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S oteplením začali v centre mesta vyrastať terasy

S pribúdajúcimi teplotami začínajú na Námestí sv. Egídia v Poprade,
ako aj v ďalších lokalitách postupne pribúdať letné terasy. V
súčasnosti eviduje mesto spolu 11
povolených terás, z toho najviac v
samotnom centre.
Ďalšie žiadosti očakáva samospráva s príchodom teplejších
dní. V minulom roku bolo povolených spolu 35 terás. Podmienky zriaďovania letných terás
v Poprade upravuje všeobecne
záväzné nariadenie č.5/2015 o
miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. V zmysle tohto
VZN je poplatok za záber verejného priestranstva stanovený na
0,35 eura/m2/deň. Letné terasy

musia spĺňať viacero požiadaviek, ktoré stanovuje VZN. Letná
terasa musí byť umiestnená tak,
aby neobmedzovala premávku
vozidiel záchranných služieb, neobmedzovala chodcov a ani zásobovanie, nemala by poškodzovať
mestský mobiliár a ani verejnú
zeleň. Prestrešenie je možné slnečníkmi alebo markízou z tkanej
textílie, ktorá môže byť pogumovaná, akákoľvek strešná konštrukcia s podpornými piliermi nie je
prípustná. Dôležitou podmienkou pri povoľovacom procese v
súvislosti s výstavbou terasy sú
uhradené záväzky z uplynulého
obdobia. Mesto Poprad neumožní prenájom verejného priestran-

stva na umiestnenie terás subjektom, ktoré majú dlh voči mestu
za nezaplatené zábery verejného

priestranstva z uplynulého obdobia. V súčasnosti eviduje mesto 7
takýchto hriešnikov.
(mag)

V programe zmeny územného plánu Hámor na Dhaulágirí

So školou, v ktorej zbierali vedomosti štyri uplynulé
roky, sa minulý piatok lúčili gymnazisti zo Spojenej
školy na Ul. D. Tatarku v Poprade. Študentom tamojšieho gymnázia (na foto časť zo 4.B s tablom)
zostáva už iba akademický týždeň, než zastanú pred
maturitnou komisiou, aby zložili skúšku dospelosti.
Viac na 2. str.
FOTO - Marta Marová

Vo štvrtok 18. mája o 9. hod. sa v zasadačke Mestského
úradu v Poprade uskutoční 2. neplánované zasadnutie
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad.
V programe je 35 návrhov na schválenie žiadostí o zmenu
územného plánu mesta Poprad, jeden návrh na schválenie
úpravy korekcie plôch ÚPN mesta Poprad a zrušenie jedného z
bodov uznesenia č. 9/2008 zo zasadnutia MsZ 24. januára 2008.
Ďalej sú do programu zaradené návrhy na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
Pešia lávka - most pre peších a cyklistov ponad štátnu cestu
I/66, na modernizáciu odborných učební v ZŠ s MŠ na Komenského, Jarnej, Vagonárskej, Dostojevského, Tajovského,
Francisciho ul., v Spojenej škole Letná v Poprade, ZŠ s MŠ
Scherfela vo Veľkej a ZŠ s MŠ Koperníkova v Matejovciach.
Poslanci sa takisto budú zaoberať žiadosťou o nenávratný
finančný príspevok na realizáciu projektu výstavby cyklistických komunikácií most D1 Matejovce - Poprad Západ
- úsek „B“, MsÚ Poprad - most Športová ul.“. Ďalej prerokujú návrh na schválenie spolufinancovania mikroprojektu
„Mesto ľuďom - ľudia mestu“, návrh na prenájom nehnuteľnosti pre spoločnosť Billa, nebytových priestorov v Redute
obchodnou verejnou súťažou, návrh na majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov pre výstavbu cyklistických komunikácií ČOV Matejovce - Poprad Západ - ŽSR, návrh VZN
o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení, zriadených na
území mesta Poprad a návrh na zmenu rozpočtu mesta na
rok 2017. Podrobne na www.poprad.sk.
(ppm)

Horozelec 52-ročný Peter Hámor
z Popradu zdolal v pondelok 15.
mája svoju poslednú neprekonanú
osemtisícovú horu Dhaulágirí (8167
m.n.m.) spolu s Michalom Sabovčíkom zo Spišskej Novej Vsi, pre ktorého je to prvá osemtisícovka.
P. Hámor sa tak zapísal do zoznamu
tých, ktorí dosiahli Korunu Himalájí,
teda pokorili všetkých 14 osemtisícoviek sveta. Je prvým a zatiaľ jediným
Slovákom, ktorý vystúpil na ich vrcholy
spolu 15-krát, na Annapurnu dvakrát.
Manželka Mária nám včera ráno povedala: „Z pondelka na utorok prespali
v kempe C2 vo výške približne 6400 m,
dnes (v utorok) sa chystajú zostúpiť do
základného tábora. Do Popradu by mal
Peter priletieť 2. júna.“
(mar)

V meste
sa začala
kosba verejnej
zelene

Súťaž
o vstupenky
na
Alexandrovcov
v Poprade

Gymnastky
bojovali
o Pohár
primátora

Viac na str. 2

Viac na str. 9
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Stručne

GRUZÍNSKY prezident Giorgi
•Margvelashvili
počas svojej dvojdňo-

vej návštevy Slovenska mal včera 16.
mája popoludní spolu s prezidentom
SR Andrejom Kiskom naplánovanú
prechádzku po Sp. Sobote.
11. Ročník konferencie Metro
ON Line, na ktorom bude prezentovaný pohľad novovzniknutého
Slovak Smart City Clustra a ďalších
odborníkov na najdôležitejšie výzvy
pre slovenské regióny, sa uskutoční v
stredu 24. mája v AquaCity Poprad.
UNIKÁTNU publikáciu Poklady Zeme a klenoty Spiša predstavili
včera v Spišskej Sobote. V publikácii
sú podrobne zmapovaní zlatníci od
14. do 20. storočia. Autormi sú Michal Lipták, bývalý spišskosobotský
farár (texty a celková koncepcia diela) a Ján Matej (fotografie).
ŠTYRIDSAŤ rokov od svojho vzniku si dnes na slávnostnej
schôdzi pripomenú členovia Denného centra Limba v Poprade. V súčasnosti má toto DC, ktoré je najstarším seniorským klubom v našom
meste, viac ako sto členov a svoju
oslavu spojil i s Dňom matiek.
PREZENTÁCIA monografie autora Marcela Maniaka Nezabúdame
sa uskutoční dnes 17. mája o 16.30
hod. v priestoroch Podtatranskej
knižnice na sídlisku Západ.
BURZA práce pod názvom Poprad
žije prácou sa uskutoční v športovej
hale Aréna Poprad v piatok 19. mája
od 9. hod. Miestne a zahraničné firmy ponúknu voľné pracovné miesta.
SÚŤAŽ vo varení gulášu o Putovný spišskosobotský kotlík 2017 už po
dvanástykrát organizuje Dobrovoľný
hasičský zbor vo svojom hasičskom
dvore v Spišskej Sobote. Uskutoční
sa v sobotu 20. mája od 9. do približne 12.30 hod. Súťažiace družstvá
sa môžu zaregistrovať v tento deň do
8.50 hod. Súperiť budú o Putovný
spišskosobotský kotlík a o divácku
cenu. O 14. hod. v programe vystúpi
Jadranka a až do 22. hod. bude hrať
Duo Emma. Vstup je voľný.
MESTO Poprad podalo na stavebnom úrade v Štrbe návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby „Prestavba križovatky cesty
III/3080 Ul. Slovenského odboja –
MK Ul. hraničná na okružnú križovatku“. Viac informácií na www.
poprad.sk
VÝSTAVA fotografií Longhitana
Guida Andreasa s názvom Polícia na
Slovensku predstavujúca prácu polície, unikátne zábery z činnosti, akcií a života príslušníkov Policajného
zboru z rôznych okresov Slovenska
bude sprístupnená v Tatranskej galérii
v Poprade 25. mája o 17. hod. (ppš)

•
•

V meste sa začala kosba verejnej zelene

Mesto Poprad začalo v utorok 9.
mája 2017 s prvou kosbou trávnatých plôch v správe mesta.
„Keďže trávy a buriny sú najrozšírenejšími a najväčšími alergénmi v
mestskom prostredí, kosbou verejných
priestranstiev sa snažíme eliminovať ich
negatívny dopad na zdravie obyvateľov,“
uviedla Zuzana Čákyová z oddelenia
životného prostredia MsÚ v Poprade.
Povinnosť zabezpečiť kosbu na svojich
pozemkoch majú aj ostatní vlastníci
trávnatých plôch na území mesta.
Verejná zeleň v správe mesta je
rozdelená do dvoch zón. V prvej
zóne sa nachádzajú predovšetkým
námestia a parky v jednotlivých
častiach mesta, ktoré sú kosené v
pravidelných približne dvojtýždňo-

vých intervaloch. Prvá zóna, s ktorej kosbou sa začalo minulý utorok,
bola pokosená do konca uplynulého týždňa. Začiatkom tohto týždňa
sa začala kosba druhej zóny, v ktorej sú všetky zostávajúce lokality.

