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Poprad je vo výbornej

finančnej kondícii
Do programu májového rokovania Mestského zastupiteľstva v
Poprade, ktoré minulú stredu otvoril a viedol primátor Popradu
Anton Danko, poslanci doplnili
na návrh mestskej rady informatívnu správu o zámeroch na prestavbu a rekonštrukciu Spojenej
školy na Letnej ul. s požiadavkou
o finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie na tieto zámery, návrh na
zmenu rozpočtu mesta Poprad
na rok 2014 a návrh na zriadenie
vecného bremena na uloženie
vodovodnej prípojky k budove v
k.ú. Poprad v prospech Kresťanského spoločenstva Poprad. Na
návrh mestskej rady bol z rokovania stiahnutý návrh zmeny a
doplnku ÚPN – SÚ mesta Poprad, lokalita Moyzesova ulica.
Po procedurálnych záležitostiach predniesla hlavná kontrolórka Zita Kozlerová stanovisko k
záverečnému účtu Mesta Poprad
za rok 2013. Hospodárenie mesta
hodnotila ako veľmi dobré. Mesto
Poprad je vo výbornej finančnej
kondícii, v minulom roku nedošlo k ďalšiemu zaťaženiu mesta

úverom a pri kontrole záverečného účtu, ako aj pri viacerých
finančných kontrolách v priebehu
roka, neboli zistené žiadne závažné pochybenia, ktoré by mohla vytknúť. Hlavná kontrolórka
podčiarkla, že Mesto Poprad je
transparentným mestom, čo dokazuje aj podrobné spracovanie
záverečného účtu aj jej stanovisko
k tomuto dokumentu. Súhlasila,
aby sa prerokovanie záverečného
účtu a celoročné hospodárenie
Mesta Poprad za rok 2013 uzatvorilo bez výhrad. Poslanci jej schválením záverečného účtu, ktorý
im následne predložila vedúca
ekonomického odboru MsÚ Jitka
Púčiková, dali za pravdu. (Viac v
článku na 3 str.). Poslanci v ďalšom
programe schválili s platnosťou od
1. júna 2014 zriadenie príspevkovej organizácie mesta Poprad –
Mestskej informačnej kancelárie
Poprad, vymedzenie predmetu
jej činnosti a vymenovanie Lucie Pitoňákovej za riaditeľku tejto príspevkovej organizácie na
dobu do vymenovania riaditeľa
na základe výberového konania.
(Pokračovanie na str. 4)

Pracovníci firmy Brantner pri odstraňovaní spadnutých stromov
na Ul. mládeže v Poprade.		
FOTO – Marek Vaščura

Vietor v Tatrách
polámal tisíce stromov
Predpovede meteorológov,
ktoré varovali od stredy do
konca minulého týždňa pred
silným vetrom a dažďom, sa
vrchovato naplnili. Výnimkou
nebol ani náš región a mesto.
V samotnom Poprade nespôsobil prudký víchor a lejaky veľké
škody. Doplatili na ne polámané
či vyvrátené stromy, zvalené dopravné značky, ploty a poškodený prístrešok v predstaničnom
parku. Kvôli stromom, ktoré

spadli na náhrobky, boli dočasne
uzavreté cintoríny. Ako uviedol
riaditeľ Správy mestských komunikácií v Poprade Peter Fabian, v dôsledku odstraňovania
popadaných stromov a konárov
zasahovali na Ul. 1. Mája, Podtatranskej, Lidickej, Štúrovej,
Tomášikovej, Okružnej, na Velickom námestí, Baníckej, v parčíku pri železničnej stanici a na
ďalších miestach.

