM PRASIATKU

Babadlo Prešov
Interaktívne predstavenie prináša príbeh malého prasiatka, ktorý sa odohráva na dvorčeku, kde bývajú ovečky a sliepočky s kohútom. Chvíľami
zavíta na návštevu i zajačik, o ktorom však prasiatko vôbec nič nevie...
Vstupné: 1,50 €
Streda 21. máj o 19. hod. v divadelnej sále DK

KUPEC BENÁTSKY

Art Academy
V podaní študentov Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade a Art
Academy uvedú divadelnú hru W. Shakespeara v réžii Tatiany Husárovej.
Vstupné: 3 €
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 €

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 14. mája – Dr. Max – ZOC
Max, vo štvrtok 15. mája – Zlatý
had, v piatok 16. mája – Sunpharma - Tesco, v sobotu 17. mája
– Dr. Max - trhovisko, v nedeľu 18. mája – Adus, v pondelok 19. mája – Primula a v
utorok 20. mája – Viktoria.
Dr. Max – ZOC Max: Dlhé

hony, Zlatý had: Novomeského
19, č. t. 773 10 26, Sunpharma
– Tesco: Teplická cesta, Dr. Max
– trhovisko: Ul. 1. mája,
Adus: Mnoheľova 2, č. t.
428 31 34, Primula: Dostojevského 12, č. t. 773 13 95,
Victoria: Drevárska ul. (pri autobusovej stanici).

HOROSKOP od stredy do stredy
Konečne sa
vám polepší
po finančnej stránke, čo bude
viesť k tomu, že sa budete lepšie
cítiť aj psychicky.
Nečakaný prílev peňazí a
nových pracovných možností vás povzbudí a vylepší aj vaše rodinné vzťahy.

Príjemné
chvíle s rodinou budú protiváhou rušným
dňom v zamestnaní.
Niečo vo vašom živote sa
konečne pohne. Rozhýbu sa aj veci,
ktoré zostávali dlho nemenné.

Nezomreli.
Spia, ak majú len sen, je krásny.
Zdá sa im o tých, ktorých milovali
a ktorí milovali ich.

Ste šikovný
ob ch o d n í k ,
čo sa v tomto týždni prejaví vo
viacerých obchodných aktivitách.

Prídete si na
svoje v zamestnaní aj v láske. Radostné obdobie bude trvať odteraz po celý
zvyšok roka.

Vo štvrtok 9. mája 2014 uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustil

Pokojný
týždeň vám
prinesie radosť a veľa pohody. Budete sa tešiť z rôznych maličkostí.

Vaša námaha
bude zbytočná a niektoré veci sa vyriešia aj bez
vášho pričinenia.

Dostanete
zaujímavú
pracovnú ponuku, ale preverte si ju.
Môže mať viac záporov ako kladov.

Priaznivé obdobie na nové
aktivity. Všetky, ktoré teraz začnete sa vydaria.

Nerozmyslené slová by
vás mohli mrzieť, preto sa v nejakej záležitosti vyjadrujte opatrne.

Dostanete
pochvalu od
nadriadených a dočkáte sa aj finančného uznania.

ŠTEFAN GEMZA
a

v utorok 20. mája 2014 si pripomenieme
jeden rok od smrti
IRENY GEMZOVEJ.
Všetci, ktorí ste ich poznali,
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou dcéra Viera a vnučka Miška.
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Mladí hasiči v akcii
Aj tohto roku si hasiči pripomenuli sviatok svojho patróna
sv. Floriána organizovaním viacerých podujatí.
Súťaž hasičských družstiev O
putovný pohár primátora mesta
Svit sa uskutočnila v prvú májovú
sobotu už po 23-krát. Zúčastnilo
sa jej 17 družstiev mužov a 5 družstiev žien. Dorast súťažil v osobitných kategóriách za účasti štyroch
tímov dorastencov i dvoch tímov
dorasteniek. V hasičskom útoku
do kopca boli prví muži zo Spišského Štvrtku II. U žien zvíťazila
Spišská Sobota I. Medzi dorastenkami boli najlepšie Švábovce, medzi
dorastencami Spišský Štiavnik I.