Druhá zóna bude v závislosti od
počasia pokosená do 14 dní od jej
začatia. Celkovo by mala byť kosená
3 - 4x ročne.
Kosenie plôch vykonáva pre mesto
spoločnosť Brantner Poprad. (mag)

•

•
•

•

•

•

Aj v našom meste sa konali oslavy Dňa matiek. Materské
centrum Bambino v spolupráci s ďalším partnermi pripravilo na sobotu 13. mája ďalší ročník podujatia Míľa
pre mamu. Žiaľ, pre nepriaznivé počasie bol program
presunutý z námestia do obchodného centra Max. Na
pódiu všetkým mamám zahrali, zaspievali a zatancovali
šikovné deti z popradských škôl. V tomto roku v Poprade
symbolickú míľu pre svoju mamu prešlo 456 registrovaných účastníkov. Nechýbali medzi nimi ani prezident SR

Andrej Kiska, pod záštitou, ktorého sa podujatie konalo
a tiež primátor Popradu Jozef Švagerko a viceprimátor
Pavol Gašper (na foto v popredí s Miriamou Lukáčovou
z Bambina). V pondelok 15. mája sme si pripomenuli
aj Medzinárodný deň rodiny, ktorý bol vyhlásený OSN.
Stará múdrosť hovorí, že šťastná rodina, to je predčasné
nebo. Rodina sa považuje za základnú stavebnú bunku
spoločnosti. Pri príležitosti tohto dňa sa konali po celom
Slovensku podujatia v mnohých mestách a obciach. (šif)

Maturantov čaká
skúška dospelosti

Gymnazisti zo Spojenej školy Ul.
Dominika Tatarku s pripnutými zelenými stužkami sa minulý piatok
lúčili so školou, v ktorej strávili štyri, určite nezabudnuteľné, roky. Od
22. mája ich čaká skúška dospelosti,
ktorú budú skladať zo slovenského
jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka a dvoch voliteľných predmetov. V
týchto dňoch majú poslednú šancu
doučiť sa, čo zameškali alebo, v čom
majú slabiny.
Maturanti ešte poďakovali svojim
pedagógom, ktorí sa ich snažili pripraviť na maturitu čo najlepšie, a
rodičom, ktorí im po celý čas štúdia
vytvárali zázemie. Riaditeľ Spojenej
školy na Ul. D. Tatarku Dušan Nebus povedal: „Dúfam, že akademický
týždeň všetci využijú na dôkladnú prípravu. Po úspešnom zložení maturity
budú môcť pokračovať v štúdiu na

vysokých školách a
tak ako po minulé
roky sa ich umiestnenie na VŠ bude
blížiť k sto percentám.“ Na rozlúčke
ocenil najvzornejších žiakov - zápisom do Pamätnej
knihy školy Miroslavu Baranovú,
ktorá po celé štúdium dosahovala študijný priemer
1,00 a v každom ročníku reprezentovala školu na olympiádach z chémie,
fyziky a matematiky a vzornými žiačkami so študijným priemerom 1,00
počas celých štyroch rokov boli tiež
Lenka Košárová, Kristína Kušnírová,
Marta Alexajová, Jana Šebestová a
Ivana Timoradská.
Ešte veselý program, ešte na mo-

tívy ľudovej piesne zmenené slová
Keď som šiel do školy naposledy...,
ešte umiestnenie maturitného tabla do výkladu... A potom už štvrtákov bude deliť od maturity iba
zopár dní. Po gymnazistoch nielen
z Ul. D. Tatarku, ale aj z Gymnázia
na Kukučínovej ulici, sa so školou
budú tento piatok lúčiť aj ďalší stredoškoláci.		
(mar)
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V Európe žijeme spoločne, aj keď sme
rozdielnej pleti, náboženstva a rasy

Európske informačné centrum
Europe Direct Poprad, ktoré pôsobí už 13 rokov ako regionálne
zastúpenie Európskej komisie a
Európskeho parlamentu v regióne
Tatier, v spolupráci s odborom školstva Mestského úradu v Poprade
zorganizovalo ďalší ročník výtvarnej súťaže tentokrát pod názvom
„V Európe žijeme spoločne, aj keď
sme rozdielnej pleti, náboženstva a
rasy“.
Deti zo základných škôl sa pri maľovaní sústredili na migráciu a vzťah
človeka k „iným“ ľuďom, z iných
kultúr. Cieľom je hravou formou posilniť európske povedomie u mladej
generácie.
Riaditeľ Europe Direct Poprad Pe-

ter Litavec povedal: „Bola to ťažká
téma, ale deti si vždy nájdu svoj spôsob vyjadrenia myšlienky. Mali sme
už ekológiu aj slovenské predsedníctvo
v rade EÚ. Tohto roku prišlo 60 prác,
maľovaných rôznymi technikami.“
„Je to jedna z možností, ako sa
o Európe môžu deti dozvedieť viac,
naštudovať si fakty, zaangažovať sa...
Radi poznávame ich názory a vnímanie,“ dodal primátor Popradu Jozef
Švagerko.
Výsledky hodnotenia súťažných
prác: prvé miesto v I. kategórii (5.-6.
roč. ZŠ) Tamara Markočiová zo ZŠ
Letná „Žijeme spolu v Európe“, prvé
miesto v II. kategórii (7.-9. roč. ZŠ)
Júlia Kubusová zo ZŠ Francisciho
„Spolu“, v III. kategórii (ZUŠ) Mi-

loš Čičmanec zo ZUŠ Štefánikova
“Stretnutie“, ktorého zaujímavý námet predstavuje rôznofarebné mačky
- bielu, modrú, červenú... Jedna druhú
drží na ramenách, žijú spolu, sú si
oporou. Aj pozadie je multikultúrne,
s budovami z rôznych kútov sveta.
Porotu zaujala aj kolektívna práca
„Symbióza“ tímu žiačok Slavomíra
Špaková, Soňa Pitoňáková, Michaela
Kašická, Katarína Slebodníková, Viktória Sivošová zo ZŠ Dostojevského
(na foto vpravo). Ocenené práce sú
na sociálnych sieťach a v centre Europe Direct Poprad. Deň Európy (9.
máj) sme v Poprade, ako aj v iných 13
mestách na Slovensku, kde sú Europe
Direct centrá, oslávili tradične - rozdávaním žltých ruží.
(kpa)

Krátke správy

NADÁCIA Ekopolis vyhlásila 2.
•ročník
fotografickej súťaže na tému

Bicykel, vhodná alternatíva k autám
pre cestu do práce. Uzávierka prijímania fotografií do súťaže je 31. mája
2017. Súťažiť sa bude v troch kategóriách, a to ocenenie Nadácie Ekopolis a prostredníctvom hlasovania
verejnosti (Instagram a Facebook).
Cieľom je zvyšovanie povedomia o
bicykli ako dopravnom prostriedku
a propagácia súťaže Do práce na bicykli. Viac informácií na internetovej
stránke Nadácie Ekopolis.
MINULÝ týždeň začali platiť novinky v elektronickej komunikácii.
Všetky elektronicky komunikujúce firmy si musia nainštalovať nové
komponenty pre podpisovanie dokumentov, napríklad daňových priznaní. Nový softvér je bezplatný, je
potrebné si ho len stiahnuť. Od 10.
mája je možné podpisovať dokumenty aj pri používaní operačných
systémov Mac OS, resp. Linux. Podpora MS Windows je samozrejmosťou. Po novom je taktiež možné pri
podpisovaní využívať aj viacero webových prehliadačov.
V SOBOTU 20. mája vystúpi na
Štrbskom Plese v Grand Hotel Kempinski populárna slovenská skupina
Tublatanka.
POŽEHNANIE
pôdorysných
základov kostola v zaniknutej osade Šoldov, ktorý bol odkrytý počas
archeologického výskumu v predchádzajúcich rokoch, sa uskutoční v nedeľu 21. mája po 14.30 hod.
v lokalite Šoldov. V rámci podujatia
budú odovzdané čestné občianstva
obce Štrba, ceny obce Štrba osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju
a zviditeľnenie obce.
V Levoči si novou výstavou
pripomínajú 710. výročie putovania
zo Slovenska do španielskej Compostely, ako aj 25 rokov novodobého
putovania na toto pútnické miesto
a päť rokov fungovania Jakubskej
cesty na Slovensku. Výstava s názvom 3 333 km po Jakubskej ceste
bola otvorená v stredu 10. mája v
Historickej radnici v Levoči a potrvá
do 10. júna 2017.
NÁJSŤ v meste Kežmarok problematické alebo nevyužité miesta a
kreatívne do nich zasiahnuť je cieľom projektu Mestské zásahy Kežmarok 2017, do ktorého sa môžu
zapojiť aj obyvatelia mesta. Projekt
má mesto urobiť zaujímavejším a
lepším pre život. Už teraz prezentuje
návrhy študentov z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, svojimi nápadmi
a podnetmi môžu prispieť aj Kežmarčania.		
(ppš)