(Pokračovanie na str. 12)

V sobotu voľby do Európskeho parlamentu
V sobotu 24. mája sa na Slovensku uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. V meste
Poprad bude 40 volebných okrskov otvorených od 7. do 22. hod.
Okrem Kvetnice budú na rovnakých miestach ako pri všetkých
ostatných voľbách. Volebný okrsok na Kvetnici bude umiestnený
v administratívnej budove (budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia na Kvetnici 4).
V SR kandiduje 29 politických
strán a hnutí a Slovensko bude
mať v europarlamente 13 europoslancov. Celkovo bude mať EP
751 poslancov, ktorí zastupujú
viac ako 500
miliónov
občanov
v 28 člen-

ských štátoch EÚ.
Každá zaregistrovaná politická
strana a hnutie pre voľby do EP
má svoj hlasovací lístok. Volič po
príchode do volebnej miestnosti, preukázaní svojej totožnosti
a zázname do zoznamu voličov,
dostane prázdnu obálku a hlasovacie lístky. Potom vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore
vloží do obálky jeden hlasovací
lístok, pre ktorý sa rozhodol. Na
hlasovacom lístku, ktorý vkladá
do obálky, môže zakrúžkovaním
poradového čísla najviac u dvoch
kandidátov vyznačiť, ktorému
kandidátovi dáva prednosť. Na
iné úpravy hlasovacieho lístka sa
neprihliada.
Po skončení volieb a zosuma-

rizovaní hlasov v jednotlivých
okrskových volebných komisiách,
tieto doručia zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v danom VO obvodnej volebnej komisii. Táto overí úplnosť zápisníc
okrskových volebných komisií
a vyhotoví zápisnicu o priebehu
a výsledku hlasovania v danom
obvode v dvoch vyhotoveniach.
Jedno doručí Ústrednej volebnej
komisii, ktorá zistí, koľko platných hlasov bolo odovzdaných
pre každú politickú stranu alebo
koalíciu. Do ďalšieho sčítania postupujú politické strany a koalície,
ktoré získali najmenej 5 percent z
celkového počtu odovzdaných
platných hlasov. Pre pridelenie
jednotlivých mandátov je stanovený presný výpočet.
(ppm)

Silný vietor narobil škody aj v Poprade. Okrem polámaných a vyvrátených stromov, či poškodených náhrobkov na veľčianskom cintoríne,
viacerým vodičom spadli stromy
na vozidlá zaparkované v ich blízkosti. FOTO – Marián Galajda
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Poprad oznamu•je, MESTO
že sa začína proces zabez-

pečenia zmeny a doplnku
ÚPN – SÚ mesta Poprad v k.
ú. Stráže pod Tatrami. Zmena mení plochu na polyfunkciu. Viac na www.poprad.sk
V SOBOTU 24. mája o
9. hod. sa začne na nádvorí
hasičskej zbrojnice v Spišskej sobote IX. ročník súťaž
o spišskosobotský putovný
kotlík vo varení gulášu. Organizačné pokyny a pravidlá
sú na www.spsobota.szm.sk,
príp. na č. t. 0905 745 773,
0905 977 721.
V UTOROK 27. mája o 18.
hod. sa v penzióne Sv. Juraja
v Spišskej Sobote uskutoční
odborný seminár o zdravom
životnom štýle, ayurvede a joge
s doktorom Manojom Chandrasekharan, ktorý pochádza
z tradičnej rodiny Marmma
jogínov v južnej Indii. Dostal
niekoľko vyznamenaní za svoje
služby v propagácii jogy u detí
a tiež za holistickú liečbu telesne postihnutých osôb. Vstupné
dobrovoľné.
OD ZAJTRA 22. mája do
10. júna bude v Tatranskej galérii v Poprade sprístupnená
výstava víťazných prác žiakov
základných škôl s názvom
Lesy okolo nás.
PRVÉ sväté prijímanie sa v
rímskokatolíckych kostoloch
v Matejovciach a v Strážach
uskutoční túto v nedeľu 25.
mája.
ROTARY klub Poprad
prispel aj tohto roku k obnove tatranského lesa. Zakúpil
pre TANAP 1000 kusov sadeníc stromčekov. Členovia popradského klubu v sobotu 10.
mája osobne vysadili v Novom Smokovci na mieste,
kde bol minulého roku lesný
požiar, 250 stromčekov.
V UTOROK 27. mája uvidia diváci v popradskom kine
Cinemax záznam z baletu
Popoluška z Dutch National
Ballet. Rozprávková Popoluška na motívy príbehu bratov Grimmovcov s hudbou
Sergeja Prokofieva v choreografii medzinárodne uznávaného Christophera Wheeldona bude určite skvelým
zážitkom.
(ppš)