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 murovanou pivnicou v osobnom vlastníctve v Gánovciach. Inf.: č. t.
0903 902 702.
57/14-P
Predám málo používaný
Orbitrek v dobrom stave, nastaviteľná záťaž, digitálny displej,
osobný odber. Inf.: č. t. 0915
591 083.		
58/14-P
Predám Citroen C3, r. v. 2008,
61 000 km, sivá metalíza, 1.4i Max,
55kW ALU disk + zimné pneumatiky na plechových diskoch. Inf.:
č. t. 0902 130 116.
59/14-P
Predám Opel Zafira 2.0 DTi
16 V, 74 kW, r. v. 2002, 25 000
km, diesel, 7-miestne, strieborná farba, alu disky + zimné disky na plech. diskoch. Inf.: č. t.
0902 130 116.
60/14-P

•
•
•
•

MESTO

O deň neskôr sa súťažilo aj
v Gerlachove v rámci Podtatranskej olympiády. S dvoma súťažnými disciplínami sa medzi desaťčlennými kolektívmi najlepšie
popasovali chlapci z DHZ ZŠ Šuňava I. Aj medzi dievčatami patrilo prvenstvo DHZ ZŠ Šuňava I.
Predstavilo sa i sedem 5-členných
kolektívov. Medzi dievčatami bol
prvý DHZ Podolínec, u chlapcov zvíťazil DHZ Štrba. O ceny
bojovali i jednotlivci v behu na 50
m s prekážkami. V súťaži chlapcov už šiesty rok po sebe zvíťazil
Daniel Faix z Gerlachova, medzi
dievčatami skončila prvá Monika Drevková z Vikartoviec. (okl)

•

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
Dám do dlhodobého prenájmu od 1.6.2014 prízemný
1-izb. byt bez balkóna v Poprade,
36 m2, sídl. Západ, blízko potraviny, škola, škôlka, detské ihrisko. Cena vrátane energií 225 €/
osoba/mesiac + kaucia. Inf.: sylviasysa@gmail.com
73/14-R

•

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 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,

•

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.

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 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.
PP-60
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 15. 5. 2014 o 12. hod.

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

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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Futsalový titul ostal doma

Slovenský futsal pod hlavičkou
Komisie futbalu SFZ v spolupráci s mestom Poprad zorganizoval v Aréne Poprad historicky
prvýkrát v našom meste finálový
turnaj o titul majstra Slovenska
vo futsale v kategórii žiakov do
13 rokov. Medzi šesticou účastníkov nechýbal ani domáci tím
FK Poprad.
„Po turnaji krajín V4 v kategórii
U19, ktorý sa konal začiatkom decembra minulého roka, prinášame
ďalšiu významnú akciu zameranú
na futsal. Sú tu väčšinou žiaci
z menších obcí a mestečiek, pretože sme nechceli robiť tréningový
turnaj pre veľké futbalové kluby,
ale pre deti, ktoré sa futsalu naozaj
venujú. Postupová časť prebiehala
v troch regiónoch, nepodarilo sa

Cenné kovy
pre Central
Predminulý víkend sa uskutočnili Majstrovstvá Moravy a
Sliezska v karate v českom meste Jeseník. Medaily si vybojovali
aj mladí karatisti z karate klubu
Central Poprad.
V kategórii kumite mladší žiaci do 30kg sa na treťom mieste
umiestnil Martin Buday. Branko
Dudek prehral vo finále. V kumite starších žiakov do 52kg sa na
tretích miestach umiestnili Jozef
Jacob Jurčík a Matej Kordovaník.
V kategórii dorastencov do 70kg
si bronzovú medailu vybojoval
Andrej Skokan.
V kategórii dorastenky do
47kg obsadila tretie miesto Naďa
Moncoľová. Vo vyššej kategórii
dorastenky nad 54kg vybojovala
Rachel Muranicová striebro. O
najväčšie prekvapenie sa postarala Nikola Bušovská, ktorá sa
v kategórii mladších žiačok nad
35kg stala majsterkou Moravy a
Sliezska v karate.
(iku)

nám zabezpečiť účasť tímu zo západoslovenského regiónu,“ skonštatoval riadiaci garant turnaja za
Slovenský futsal Ján Baltazarovič.
V pondelok patrila Aréna dvom
finálovým skupinám. V skupine
A sa domáci FK Poprad stretol
s tímami CFK Pezinok-Cajla a SŠ