•

•
•
V Poprade opravia tri železničné mosty

Železnice Slovenskej republiky
(ŽSR) vykonajú v troch etapách
opravné práce na troch železničných mostoch a priľahlých úsekoch
traťových koľají v lokalite mesta
Poprad. Prvá etapa sa začala 11.
mája obnovou hydroizolácie na železničnom moste nad Štefánikovou
ulicou. Nepretržitá výluka trvala až
do pondelka 14. mája, počas ktorej
boli vybrané vlaky osobnej dopravy
v úseku medzi železničnými stanicami Poprad - Tatry a Matejovce
pri Poprade nahradené autobusmi.
Oprava troch železničných mostov
v Poprade bude pokračovať aj v 20. a
21. kalendárnom týždni.
ŽSR začnú výlukové práce na železničnom moste nad Štefánikovou
ulicou demontážou koľaje a odťažením štrkového lôžka a podkladovej
vrstvy až po mostnú konštrukciu.
Po ručnom dočistení obnaženej
mostovky sa vykoná montáž hydroizolácie s geotextíliou a osadenie
odvodňovacích žľabov a drenáže.
Po opätovnom vytvorení železničného zvršku a položení koľajového

poľa sa zrealizuje smerová a výšková
úprava polohy koľaje.
Podrobnejšie informácie o opatreniach v osobnej doprave sa cestujúci dozvedia z vývesiek umiestnených v železničných staniciach,
alebo ich poskytne dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko na
telefónnom čísle kontaktného centra - 18 188, prípadne na internetovej stránke www.slovakrail.sk.
Oprava hydroizolácie mostnej
konštrukcie nad Štefánikovou ulicou bude pokračovať aj v nasledujúcich kalendárnych
týždňoch, ku ktorej
sa pripojí aj výmena
43 kusov drevených
mostníc na železničnom moste nad
riekou Poprad, ako
aj obnova hydroizolácie mosta, ktorý
premosťuje miestnu
účelovú
komunikáciu z Tajovského
ulice do záhradkárskej oblasti. Oprav-

né práce 2. a 3. etapy si vyžiadajú
vylúčenie železničnej prevádzky na
prvej a následne na druhej koľaji
trate Košice - Žilina, v traťovom
úseku medzi železničnými stanicami Poprad - Tatry a Vydrník.
Ukončenie opravných prác na
železničných mostoch je naplánované na 26. mája.
ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť
a pochopenie v súvislosti s prípadnými obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dôjsť počas
opravy mostných konštrukcií. (pav)

•

•
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Mama – to je láska sama...

Žiaci ZŠ s MŠ na Jarnej ulici v Poprade pripravili minulý týždeň vo štvrtok program ku Dňu matiek, v ktorom pozvali
svoje mamy i staré mamy do hotela Mama. Všetky si v ňom mohli oddýchnuť, symbolicky obliecť župan, vyložiť nohy a zabudnúť na každodenné starosti.						
FOTO - Marek Vaščura

Čo vŕta Gustovi Kuchárovi v hlave...

Úsmevy a grimasy, ale aj chu na pobavenie a zamyslenie
úškľabky, krehká krutosť iró- a neunavia aj preto, že sú krátnie, satira, trefný sarkazmus, ke, skoncentrované.
podpichnutia i pohladenia.
Vraj posledná kniha Kuchára,
Kratšie i dlhšie útvary a žán- ktorú vydal. Hádam ich bude
re, staršie i novšie postrehy a ešte zopár a až potom definipozorovania. Istotne všetko od- tívne povieme, že je to definikukané zo života
tívne posledná.
Možno aj preto Dali ste nám vedieť Pretože Kuchár
si niektorí povedia - to pozná- neustále pozoruje, hľadá, má
me...
ešte nápady, je stále bystrý a
Práve to autora vždy poteší a pohotový, jednoducho - „píše
dodá mu chuti. Výber z tvorby mu to“... Možno je tu namieste
popradskej legendy, humoris- povedať ono sládkovičovské - a
tu, ktorý nás učil a
čo je mladosť...
stále učí pozerať sa
Ilustrácie priateľa
na život a situácie v
a takisto humoristu,
ňom z tej príjemnejčloveka na rovnakej
šej, či spríjemňujúvlnovej dĺžke humocej stránky, autora
ru, hviezdneho kariAugustína Kuchára
katuristu a vydavapod názvom Úsmeteľa humoristického
vy a grimasy uzrel
časopisu Kocúrkovo
svetlo sveta v roku
Milana Stanu tvoria
2017 v jednom bras Kuchárovými textislavskom vydavatami celok a šteklia
teľstve. Texty na 120 stranách sa i dopovedajú. Knižku nájdete
čítajú vďačne aj takým spôso- v renomovanom kníhkupectve
bom, že stačí otvoriť knihu na na „zimušnej“ strane námestia
ktorejkoľvek strane a kedykoľ- oproti Redute.
vek. Poliečia, pošteklia, sú troJozef Janigloš

Napísali
ste nám

Aj takto vyznali svoj vzťah
k mamkám deti zo ZŠ s MŠ
na Vagonárskej ul. v Spišskej
Sobote počas programu ku
Dňu matiek minulý štvrtok.
Pred „natrieskanou“ divadelnou sálou vystupovalo
120 malých umelcov, ktorí sa
za svoj výkon veru nemuseli
hanbiť.
Nápadito vytvorený program,
na ktorý zavítal aj viceprimátor Popradu Pavol Gašper, vedúca odboru školstva,
mládeže a športu MsÚ Edita
Pilárová, poslankyňa MsZ
Anna Schlosserová a ďalší
hostia, bol ukážkou nadania
spišskosobotských detí. S citom vybrané piesne, básne i
predvedené tanečné choreografie svedčili o námahe,
ktorú si dali učiteľky, aby
deti dobre pripravili na vystúpenie. Pre každú mamu či
starú mamu to bol najmilší
darček.
Všetky mamky potešil minulú nedeľu v kine Máj vo Veľkej takisto kultúrny program,
ktorý usporiadal k ich sviatku
Klub Veličanov v spolupráci
so ZŠ s MŠ na Ul. Fraňa Kráľa
vo Veľkej.
(pmm)

Deň matiek v popradskej nemocnici

História Dňa matiek je u nás krátka.
Tento sviatok sa začal oslavovať až po
roku 1989. Je to deň, kedy vzdávame úctu
mamám za lásku a starostlivosť. Byť matkou je krásne, ale zároveň náročné poslanie a úloha matky sa nedá nikým nahradiť. Veď mama je opora a istota, ktorá
pretrváva roky. Mama pomáha prekonávať životné prekážky a jej prítomnosť
dáva dieťaťu úžasný pocit istoty a pokoja.
Veľká úcta patrí matkám, ktoré si tento
sviatok pripomenuli pri postieľke s chorým
dieťaťom v nemocnici. Veď nič nie je horšie, ako keď matka vidí svoje dieťa, ktorému
priniesol osud do života problémy so zdravím, choré. Hospitalizácia v nemocnici je
pre dieťa náročný zážitok, ktorý si často zapamätá na celý život. Na detskom oddelení
Nemocnice v Poprade sa o malých pacientov s láskou, profesionalitou, odbornosťou
starajú lekári a kolektív sestričiek pod vedením primárky Beáty Šoltýsovej. Aj tu je však
úloha matky nezastupiteľná. Malé deti znášajú pobyt v nemocnici lepšie v prítomnosti matky alebo niekoho zo svojich blízkych.
Deň matiek v popradskej nemocnici strávili mnohé deti spolu so svojimi mamami.
Poďakovať svojej mame za jej lásku a obetavosť mohli aj traja malí súrodenci hospitalizovaní na detskom oddelení, ktorým chorobu svojou prítomnosťou chcela uľahčiť