•

•

•
•
•

Popradský priemyselný park je príkladom úspechu
Mesto Poprad si pre krst svojej publikácie Investor’s Guide
to Slovakia 2014 vybral exminister hospodárstva, poslanec
NR SR Juraj Miškov. Mal skutočne exkluzívneho krstného
rodiča – novozvoleného prezidenta SR Andreja Kisku.
J. Miškov si Poprad nevybral
náhodne. Uviedol: „Vybral som
si ho hlavne preto, že investorom
sa v priemyselnom parku v Poprade mimoriadne darí a je plný.
V iných mestách na Slovensku
priemyselné parky zívajú prázdnotou a investori chýbajú.“ Za
vôbec najťažšie považuje pritiahnuť do mesta kľúčového
investora, ktorý potom na seba
naviaže svojich subdodávateľov
a priláka aj ďalších investorov.
To je stratégia pre úspešné priemyselné parky. Podľa J. Miškova jedno vytvorené miesto
u rozhodujúceho investora
umožňuje 3-4 ďalšie pracovné

pozície u subdodávateľov. Významnú
úlohu v napĺňaní
priemyselných parkov zohráva práve
samospráva, ktorá sa
musí snažiť vytvárať
investorom
dobré
podmienky: „Tu je
veľmi dôležitá osoba
samotného primátora
mesta, ktorý musí byť
proinvestorsky a propodnikateľsky orientovaný. A to je prípad
Popradu, kde sa investori naozaj cítia dobre.“ Primátora Antona Danka uznanie
pre naše mesto potešilo. Ocenil,
že si J. Miškov pre krst svojej
publikácie určenej zahraničným podnikateľom, pre ktorých
môže byť návodom, ako uspieť
na Slovensku, vybral práve Poprad. Povedal: „Náš priemyselný
park je jeden z mála,
ktorý je od začiatku naplnený. Boli
sme medzi prvými
a v mestskom zastupiteľstve sme sa dohodli, že chceme mať
investorov v Poprade.
Musím však povedať,
že alfou a omegou
ďalšieho prílevu investorov na východ
Slovenska je dobudovanie
diaľnice.“
Ďalším pozitívom
popradského
priemyselného parku
je i prepojenie s vysokým
školstvom

a zriadenie tzv. inkubátora.
Schopným študentom umožňuje získavanie a prepájanie teoretických vedomostí s praxou.
J. Miškov uviedol do života svoju prvotinu na podujatí
viacerých obchodných komôr
pôsobiacich na Slovensku. Novozvolený prezident publikáciu
položenú na lopate, symbolizujúcej snahu o viac práce na
Slovensku, pokrstil pokropením borovičkou. A. Kiska povedal: „Rád som pokrstil túto
knihu, ktorá by mohla pomôcť
zahraničným investorom sa na
Slovensku rozpozerať a prísť tu.
Sme malá krajina, musíme sa
snažiť byť príťažliví pre zahraničných investorov a vytvárať
čo najlepšie podmienky zase pre
tých domácich. Takže pokiaľ sa
bude dať, veľmi rád pomôžem
tomu, aby naša ekonomika
napredovala a nezamestnanosť klesala.“
(mar)

•
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Záverečný účet mesta schválili bez výhrad