Belá. Skupinu B tvorili družstvá
MFK Košice, ZŠ Tvrdošín a SFC
Kalinkovo. Majstrami republiky
tejto vekovej kategórie sa stali Popradčania, ktorí v dramatickom
finále po bezgólovej remíze zdolali 6:5 na pokutové kopy družstvo
MFK Košice.
(mav)

Krátko zo športu

•

Pre ženské basketbalové družstvo BAM Poprad sa
v sobotu sezóna predčasne
skončila. V semifinálovej sérii play-off 1. ligy neuspeli
dievčatá po dvoch domácich
prehrách hneď v prvom zápase na palubovke ŠKP 08 Banská Bystrica. Svojmu súperovi
podľahli 65:49 a celú sériu
prehrali 0:3 na zápasy. Do finále play-off 1. ligy o postup
do extraligy sa posúva Banská
Bystrica.
Na poslednú generálku
pred blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenska detí, žiakov
a mladšieho dorastu, vycestoval Karate klub Shihan Poprad
do Galanty. Medzi dievčatami do 25kg vybojovala zlato
v športovom zápase kumite Veronika Jalowiczorová.
V kategórií mladších dorastencov do 40kg nedal svojím
súperom šancu Igor Hauser.
Okresné kolo vo vybíjanej
mladších žiačok sa uskutoční
v piatok 16. mája od 8.30 hod.
v športovej hale Aréna Poprad. Víťaz postúpi na krajské
kolo, ktoré sa uskutoční 21.
mája v Snine.
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.		
(ppv)

•

Olympijská víťazka v Tatrách
Najúspešnejšia členka našej výpravy na XXII. zimných
olympijských hrách v Soči,
Anastasia Kuzminová, ktorá
získala pre Slovensko jedinú
zlatú medailu, navštívila minulý týždeň Vysoké Tatry.
Spolu s manželom a synom
boli v Grand Hoteli Kempinski na Štrbskom Plese, ktorý
podporuje a vytvára vhodné
podmienky pre úspešných slovenských športovcov. V rozhovore pre naše noviny uviedla:
„Do Vysokých Tatier chodím
rada, milujem Tatry, lebo sa tu
dá nájsť všetko. Je tu aj vhodné
tréningové prostredie. Pre športovcov sú tu krásne výbehy i
zložitejšie trate. Jediné čo mi tu
chýba je strelnica. Som biatlonistka a tú k tréningu potrebujem.
Keby tu bola, tak som v Tatrách
určite ešte častejšie.“ Okrem trénovania Nasťa chodieva často aj
na túry. Pozná množstvo turis-

Voľná vstupenka
Pozývame všetkých
fanúšikov futbalu
na prvý zápas
pod umelým osvetlením
v histórii popradského futbalu.

FK Poprad - MFK Vranov
Sobota 17.5.2014
20:00 v NTC Poprad

tických chodníkov a zdolala už
aj niekoľko tatranských štítov.
Vyskúšala si aj člnkovanie na
Štrbskom plese.
(šif)

Futbalisti pod

umelým osvetlením

Futbalisti FK Poprad cestovali v rámci 25. kola
III. ligy Východ do Námestova, kde uhrali remízu
1:1. Bod pre hostí zabezpečil v 60. minúte vyrovnávajúcim gólom Lukáš Kubus.
Aktuálne piaty tím tabuľky FK Poprad sa po prvýkrát v histórii klubu predstaví v súťažnom zápase pod
umelým osvetlením. Už tento víkend sa v sobotu 17.
mája v NTC Poprad odohrá stretnutie 26. kola medzi
domácimi futbalistami a družstvom MFK Vranov nad
Topľou s výkopom o 20. hod.
Redakcia Novín Poprad Vám prináša voľnú vstupenku na tento futbalový sviatok pod Tatrami. (ppv)