ich mama (na foto). Básnik Milan Rúfus vo
svojej Modlitbe za rodičov v závere hovorí:
... veď dve rúčky od Teba máme, dve rúčky
deťom stvoril Boh: pre ocka jednu, druhú
mame. Každému dieťaťu prajeme, aby sa
ich rúčky mohli držať mamy, lebo matkine
ruky sú nenahraditeľné. Deti si pre svoje mamičky pod vedením učiteliek zo ZŠ
s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci Marcely
Spišákovej, Zuzany Zaťurovej a Evy Lecovej
pripravili kresbičky a darčeky, ktoré im pri
príležitosti sviatku nakreslili. Mamám tak
vyznali, ako veľmi ich ľúbia a my im želáme veľa zdravia, vnútornej pohody a naplnenie snov a nádejí.
Eva Lecová
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Kina Tatran
18. a 19. mája o 19.
hod. - PUTOVANIE TUČNIAKOV
FR, dokumentárny, 82 min., titulky, MP12
Príbeh malého tučniaka, pripravujúceho sa na svoju prvú
cestu k moru, nás zavedie do
vzdialenej Antarktídy. Vstupné: 5 €
20. a 21. mája o 16. hod.
DEEP: DOBRODRUŽSTVO
POD HLADIOU 2D
ES, animovaný/rodinný/komédia, 92 min., dabing, MP
Zem zaplavili nekonečné
oceány, ľudstvo sa vysťahovalo
a na planéte žijú už iba tvory
z hlbín. V podmorskom údolí
žije aj chobotnička Deep, neurotická kreveta Alica a nemotorný morský čert Evo.
Vstupné 2D: 5 €; 4,50 € deti
20. mája o 19. hod.
MASARYK
CZ/SK, historická dráma, 106
min., titulky/česká verzia, MP12
Jan Masaryk prežil život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľká
gestá i zápasy. V jeho vnútri
však bojovala nespútanosť extravagantného umelca s morálkou a povinnosťou úradníka a
diplomata. Vstupné: 4 €, 2 € s
preukazom FK
21. mája o 19. hod.
PÁPEŽ FRANTIŠEK:
MODLITE SA ZA MŇA
AR/ES/IT, životopisný/dráma,
104 min., titulky, MP12
Keď teenager z Buenos Aires
pocíti náboženské volanie, ešte
netuší, že je to prvý krok, ktorý ho nakoniec privedie až do
Vatikánu, kde sa stane hlavou
katolíckej cirkvi. Vstupné: 5 €
22. mája o 19. hod.
OLLI MÄKI
FI/SE/DE, dráma/životopisný,
92 min., titulky, MP15 FK
Dvadsaťpäťročný
európsky
amatérsky šampión v boxe, sa
chystá na životný zápas o titul
majstra sveta. Vstupné: 4 €, 2
€ s preukazom FK
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Písmenká sa hrnuli

Noc literatúry je celoeurópskou
propagáciou súčasnej, kvalitnej literatúry. Zapojilo sa do nej aj mesto
Poprad, a to hlavne vďaka tunajšiemu
literárnemu klubu.
Popradskí herci z divadla Commedia
(Dušan Kubaň, Michal Novák) a Zdeno Suchý čítali úryvky zo slovenských
prekladov z kníh súčasných svetových
autorov a to hneď na troch rôznych
miestach, kam sa ľudia vždy spolu presunuli - v kine Tatran, v kníhkupectve
Christiania a v reštaurácii Lahodnosti.
Podujatie sa uskutočnilo v utorok večer minulý týždeň. Traja „čítači“ čítali
svoj text na troch odlišných miestach

a zopakovali ho 3x
pre rôznych ľudí,
ktorí po vypočutí
textu prešli na ďalšie
miesto.
Európska komisia, ktorá podujatie
vymyslela, ponúkla
tie isté úryvky pre
každé z európskych
miest, v ktorých
podujatie prebiehalo. To, čo sa čítalo v Poprade alebo
kdekoľvek na Slovensku, si vypočuli
„knihomoli“ v celej Európe. Boli to
tohtoročné top knihy - kvalitatívne na
najvyššej úrovni. Prvou bol
„Ta n t a l ó p o lis“ od autora
Petra Macsovskeho, druhou
„Vojde kôň do
baru“ od Davida
Grossmana. Trojicu
najlepších európskych kníh
roka doplnili

„Neviditeľné mestá“ a autor Italo Calvino.
Členka literárneho klubu Mirizma
Kirkov povedala: „Významom tohto
podujatia je propagácia kvalitnej knihy
– v celej Európe, v rovnaký deň. Noc literatúry sa v takejto podobe v Poprade
konala prvýkrát. Popradský literárny
klub, ktorý akciu zorganizoval vytvára
priestor pre prezentovanie a hodnotenie literárnych pokusov amatérov, pripravuje literárno-kultúrne podujatia,
podporuje rozvoj pôvodnej slovenskej
literárnej tvorby. Členom Popradského literárneho klubu sa môže stať každý, kto má pozitívny vzťah k literatúre
a literárnej tvorbe.“
(kpa)

Ľudové piesne sú stále in

Minulý týždeň v stredu sa v priestoroch Domu
kultúry v Poprade konalo
okresné kolo súťaže Slávik
Slovenska 2017. Päťdesiat
spevákov z radov žiakov
základných škôl dokázalo,
že ľudové piesne sú stále in.
„Bol to 27. ročník súťaže
pod garanciou Petra Dvorského. Súťažili tri kategórie
žiakov od prvého až po deviaty ročník. Každý súťažiaci spieval dve slohy z dvoch
piesní, prvú sólo a druhú
s hudobným sprievodom.
Víťazi postupujú na krajské
kolo, ktoré by malo byť začiatkom júna a celoslovenské

finále sa uskutoční v Skalici
koncom júna,“ priblížil za
organizátorov Emil Turčan
zo Školského úradu v Poprade. „V našom okresne máme
stále pomerne veľa ľudových
spevákov a slávikov a myslím si, že každým rokom
pribúdajú. Deti boli poobliekané v krásnych krojoch
svojho regiónu a treba ich za
to pochváliť, ako aj všetkých
učiteľov, či pedagógov, ktorí
sa podieľali na príprave účinkujúcich,“ zdôraznila členka
poroty Monika Bobríková.
Z prvej kategórie žiakov
prvého až tretieho ročníka postúpil na krajské kolo

Marko Bajtoš zo ZUŠ Letná, z druhej kategórie žiakov štvrtého až šiesteho
ročníka postúpil Kristián
Orolín zo ZŠ Sp. Bystré

a z tretej kategórie žiakov
siedmeho až deviateho ročníka sa na kraj kvalifikovala Ľuboslava Grivalská zo
ZUŠ Letná.
(ppv)

Kultúrny program mesta Poprad
Streda 17. máj o 19. hod. / divadelná
sála Domu kultúry v Poprade
RODINNÝ PRIEVAN
Skvelá komédia v obsadení: M. Sládečková, M. Landl, K. Svarinská, K.
Greppelová, P. Šimun, O. Bortlík, v
réžii M. Mňahončáka. Vstupné: 14 €
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK
052/7722255, Ticketportál
Sobota 20. máj o 9. hod. / Hasičský
dvor v Spišskej Sobote
SPIŠSKOSOBOTSKÝ KOTLÍK

Nedeľa 21. máj o 10. hod. / Dom
kultúry v Poprade - Klub Zóna
MÁJ - LÁSKY ČAS
Tvorivá dielňa Vstupné: 1 €
Streda 24. máj o 17.30 hod. / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
CESTUJTE S NAMI
ZÁZRAČNOU PLANÉTOU
Anglický koncert študentov Helen
Doron English v spolupráci s divadelným súborom Šťastlivec pri ZUŠ na
Štefánikovej ulici.
Vstup: voľný.

PP-47
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Účastníci zájazdu pred pamätnou tabuľou Jána Brokoffa na stene Kostola sv. Martina v
Prahe.								 FOTO - KV

Klub Veličanov na návšteve Prahy

PP-47

Klub Veličanov zorganizoval 5. až 8. mája 2017 pre
svojich členov tematický
kultúrno-poznávací zájazd
do hlavného mesta Českej
republiky - Prahy.
Zájazdu sa zúčastnilo 34
členov klubu a ich rodinných
príslušníkov. Vysoko odborne a fundovaným sprievodcom bol člen Klubu Veličanov Ján Simkanič, ktorý svoj
profesný život prežil práve

Týždeň mestskej polície

7. mája podvečer • V STREDU 10. mája večer mest•boloV NEDEĽU
na MsP Poprad oznámené, skí policajti počas hliadkovej činže na Ulici Popradskej brigády v
Poprade dve osoby kopali do poštovej schránky, následne ju vytrhli
z miesta kde bola upevnená, čím
došlo k jej poškodeniu. Podozrivé osoby podľa oznamovateľa ušli
smerom k podchodu pod železničným priecestím smerom na Kukučínovu ulicu. Hliadky MsP Poprad
podozrivých mužov zadržali a
predviedli za účelom podania vysvetlenia. Dychovou skúškou bolo
zistené u 21-ročného Kežmarčana
0,43 mg/l alkoholu a u 24-ročného
muža zo Smižian 1,22 mg/l alkoholu v dychu. Vec je v riešení MsP
Poprad.

nosti zistili muža, ktorý poškodil
odkvapové rúry na zvod dažďovej
vody umiestené na budove ČSOB na
Ulici Štefánikovej v Poprade. Po incidente sa podozrivý z miesta snažil
ujsť. Pri úteku nereagoval na výzvy,
ktoré mu dali mestskí policajti. Pri
zadržaní použili mestskí policajti
donucovacie prostriedky hmaty a
chvaty sebaobrany a putá, keďže zadržaný bol agresívny. Podozrivý muž
bol predvedený za účelom zistenia
totožnosti. Následne bola u podozrivého 24-ročného muža z Popradu
vykonaná dychová skúška s výsledkom 1,12 mg/l alkoholu v dychu.
Vec je v riešení MsP Poprad. (msp)