Mesto Poprad je vo výbornej
finančnej kondícii, čo dokazuje
Záverečný účet mesta za rok 2013
a celoročné hospodárenie, ktoré
poslanci prerokovali na májovom zasadaní mestského zastupiteľstva a schválili bez výhrad.
Hlavná kontrolórka mesta Zita
Kozlerová vo svojom stanovisku
k Záverečnému účtu Mesta
Poprad za rok 2013 konštatovala, že hospodárenie mesta bolo veľmi dobré. Mesto
okrem iného už tretí rok po
sebe nepoužilo prostriedky
Rezervného fondu mesta a
v minulom roku nedošlo ani
k ďalšiemu zaťaženiu mesta
úverom. Zostatok bankového
úveru je 309 tisíc eur, čo predstavuje zadlženosť na jedného
obyvateľa Popradu 6 eur a spolu z
bankového úveru a dlhodobých záväzkov 106,45 eur. Bežný rozpočet
mesta bol schválený ako prebytkový, ktorého výšku mesto prekročilo takmer o raz toľko – dosiahol
bezmála 3 milióny eur. Kapitálový
rozpočet bol schválený ako schodkový, naopak schodok bol nižší
ako očakávaný - skutočnosť k 31.
decembru predstavovala takmer
572 tisíc eur. Hospodárenie mesta
za minulý rok sa skončilo prebytkom vo výške viac ako 2,2 milióna
eur (z prebytku hospodárenia boli
vylúčené nevyčerpané finančné
prostriedky zo štátneho rozpočtu).

Hlavná kontrolórka Z. Kozlerová
uviedla: „Vedenie mesta k nakladaniu s verejnými prostriedkami pristupovalo zodpovedne so zreteľom na
hospodárnosť. Na základe uvedených skutočností hodnotím hospodárenie mesta ako veľmi dobré, a to
s ohľadom na výpadok rozhodujúceho príjmu – výnosu dane z príjmov

fyzických osôb a na dosiahnutie
nastaveného parametra konsolidácie verejných financií v roku 2013.
Ďalej tiež s ohľadom na nárast
skutočných, bežných príjmov oproti
roku 2012 o viac ako 1,1 milióna
eur, na to, že skutočný prebytok bežného rozpočtu mesto dosiahlo o 2,7
mil. eur vyšší než predpokladalo pri
schvaľovaní rozpočtu na rok 2013.
Tiež vzhľadom na skutočnosť, že dosiahnutým prebytkom bežného rozpočtu vykrylo v plnej výške schodok
kapitálového rozpočtu, a tým na
rozvojové programy neboli potrebné
návratné zdroje financovania a tretí rok za sebou nepoužilo finančné

prostriedky rezervného fondu mesta.“ Primátora mesta Antona Danka stanovisko hlavnej kontrolórky
potešilo. Povedal: „Mesto nehospodári s takým vynikajúcim výsledkom len v uplynulom roku, ale naša
snaha dobre hospodáriť a mať dobré
výsledky je dlhoročná. Teší ma, že
hlavná kontrolórka Mesta Poprad
jednoznačne konštatovala, že
Poprad je vo výbornej finančnej kondícii a tiež ma potešili
jej slová, že niet pochýb o tom,
že je transparentným mestom,
čo potvrdzuje i to, že sa sa vo
svojom stanovisku obšírne a
konkrétne zaoberala hospodárením mesta.“
Vedúca ekonomického odboru Jitka Púčiková doplnila,
že prebytok, ktorý mesto za
minulý rok dosiahlo, bude prerozdelený do Mestského fondu
bývania vo výške 229 tisíc eur a do
Rezervného fondu mesta vo výške
1,9 mil. eur. Zhrnula: „Tento výborný výsledok sme dosiahli na základe
veľmi dobrého hospodárenia počas
celého roka 2013. Na jednej strane
na základe zvýšenia vlastných príjmov, na strane druhej úsporami,
ktoré sme nastavili v rozpočte, a
ktoré súvisia aj s tým, že mesto Poprad chcelo naplniť podpísané memorandum medzi Združením miest a
obcí Slovenska a vládou SR a splniť
tak nastavený parameter konsolidácie verejných financií.“
(mar)