•
•

FUTBAL
1.ČEZ trieda - 24.kolo – 11. 5.
Sp. Belá B – V. Lomnica 3:0, Sp.
Hrhov – Sp. Štvrtok 2:1, Vernár
– Mengusovce 0:0, Stráže – Toporec 1:1, Lučivná – V. Slavkov
1:4, Vrbov – Batizovce 2:4, L.
Teplička – Ľubica 0:3, Vikartovce – Hôrka 2:0.
2.trieda – 21. kolo – 11. 5.
Gánovce – St. Lesná 1:0, Šuňava
– Jánovce 8:1, Sp. St. Ves – Žakovce 7:0, Výborná – Hozelec
3:4, Mlynčeky – Huncovce 0:1,
Sp. Štiavnik – Dravce 0:1.
3.trieda sk. A – 17. kolo – 11. 5.
Levoča B – Bijacovce 3:0 (8. 5.),
Dúbrava – Vlkovce 0:3.
3.trieda sk. B – 16. kolo – 11. 5.
Osturňa – Spišské Hanušovce
2:6, Matiašovce – Ihľany 1:2, Podhorany – Franková 2:1.
PFZ

14. 5. 2014

Strana 11

PP-63

Príďte na predvádzaciu jazdu
k vášmu predajcovi SEAT,
AUTONOVA, s.r.o.
a získajte svoj LED darček!

COOOL

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

NAJLEPŠIA CENA

ENJOYNEERING

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 ◊, dynamický 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.
VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

1/5

Financovanie
na pätiny

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

1/3

Financovanie
na tretiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

1/2

AUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ 3406
058 01 Poprad
tel.: 52/7731549
e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk

Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

Spotreba a emisie CO2 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. Spotreba a emisie CO2 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km.
Spotreba a emisie CO2 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

P O P R A D – týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia
130x90_coool koncept cena.indd 1

Poprad – noviny občanov. Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa
a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefóny:
šéfredaktorka a ekonómka 052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník
788 64 71, inzercia 772 10 62. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok.
Noviny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky
na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515.
Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13,
Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

PP-16

Vypredaná sála
Ostatná Babská jazda sa konala
minulý týždeň v utorok 6. mája.
Sála popradského kina bola opäť
vypredaná. Premietala sa komédia s názvom Jedna za všetky
v hlavných úlohách s Cameron
Diaz, Leslie Mann a Kate Upon.
Okrem dobrého filmového zážitku si návštevníčky odniesli
domov aj darčeky a zaujímavé
ceny z tomboly. „Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať
všetkým naším sponzorom, ktorí
nám pravidelne venujú ceny a samozrejme aj
našim stálym
fanúšičkám
za ich priazeň“, uviedla
vedúca kina
Renáta Kromková.
(šif)

Program18.2.2014
kina15:07CINEMAX Poprad
Od 15. do 21. mája

Godzila 3D - o 15.20 hod. a o 18.
hod., Godzila 2D - o 20.40 hod.,
Rio 2 2D - o 13. hod. (hrá sa len
cez víkend), Hurá do preveku! o 13.10 hod. (hrá sa len cez víkend)
a o 15.10 hod., The Amazing Spider - Man 2 3D - o 17. hod. (nehrá
sa 20.5.), Jedna za všetky - o 18.10

hod. (hrá sa len 20.5.), a o 20.
hod. (nehrá sa 20.5.), ARTMAX
- Trabantom až na koniec sveta o 20.30 hod. (hrá sa len 20.5.), Bella
a Sebastián - o 13.20 hod. (hrá sa
len cez víkend) a o 15.30 hod., Divergencia - o 17.30 hod., Storočný starček, ktorý vyliezol z okna
a zmizol - o 20.20 hod. (ppš)
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Darček pre mamy aj v Spišskej Sobote
Pri príležitosti Dňa matiek sa v divadelnej
sále v Spišskej Sobote konal kultúrny program,
ktorý dojal všetkých prítomných.
Za účasti prvého viceprimátora mesta Poprad
Adriána Kromku, ako aj ďalších pozvaných hostí,
videli diváci tanečné, divadelné i spevácke vystúpenie detí z miestnej materskej a základnej školy, od
najmenších až po tých najväčších. Po slávnostných

príhovoroch odovzdal A. Kromka symbolickú kyticu pre všetky mamy do rúk jubilantke Magdaléne
Šimčákovej. „Je symbolické, že práve v jarnom období oslavujeme sviatok, ktorý je spätý so zrodom
nového života. Zišli sme sa tu preto, aby sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať.
Je to sviatok najkrajších bytostí – našich mamičiek,“
uviedol viceprimátor vo svojom prejave.
(ppv)