Výzva pre svedkov dopravnej nehody

K dopravnej nehode došlo v piatok 12. mája krátko po 12. hodine
a to na diaľnici D1 km 329 za výjazdom Poprad - východ smer Levoča.
Neznámy vodič na bielej dodávke
nezisteného evidenčného čísla pri
predchádzaní vytlačil z diaľnice vozidlo zn. Opel Antara, ktoré jazdilo
v ľavom jazdnom pruhu a po kolízií
narazilo do zvodidiel. Vodič dodáv-

ky na mieste nezotrval.
Poverený príslušník Diaľničného
oddelenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru Prešov žiada svedkov
tejto dopravnej nehody, aby kontaktovali políciu buď osobne na uvedenom oddelení, na tel. číslo 0961 89
2550, prípadne na známom tel. čísle 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení.		
(jam)

v tomto meste. V Prahe pôsobil v oblasti kultúry, a tak
mohol účastníkov obšírne
oboznámiť s históriou významných objektov, budov a
umeleckých diel.
Jednou z tém bolo aj putovanie po stopách významného spišsko-sobotského rodáka, sochára Jána Brokoffa,
ktorý svojím dielom vyoral v
Prahe hlbokú brázdu. Medzi
najznámejšie jeho dielo patrí

bronzová socha sv. Jána Nepomuckého na Karlovom
moste.
Množstvo získaných poznatkov z tejto pražskej návštevy zakomponujeme aj do
svojej klubovej činnosti pre
obohatenie a rozvoj nielen
mestskej časti Veľká, ale celého mesta Poprad a regiónu.
Milan Hámor,
predseda Klubu Veličanov

Hľadajú pamätníkov z Tatranského
podniku miestneho priemyslu

Andrej Bisták z Bratislavy a Ján
Palinský z Košíc hľadajú pamätníkov z Tatranského podniku miestneho priemyslu. Napriek tomu, že sa
vo voľnom čase venujú najmä histórii lanových dráh a lyžiarskych vlekov vyrábaných v Československu,
snažia sa zmapovať celkový rozsah
činností bývalého TPMP - a to nielen program výroby horských dopravných zariadení (na foto TPMP
Kojšovská hoľa).
Tatranský podnik miestneho priemyslu mal v predmete činnosti jednak
poskytovanie služieb pre obyvateľstvo
ako napríklad opravu rádií, televíznych
prijímačov, elektroinštalačné práce,
servis a opravy osobných a nákladných
výťahov, montáž a servis plynových
spotrebičov, jednak výrobné činnosti
ako stavebno-stolársku, zámočnícku
výrobu, výrobu oceľových konštrukcií,
ale aj výrobu plastových obalov. V roku
1988 mal TPMP v rámci vtedajšieho

okresu Poprad 33
prevádzok, ktoré
zabezpečovali 41
činností s 950 pracovníkmi.
V roku 1985 mal
na konte aj 300
vyrobených lyžiarskych vlekov. Výroba lanoviek a vlekov v licencii francúzskeho výrobcu
POMAGALSKI prebiehala v kežmarskom závode, a to od 30. septembra
1976 pod značkou TATRAPOMA.
Spomienky, dobové fotografie od
bývalých pracovníkov z kovo i drevovýroby a ďalších prevádzok by mohli
doplniť obsah pripravovaných odborných textov i článkov o histórii tohto
podniku.
Andrej Bisták a Ján Palinský preto
dúfajú, že sa im ozvú bývalí pracovníci na e-mail: jan.palinsky@gmail.
com alebo na tel. č.: 0901 752 252
(postačí aj SMS správa).
(jpa)

Na zámku časť zbierok TG

Zámok Hradec nad Moravicí ponúkne svojím návštevníkom v mesiacoch máj až
september možnosť zhliadnuť rozsiahlu časť výstavy najväčších slovenských veľhôr
predstavených prostredníctvom takmer 100 diel od takmer 50 autorov s tatranskou tematikou zo zbierkového fondu popradskej Tatranskej galérie. Výstava bola
po prvýkrát prezentovaná v rámci projektu krajín Vyšehradskej štvorky v Tatranskej galérii. Išlo o mimoriadny a doteraz najrozsiahlejší projekt galérie. (ppp)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
“Matky a deti majú absolútne samostatnú kategóriu. Niet silnejšieho
puta na celom svete. Niet inej lásky, tak okamžitej a odpúšťajúcej.“
HENRY FORD

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

Dnes 17. mája má meniny Gizela, Aneta, zajtra 18. mája Viola,
v piatok 19. mája Gertrúda, Gerda, v sobotu 20. mája Bernard,
Bernarda, 21. mája Zina, v pondelok 22. mája je Júlia, Juliana
a v utorok 23. mája Želmíra.

MANŽELSTVO UZAVRELI
28. apríla 2017 - Lívia Guzlejová a Tomáš Gallik, Jarmila Kruppová a Róbert Černý, Simona Hlavenková a Vladimír Gorecký, 29.
apríla 2017 - Nikola Smolejová a Michal Skuhra, 5. mája 2017 Lenka Bajcurová a Jaroslav Frisík.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 12. mája 2017
vo Veľkej s

Boženou Marákovou,
85-ročnou

V piatok 12. mája 2017
v Spišskej Sobote s

Júliou Marovou,
78-ročnou

V piatok 12. mája 2017
vo Veľkej s

Karlom Kubátom,
89-ročným

V pondelok 15. mája 2017
vo Veľkej s

Mgr. Jánom Zajacom,
83-ročným

V utorok 16. mája 2017
vo Veľkej s

Máriou Kiferovou,
88-ročnou

V utorok 16. mája 2017
vo Veľkej s

Františkom Leibitzerom,
65-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
Vo štvrtok 18. mája 2017
o 14. hod. v Matejovciach s

Ing. Jánom Kučmom,
52-ročným

V pondelok 22. mája 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Margitou Kuzmíkovou,
83-ročnou

Pozvánky

zberateľskú burzu organizuje Klub filate•listovPOPRADSKÚ
v Poprade v sobotu 20. mája od 7. do 12. hod. V priesto-

roch Strednej odbornej školy na Okružnej ul. 25. Na svoje si
prídu zberatelia z odborov filatelia, filokartia, numizmatika či
notafilia (bankovky), ale aj z iných odborov.
V PIATOK 19. mája sa o 19.30 hod. v cukrárni Malý princ
uskutoční zábavný kvíz o umení (literatúra, film, hudba), ktorý
organizuje Popradský literárny klub. Vstup je voľný, tím si každý
môže priviesť alebo vytvoriť priamo na mieste.
(ppp)

•

Program kina CINEMAX
Od 18. mája do 24. mája

Deep: Dobrodružstvo pod
hladinou 3D: o 13.50 hod.
(hrá sa len cez víkend), Deep:
Dobrodružstvo pod hladinou
2D: o 16. hod., Votrelec: Covenant: o 18.10 hod. a o 20.50
hod., Baby šéf 2D: o 13.20 hod.
(hrá sa len cez víkend), o 15.40
hod., Kráľ Artuš 2D: o 17.40
hod. (nehrá sa 23.5.) a o 20.20
hod., ARTMAX FILMY: Úplní
cudzinci: o 18.10 hod. (hrá sa

23.5.), Detské kino: Šmoklovia: Zabudnutá dedinka 2D:
o 13.30 hod. (hrá sa len cez víkend), Cuky Luky film - o 17.30
hod., Putovanie tučniakov:
Volanie oceánu: o 15.30 hod.,
Strážcovia galaxie 2D: o 20.
hod. (nehrá sa 24.5.), Predpremiéra - Piráti Karibiku: Salazarova pomstva 2D: o 20.30
hod. (hrá sa len 24.5.). Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Hľadá domov

Približne 6-ročný kríženec baseta a kopova, odčervený, odblšený, zaočkovaný,
čipovaný, vykastrovaný.
Scooby sa do mestského útulku dostal
pred niekoľkými rokmi. Bol vystrašený,
zo strachu útočil na cudzích ľudí, strážil si
svoje jedlo a nikoho k sebe nechcel pustiť.
Ktovie, čo si musel tento krásavec už za
svoj život vytrpieť. Prešiel obrovskou zmenou, stal sa z neho dobrý a milujúci psík, ktorý nadovšetko miluje prechádzky, „pamlsky“
a aportovanie loptičiek. Zabudol na svoj predchádzajúci život a túži po človeku, ktorý ho
zahrnie láskou, zabezpečí mu dostatok pohybu a bude s ním mať dostatok trpezlivosti.
Hodí sa predovšetkým k ľuďom a k starším deťom, ktoré už majú nejaké skúsenosti so
psíkmi. So sučkami vychádza, ale psíkov si vyberá. Daruje niekto domov aj tomuto krásnemu psíkovi s rozprávkovým úsmevom?
Kontakt: 0910 890 208, utulok@msupoprad.sk.
(ppg)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 17. mája - Dr. Max - OC Max, štvrtok 18.
mája - Limba, v piatok 19. mája - Limba, v sobotu 20. mája - Avena, v nedeľu 21. mája Lekáreň Nemocnice Poprad, v pondelok 22.
mája - Benu a v utorok 23. mája - Lekáreň na
autobusovej stanici.
Dr. Max - OC Max: Dlhé hony, Limba: Podtatran-

ská ul., Avena: Karpatská ul., Lekáreň Nemocnice
Poprad: Banícka 2, Benu: Moyzesova ul., Lekáreň
na autobusovej stanici: Wolkerova 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
Naučíte sa
niečo nové,
čo vám v budúcnosti prinesie
veľa prospechu.

Čo je dobré
pre iných,
nemusí byť dobré pre vás. Zvážte
pri nejakom rozhodnutí všetky
pre a proti.

Budete sa
vznášať od
šťastia. Podarí sa vám získať dobrú prácu alebo nájsť lásku svojho
života.

Zdravie
vám bude
robiť starosti. Uvedomíte si, čo
ste v minulosti zanedbali.

Urobte niečo pre svoje
zdravie. Máte veľkú šancu zbaviť
sa nadváhy.

Máte toho
veľa na starosti, mali by ste preniesť nejaké
povinnosti aj na iných.

Nejaká záležitosť vo vás
vyvolá nervozitu. Nakoniec vám
ju však niekto pomôže vyriešiť.

B u ď t e
ob ozretní
pri narábaní s peniazmi. Na lepšie investície si počkajte do júna.

Budete sa tešiť z dobrých
vzťahov s inými ľuďmi a najmä v
rodine bude vládnuť pohoda.

Doslova
rozprávkový týždeň vyvrcholí splnením
vášho dlhodobého želania.

Pokojné
dni budú
príležitosťou na nazbieranie novej energie a nové nápady.

Nadriadení
ocenia váš
prínos na pracovisku. Dočkáte
sa povýšenia alebo finančnej odmeny.
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prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka oddelenia dopravy

Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v oblasti stavebníctvo alebo
doprava • prax v príslušnom odbore výhodou • znalosť právnych noriem v
predmetnej oblasti • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • práca s počítačom - pokročilý • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
písomná prihláška na výberové konanie • profesijný štrukturovaný životopis
s uvedením telefonického kontaktu • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov alebo čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Predpokladaný nástup: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 26. mája 2017 do
15. hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel. 052/7167291
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie - doprava“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. PP-48

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka stavebného poriadku
Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Náplň práce: Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy - pôsobnosti stavebného úradu I. stupňa podľa Stavebného zákona na
území mesta Poprad.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa - pozemné stavby • prax v príslušnom odbore výhodou • znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti •
bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť •
práca s počítačom - pokročilý • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
písomná prihláška na v výberové konanie • profesijný štrukturovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu • kópia dokladov o dosiahnutom
vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný súhlas uchádzača so
spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 26. mája 2017
do 15. hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel. 052/7167291
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke
s označením neotvárať „výberové konanie - stavebný poriadok“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. PP-49

Inzercia

052/776 76 33, 0902 519 954. 39/17-R

• Predám tatranský obklad 2,9 €/m ,
2

leštený, zrubový - pologuľatý profil,
hranoly a dlážkovicu - dyle na podlahy. Inf.: č. t. 0908 234 866.
3/17-P

•

Kúpim pozemok v Poprade - vo
Veľkej, v Spišskej Sobote alebo v Strážach vhodný na výstavbu rodinného
domu, výmera pozemku max. do 450
m2, cena do 45 000 €. Platba v hotovosti. Inf.: č. t. 0903 626 055.
8/17-K

•
•

Náter striech za 3 €/m2. V cene je farba
+ práca. Inf.: č. t. 0915 423 705. 36/17-R
Aj v roku 2017 ponúka muzikantské služby učiteľ na dôchodku JÁN
PLAČEK z Popradu (flauta, klarinet,
trúbka, husle, spev, humor) na svadbách, narodeninách, firemných akciách vo dvojici s harmonikárom alebo
gitaristom. Doprava vlastná. Inf.: č. t.

• Hľadám ženu na výpomoc v do-

mácnosti, raz v mesiaci, ostatné dohodou. Inf.: č. t. 052/776 95 93. 40/17-R
Hľadám prácu ako upratovačka
alebo pomocná sila v kuchyni. som
na čiastočnom invalidnom dôchodku. Inf.: č. t. 0914 144 667. 41/17-R

•

Pension - Restaurant
SABATO
v Poprade-Spišskej Sobote
na Sobotskom nám. 1730/6

prijme ihneď

UPRATOVAČKU
- CHYŽNÚ.
Kontakt: 0905 634 727.

PP-46

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

Hľadajú dvadsaťpäťročných
V piatok 12. mája to bolo presne 25
rokov, čo spoločnosť Whirlpool vstúpila do československého výrobného
podniku Tatramat v Poprade. Legendárne „tatramatky“, ktoré tisíckam
domácností v krajinách bývalého
socialistického bloku radikálne zmenili život, sa tak postupne premenili
na moderné „whirlpoolky“. Pri tejto
príležitosti spoločnosť štartuje narodeninovú kampaň. V jej úvode,

v prostredí sociálnej siete Facebook,
hľadá mladých Slovákov narodených
12. mája 1992, ktorým venuje 25
práčok. Vedieť o sebe môžu dať cez
záložku na facebookovom profile
Whirlpool Slovensko. Pre získanie
práčky je potrebné splniť tri podmienky - narodiť sa v správny deň,
začiatkom júna prísť na akciu v Poprade a súhlasiť s natočením krátkeho video medailónu.
(ppš)

MESTO POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
pozemku časť parc. č. KN-C 433/14, druh pozemku ostatné plochy o výmere
44 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, zapísaného v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 1 na dobu určitú do 30. 4. 2044, za účelom osadenia konštrukcie trvalého vonkajšieho sedenia, letnej terasy, podľa záväznej architektonickej štúdie.
Minimálna výška ročného nájomného je stanovená v súlade s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad schválenými uznesením
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012, a to vo výške 16,- €/m2/rok za ostatné pozemky v zóne A, ktoré slúžia na účely podnikania,
alebo s ním súvisia, teda spolu 704,- €/rok za celý predmet nájmu.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. 5. 2017 do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo
súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81, 052/716 72 93. PP-40
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Na bicykli bezpečne

Minulý týždeň vo štvrtok sa v
priestoroch ZŠ Komenského v
Poprade konalo okresné kolo súťaže Na bicykli bezpečne 2017.
Organizátorom z CVČ Poprad sa
prihlásili družstvá zo siedmich základných škôl v Poprade.
Štvorčlenné družstvá si preverili
svoje teoretické vedomosti z povinnej výbavy bicykla a pravidiel cestnej
premávky, ktoré následne využili pri
jazde na dopravnom ihrisku. Schopnosti súťažiacich preverila aj jazda
zručnosti na bicykli. Všetkých 28
súťažiacich sa snažilo pred odbornou
porotou, pozostávajúcou z príslušníkov Mestskej polície Poprad a OR
PZ Poprad, dokázať, že sú tí najlepší.
Predprípravou na súťaž boli aj výtvarné práce žiakov.
Konečné výsledky: I. miesto ZŠ s
MŠ A.V. Scherfela Poprad-Veľká, II.
miesto ZŠ s MŠ Jarná a III. miesto
ZŠ s MŠ Vagonárska Poprad-Spišská
Sobota. Víťazné družstvo postúpilo do krajského kola.
(štš)

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR
Sobota 20. máj 2017
TATRANSKÁ GALÉRIA POPRAD:
VÝSTAVY
10. - 19. hod. - Adam Szentpétery Geometrické kódy
Stála expozícia - Odkryté hodnoty
APP
SÚŤAŽ
Selfie v TG - príď, navštív Tatranskú
galériu a urob si selfie v interiéri alebo
exteriéri galérie.
TVORIVÉ DIELNE
10. - 12. hod., 14. - 16. hod.
Spontánna maľba
Geometrická koláž
Voľná kresba
Skupinová maľba
PRE NAJMENŠÍCH
Obrázkové Človečko, skladanie maxipuzzle, súperenie v maxipexese.
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
20. - 21. hod.
Divadelný súbor Trma-vrma (ZUŠ
- Spojená škola, Letná ul. Poprad) DARCA - na motívy rovnomennej
knihy Lois Lowryovej. Scenár a réžia:
Alena Váradyová. Účinkujú: Simona Janigová, Nicolas Adrián Klauda,
Martin Michalka, Mathias Mayer,
Leonard Petr, Krištof Petrík, Rebecca