V sobotu Noc múzeí a galérií
V sobotu 17. mája sa na Slovensku uskutoční Noc múzeí
a galérií. V Poprade pripravili
svoje programy Podtatranské
múzeum a Tatranská galéria.
V TG budú od 9. do 22. hod.
otvorené výstavy Odkryté hodnoty, Ivan Kelly Köhler – New Kelly
Multikulty a absolventov Strednej
umeleckej školy z Kežmarku Päťka sa dnes nedáva. Od 13. do 17.
hod. sú pripravené tvorivé dielne
pre deti a mládež inšpirované aktuálnymi výstavami Symetria a
zrkadlenie. Od 18. do 19.30 hod.
bude projekcia filmov v spolupráci
s projektom ExitMusik, z ktorých
každý sa odohráva na inom mieste
v Európe. Premietnu švédsky film

Skinnskattebert, nemecký film
Soirées de poche – Nils Frahm a
anglický film The Coach Road Sessions. Vstup je voľný.
Podtatranské múzeum v Poprade bude v sobotu 17. mája
otvorené od 15. do 22. hod. Od
15. do 18. hod. budú prebiehať
moderované prehliadky výstavy
Kniežacia hrobka v dobových
kostýmoch spojené s obrazovou
prezentáciou. Deti sa budú môcť
zúčastniť na tvorivých dielňach
– výrobe keramiky z doby rímskej podľa autentických vzorov a
od 18. do 22. hod bude program
Pecha Kucha Night. Vstupné je
zvýhodnené – pre dospelých 1 €,
pre deti 0,50 €.
(ppp)

Popradčania prešli Míľu...
(Dokončenie zo str. 1)
Počasie nám prialo a boli
by sme chceli aj tisícku zaregistrovaných, do ktorej až tak
veľa nechýbalo. V sprievodnom
programe bolo veľa kultúrnych
vystúpení, maľovanie na tvár,
líčenie pre mamičky, predaj našich výrobkov, cukrovej vaty
atď.“ M. Lukáčová doplnila, že
MC Bambino vďačí mestu za
všestrannú podporu a pomoc.
Materské centrá na Slovensku môžu občania podporiť aj
prispením do verejnej zbierky
Ďakujem, že si, mama. K najobľúbenejším aktivitám MC Bambino v Poprade patria tvorivé

dielničky a zoznamovanie sa s
metódou výchovy a vzdelávania
Montessori.
Primátor A. Danko zdôraznil: „MC mať bude v tomto roku
šestnásť rokov, bol som pri jeho
zrode, a to je dôvod, prečo som
rád prijal pozvanie a prevzal záštitu nad týmto podujatím. Deň
matiek je takým významným
sviatkom, že na Míli pre mamu
by sa mal zúčastniť každý. Naše
mamy ti to zaslúžia.“ A čo si
najviac cení na svojej mame?:
„To by bolo veľa rozprávania.
Myslím si, že pre každého človeka je mama to najvzácnejšie,
čo existuje.“
(mar)

Mamám vzdali hold i vo Veľkej
Úctu všetkým mamám prejavili minulú nedeľu ku Dňu matiek i v
mestskej časti Veľká. Klub Veličanov v spolupráci s miestnou materskou
a základnou školou pripravili program, ktorým potešili všetky mamy.
Otvoril ho nový predseda KV Milan Hámor a slová blahoprianí vyslovil
tiež 1. viceprimátor mesta Poprad Adrián Kromka. Inšpiroval najmä dospelých, aby si na svoju mamu vždy našli čas, aj keď sa vyhovárajú, že ho
nemajú. Až raz budú mať čas, mama tu už nemusí byť. Deti poskytli všetkým, ktorí prišli do bývalého Kina Máj krásny kultúrny zážitok. (mar)