Ashley Saunders, Matej Synak, Slavomíra Špaková, Daniela Vaverčáková,
Lea Weberová. Zvuková spolupráca:
Ivana Mečárová.
VSTUPNÉ: symbolické 1 €
Www.tatragaleria.sk
PODTATRANSKÉ MÚZEUM
POPRAD, pobočka Spišská Sobota
„LEGOVANIE V MÚZEU“
Netradičné spojenie historických expozícií a novodobej hračky Lego.
14. - 22. hod.
* OTVORENIE LETNEJ SEZÓNY
máj - október 2017
* Ukážka modelov z lega:
- historické námestie Spišskej Soboty, budova Podtatranského múzea v
Poprade, tatranský Omnibus, architektonické dominanty európskych a
svetových miest a iné.
* Vláčik pre najmenších
* Detský kútik
* Moderované prehliadky expozícií múzea
* Komentovaná prehliadka historického námestia Sp. Soboty / 18. hod.
(najmenej 5 osôb).
VSTUPNÉ: dieťa do 6 rokov zdarma,
deti, študenti do 18 rokov 0,50 €, dospelý 1 €.
Www.muzeumpp.sk

Poprad v pohybe 2017

Prinášame vám program podujatia plného športu
s názvom Poprad v pohybe, ktoré potrvá od dnes až
do 4. júna a je súčasťou medzinárodnej aktivity Move
week.
V stredu 17. a vo štvrtok 18. mája od 8.30 hod. Okresné kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ
(Športový areál ZŠ Jarná Poprad). V sobotu 20. mája o 9. hod. Detská P-T-S a
Detská štafetová liga v atletike (Športový areál ZŠ Jarná Poprad). V utorok
23. mája v rámci ŠOMP: o 8.15 hod.
Turnaj v mixvolejbale zmiešaných
družstiev starších žiakov a žiačok
(Športový areál ZŠ Jarná Poprad)
a o 8.30 hod. Súťaž v tenise zmiešaných družstiev mladších žiakov
a žiačok (Tenisové kurty ZŠ Poprad
- Veľká). V stredu 24. mája o 9.30 hod. Olympiáda detí
materských škôl v rámci ŠOMP (Športový areál ZŠ Jarná Poprad) a o 17.30 hod. Exhibičný basketbalový zápas
BAMP vs. Médiá (Aréna Poprad). Vo štvrtok 25. mája
v rámci ŠOMP o 8.30 hod. Súťaž v atletike mladších žiakov a žiačok (Športový areál ZŠ Jarná Poprad) a o 8.30
hod. Turnaj I. skupiny v malom futbale starších žiakov
(Ihrisko ZŠ Dostojevského Poprad). V piatok 26. mája

v rámci ŠOMP: o 8.30 hod. Kinderiáda - súťaž v atletike
najmladších žiakov a žiačok (Športový areál ZŠ Dostojevského Poprad), o 8.30 hod. Turnaj II. skupiny v malom futbale starších žiakov (Ihrisko ZŠ Tajovského Poprad) a o 8.30 hod. Turnaj III. skupiny v malom futbale
starších žiakov (Ihrisko ZŠ Poprad - Veľká). V piatok 26. od 16. hod. a v sobotu
27. mája od 12. hod. Víkend plný tanca
a pohybu (Areál CVČ Poprad). V utorok
30. mája o 8.30 hod. Finále futbalového
turnaja starších žiakov (Futbalový štadión Poprad - Veľká) v rámci ŠOMP.
V stredu 31. mája o 9. hod. Športové hry detí z detských domovov
(Športový areál ZŠ Dostojevského
Poprad). Vo štvrtok 1. júna o 9. hod.
Majstrovstvá SR Minicool Volley
(Športový areál ZŠ Jarná Poprad). V piatok 2. júna o 15.
hod. Športovo-zábavné popoludnie pre všetkých Hýbme sa a športujme (Areál CVČ Poprad) a o 15. a 18. hod.
FIVB Svetová liga vo volejbale (Aréna Poprad): Počas
zápasu SVK - JPN sa uskutoční slávnostné vyhodnotenie 22. Športovej olympiády mesta Poprad. V sobotu 3.
júna a v nedeľu 4. júna o 15. a 18. hod. FIVB Svetová liga
vo volejbale (Aréna Poprad).		
(ppp)

V rámci slovenského turné sa Alexandrovci predstavia aj v Poprade.
Svoju legendárnu Kaťušu či Kalinku, ale aj mnoho ďalších známych ruských piesní zaspievajú
aj popradským priaznivcom. Približne 120 umelcov, vrátane sólistov Vadima Ananjeva, ktorý je
prezývaný Mr. Kalinka či barytónom Borisom Dyakovom, odštartuje slovenskú časť turné 24. mája
2017 v Žiline. V Poprade budú
vystupovať v stredu 31. mája na
zimnom štadióne.
Mohutný hlas Alexandrovcov sa
v súčasnosti šíri po celom svete.
Po prvýkrát sa teleso predviedlo
v roku 1941, keď vojakov ruskej
armády vyprevádzali do vojny. V
priebehu 2. svetovej vojny sa Alexandrovci rozdelili do niekoľkých
skupín a sovietských vojakov po
celý čas trvania vojny povzbudzovali ruskými národnými a vojenskými piesňami, napríklad aj
Svjaščennaja vojna (Svätá vojna),
ktorá je dodnes odkazom zakladateľa súboru Alexandrova. Práve s
repertoárom z vojnového obdobia,
pri príležitosti oslobodenia a ukončenia 2. svetovej vojny, potešia Alexandrovci fanúšikov, počas slovenskej časti Alexandrovci - European
Tour 2017, nezabudnuteľným zážitkom. Hosťom turné bude Helena
Vondráčková. Na každom koncerte
vystúpia pred začiatkom o 18.25
hod. populárni Kandráčovci.
Vstupenky na koncerty sú v predaji v predajnej sieti Ticketportal.
Redakcia novín Poprad v spolupráci s organizátormi koncertu pripravila pre čitateľov súťaž o vstupenky na koncert v Poprade. Ak
máte záujem zúčastniť sa súťaže,
potrebné je vystrihnúť kupón, ktorý
je súčasťou súťaže a zaslať ho do redakcie do pondelka 22. mája 2017.
Mená dvoch vyžrebovaných čitateľov, ktorí získajú po dve vstupenky
na koncert 31. mája v Poprade budú
uverejnené v novinách Poprad
v stredu 24. mája 2017.
(ppš)
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Gymnastky bojovali o pohár primátora

V sobotu sa v telocvični
ZŠ Dostojevského konal
už XXXIX. ročník súťaže v športovej gymnastike
s medzinárodnou účasťou
pod názvom Pohár primátora Popradu, ktorú zorganizoval Športový klub
športovej gymnastiky GY-TA Poprad.
Súťaže sa okrem domácich
dievčat zúčastnili aj gymnastky z Liptovského Mikuláša
a českých miest Kopřivnice
a Šumperk. Tri kluby okrem
Kopřivnice si v troch kategóriách podelili po tri medaily.
Najúspešnejší bol Šumperk,
ktorého pretekárky vybojovali dve zlaté a jednu striebornú medailu. Z popradského
družstva GY-TA dosiahla
najväčší úspech Michaela
Kromková, ktorá v kategórii juniorky a ženy obsadila
striebornú priečku. „Táto

súťaž je o upevňovaní medzinárodných priateľstiev a porovnávaní výkonnosti dievčat
v športovej gymnastike. Nás
teší, že dievčatá excelovali
v školských majstrovstvách
republiky, a že v nižšej výkonnostnej triede skončili spomedzi 32 klubov tretíkrát po sebe
na prvom mieste,“ zdôraznila
vedúca trénerka GY-TA Poprad Júlia Mikšovská. „Gym-

nastika je základom pre všetky
športy a teším sa, že sa v Poprade môžeme pochváliť klubovými úspechmi. Aj mesto sa
snaží vyjsť tunajšiemu klubu
v ústrety, pretože si to zaslúži.
Už dopredu myslíme na jubilejný 40. ročník tejto súťaže,“
dodal primátor mesta Poprad
Jozef Švagerko, ktorý sa zúčastnil slávnostného otvorenia pretekov.
(ppv)

Úspechy popradských gymnázií

Popradské gymnázia nás
výborne reprezentovali v basketbale na celoštátnej olympiáde stredoškolákov Gaudeamus igitur, na ktorej sa v
Trnave od 10. do 12. mája
zúčastnilo takmer 1300
účastníkov v siedmich
športoch.
Chlapci z Gymnázia
Kukučínova Poprad síce
v skupine podľahli Spišskej Novej Vsi, no potom
už pokračovali bez zaváhania a stali sa školskými majstrami Slovenska.
Dievčatá z Gymnázia na
Ul. D. Tatarku (na foto)
postupne porážali všetky

súperky v skupine a cez Levice prešli až do finále, kde ich
čakalo športové gymnázium
Košice. V neuveriteľnej drá-

Krátko zo športu

POPRADSKÝ hokejový klub od za•čiatku
letnej prípravy formuje káder na

nastávajúcu sezónu a denne informuje
o nových posilách. Udržal si viacero
opôr z minulej sezóny a po Erikovi Čaládim sa novými kamzíkmi v priebehu
minulého týždňa postupne stali obrancovia Peter König, či Tomáš Rusina
a útočníci Jindřich Abdul, Radomír
Heizer, či Rastislav Gašpar. Pod Tatry
sa zo Žiliny vracia aj obranca Daniel
Brejčák. Realizačný tím navyše posilnil
ruský tréner Andrej Razin, ktorý bude
spojnicou medzi HK Poprad a špičkovými ruskými tímami.
AKTUÁLNY 44. ročník Rallye Tatry, ktorý sa uskutoční od 26. do 27. mája

•

me napokon naše dievčatá
podľahli o jediný bod 50:51
a domov si priniesli strieborný pohár.
(jop)

ozdobí legenda svetového motoršportu.
Na Slovensko zavíta Stig Blomqvist
zo Švédska, majster sveta v rely z roku
1984 a víťaz jedenástich súťaží svetového šampionátu. Sedemdesiatročný Švéd
sa predstaví divákom v okolí Popradu
a Spišskej Novej Vsi na tratiach rýchlostných skúšok v úlohe predjazdca na
vozidle Mitsubishi Lancer EVO IX.
FUTBALISTKY FK Poprad odohrali
minulý týždeň v stredu predohrávku 18.
kola II. ligy sk. C a na domácom ihrisku
podľahli lídrovi z Prešova 0:5. V sobotu
cestovali dievčatá do Lučenca, kde sa
zrodila remíza v rámci 17. kola.
SLOVENSKÝ futbalový zväz informoval o tom, že Disciplinárna komisia SFZ na svojom minulotýždňovom
rokovaní rozhodla vo veci verbálneho
konfliktu medzi hráčom FK Poprad

•

•

Futbalisti nastrieľali šestku aj Lipanom
Po víťazstve 6:1 nad Rimavskou Sobotou zopakovali rovnaký výsledok popradskí futbalisti aj v sobotu v 7. kole II.
ligy skupiny o udržanie proti
Lipanom. Do konca skupinovej fázy ostáva odohrať už iba
dve kolá a FK Poprad sa už
dlhšie intenzívne sústredí na
blížiacu sa baráž proti rezerve
trnavského Spartaka.
„Mali sme vynikajúci vstup
do zápasu a vytvárali sme si
veľa šancí. Zápas sme mali
v rukách, ale efektivita nebola až taká dobrá. V baráži sa
do toľkých šancí nebudeme
dostávať a preto ju musíme

Jarná klasika 2017

V nedeľu 28. mája sa
pod Tatrami uskutoční sviatok cyklistiky
pre všetkých pod názvom Jarná klasika. Po deviatich rokoch odštartuje z Velického námestia o 11. hodine.
Trať sa oproti minulým ročníkom skrátila o 20 kilometrov
a povedie cez viac ako dvadsať podtatranských obcí. Organizátori vypustili Spišskú Belú a Kežmarok, čím sa vyhli frekventovanému úseku kvôli bezpečnosti.
Po 16. rokoch sa zmenil aj termín pretekov. Pôjde sa netradične v nedeľu a aj napriek tomu je priebežný odhad
účastníkov okolo 150 zo 4 krajín - Slovenska, Česka, Poľska
a Maďarska. Cieľ a vyhodnotenie podujatia bude o 16. hodine na Hrebienku. Organizátori vyzývajú priamych i nepriamych účastníkov, aby rešpektovali pokyny organizátora a polície.				
(ppp)

Stanislavom Šestákom a trénerom MFK
Skalica Jozefom Kostelníkom, ku ktorému došlo tesne pred stretnutím 7. kola
Slovnaft Cupu v Skalici. DK uložila trénerovi Skalice finančnú pokutu 2000 eur
a zákaz výkonu funkcie na 6 týždňov.
MINULÝ týždeň v stredu sa odohralo 15. kolo Bowling Tour mesta Poprad.
V skupine A zvíťazila Kristína Koseková finálovým výkonom 191 a celkovým
priemerom 192,71. V skupine B triumfoval Ján Niedoba finálovým výkonom
186 a celkovým priemerom 199.
PREDMINULÝ víkend sa konalo 2.
kolo Slovenského pohára oblasti sever-východ v športovej gymnastike. Popradský klub GY-TA vybojoval 7 zlatých,
5 strieborných a 1 bronzovú medailu.
PREDMINULÚ sobotu sa karatisti
Central karate klubu Poprad zúčastnili

•
•

•

zlepšiť. Motivácia príde automaticky. Bude to veľmi dôležité pre celý klub a hlava môže
rozhodnúť,“ povedal po zápase s Lipanmi tréner a hráč FK
Poprad Stanislav Šesták.
Výsledok: 7. kolo sk. o udržanie II. ligy Východ v sobotu 13. mája FK Poprad - ŠK
Odeva Lipany 6:1 (3:1), góly
Popradu: 16. a 27. Jakub Šašinka, 35. Jozef Kapláň, 62.
Vladislav Palša (pk), 67. Marko Lukáč, 79. Ján Hatok.
Program: 8. kolo sk. o udržanie II. ligy Východ v sobotu 20. mája o 17. hod. FK
Poprad - FK Haniska. (ppv)

otvorených medzinárodných majstrovstiev Moravy a Sliezska v karate. Centralisti vybojovali v konkurencii vyše
270 pretekárov zo 45 klubov troch krajín šesť medailí (0-3-3).
V SOBOTU 13. mája sa trojica zverencov Judo klubu Poprad zúčastnila 4.
kola Olympiády sever žiakov a žiačok
v Prievidzi. Zlato si odniesol v kategórii
mini do 42 kg Adamko Jacák, Michal
Litvín a Marko Lojek vybojovali vo svojich kategóriách strieborné medaily.
AK STEEPLE Poprad prichádza
v tejto sezóne s novinkou. Organizuje
spoločné bežecké tréningy pre všetkých
bežcov a nebežcov, ktorí chcú začať behať a naučiť sa správne behať. Spoločné
tréningy sú každý utorok a štvrtok o
17. hod. pred ZŠ Jarná pod vedením
trénera a pretekára J. Dubašáka. (ppv)

•
•
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Chýr o športovej olympiáde sa rozletí do sveta

Športová olympiáda mesta Poprad
(ŠOMP) prekročí hranice Slovenska. Jej dvadsiaty druhý ročník
vyvrcholí slávnostným ceremoniálom počas Svetovej ligy vo volejbale pred zrakmi športovcov z troch
kontinentov.
„Popradská olympiáda už vo svojej
zimnej časti rozvírila hladinu záujmu.
Zaradením sánkovania do programu
sme sa stali jediným mestom republiky,
ktoré pre deti takéto súťaže organizuje,“ spomína referent mládeže a športu a zároveň koordinátor ŠOMP Peter
Procházka.
Podliezť nastavenú latku neplánujú v Poprade ani počas letnej časti.
„Krok rozširovania počtu disciplín
nebol posledný. Výnimočný ročník
olympiády premiérovo zakončíme
slávnostným ceremoniálom. Uskutoční sa ako sprievodná časť prvého kola
Svetovej ligy vo volejbale v popradskej
Aréne 2. júna. Vyhodnotenie spestria
kultúrnym programom žiaci Spojenej školy Letná, pričom odmeníme
tri najlepšie z pätnástich základných

škôl mesta. Ceny odovzdajú súčasní a
bývalí špičkoví olympionici, ktorých
mená zatiaľ neprezradím,“ informoval P. Procházka.
Motivácia stáť pred športovcami z Japonska, Austrálie, či Portugalska môže
viesť k rekordnej účasti na ŠOMP.
„Nakoľko balík letnej časti obsahuje
kolektívne športy i atletiku, je to vysoko pravdepodobné. Do súťaží sa zapoja
tiež najmenší, keďže pre deti z materských škôl chystáme samostatnú olympiádu. Celkovo za touto akciou hľadajme množstvo zanietených ľudí. Aj touto
cestou sa chcem poďakovať za spoluprácu všetkým partnerom,“ uzatvára P.
Procházka z odboru školstva, mládeže
a športu MsÚ Poprad.
(ppv)

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

EUROPEAN TOUR 2017

31. 5. POPRAD
ZIMNÝ ŠTADIÓN

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom offroad. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG.
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

Koncert sa koná pod záštitou primátora mesta Poprad Ing. Jozefa Švagerka
a za podpory mesta Poprad.

HOSTIA KONCERTU

HELENA VONDRÁČKOVÁ
a

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

6 ROKOV ZÁRUKA
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19:00 ALEXANDROVCI
www.alexandrovcinaslovensku.sk • www.mejdanroku.sk • tel. 0948 381 146 •
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CELOSLOVENSKÝ DEŇ VESELÝCH ZÚBKOV
Martin Chynoranský  Zuzana Haasová  Robo Papp  Monika Haasová  Bystrík

Vstup
voľný!
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Príďte sa zabaviť a osobne stretnúť
so zúbkovou hliadkou aj vy!

K
M U D r.

nedeľa 28. mája 2017

11:00 – 15:00 hod.
Poprad

www.veselezubky.sk
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