Dôchodcovia
nad
70 rokov v MHD
zadarmo
Poslanci na májovom zatej Janského plakety a držitelia
dôchodcovia nad 70 rokov budú
sadaní schválili zmenu tarify
Mestskej hromadnej dopravy v
Poprade. Bude platiť od 1. júla
2014.
Vedenie mesta už dlhodobo
vníma požiadavky cestujúcej
verejnosti na zvýhodnenie niektorých skupín cestujúcich, najmä
dôchodcov a zdravotne postihnutých, ktorým úprava tarifnej
sadzby pomôže. Primátor Anton
Danko podčiarkol: „MHD využívajú hlavne dôchodcovia a tí sú
v nelichotivej finančnej situácii.
Naozaj bolo otázkou času, kedy
im opäť budeme musieť pomôcť.
Preto sme pristúpili ku kroku, že

cestovať pri použití mestskej čipovej karty v MHD bezplatne.“ Doteraz platili pri použití karty 0,2
€, v hotovosti 0,4 €.
Vedúca odboru výstavby
Kristína Horáková doplnila:
„Zaviedli sme aj novú kategóriu bezplatných cestujúcich, a to
sú držitelia diamantovej a zla-

Kňazovického medaily za bezpríspevkové darcovstvo krvi. Pri
použití mestskej čipovej karty
budú cestovať zadarmo, v hotovosti podľa sadzby.“ Pri ťažko
zdravotne postihnutých, ŤZP-S
a sprievod ŤZP pri použití čipovej karty bola sadzba znížená na
polovicu doterajšej.
(mar)

Tabuľka tarify, ktorá bude platiť od 1. júla 2014:
Kategórie
Mestská čipová karta
ŤZP, ŤZP-S
0,05
Sprievod ŤZP-S
0,15
Starobný dôchodca nad 70 r.
0,00
Držiteľ diamantovej a zlatej Janského plakety, držiteľ
Kňazovického medaily
0,00

Hotovosť
0,10 €
0,25 €
0,10 €

Podľa sadzby

Za pomoc obdarujú slnečnicou
Svetový deň Sclerosis multiplex (SM) je vždy
poslednú stredu v máji. Jeho cieľom je zmobilizovať celosvetové hnutie SM a podnietiť ľudí,
aby darom podporili postihnutých touto chorobou a finančne prispeli na výskum SM.
Slovenský zväz SM organizuje pri príležitosti Svetového dňa SM verejnú zbierku prostredníctvom
regionálnych klubov. Pod názvom Deň slnečníc sa

uskutoční 28. mája a do verejnej zbierky sa zapojí aj
klub SM v Poprade. V uliciach Popradu, Svitu, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi budú študenti stredných
škôl rozdávať bulletiny, letáčiky o diagnóze skleróza
multiplex a malú slnečničku ako symbol SM.
Finančný výnos verejnej zbierky bude použitý
na rehabilitačno-rekondičné pobyty a rehabilitačné aktivity.			
(chl)

•

Krátke správy

KONFERENCIA
Metro
On Line pod záštitou ministra
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka,
sa uskutočnila včera 20. mája
v Poprade. Na konferencii sa
hovorilo o spoplatňovaní nelineárnych služieb a obsahu vo
vysokej kvalite.
PIATA celoslovenská konferencia s názvom Zdravý
životný štýl sa uskutoční vo
štvrtok 29. mája o 16. hod.
v Základnej škole na Mierovej
ul. vo Svite.
V SOBOTU 24. mája o 19.
hod. sa v Starom Smokovci
v reštaurácii U Michalka bude
premietať film Popradčana
Roba Kočana s názvom Omo
– miznúci svet praveku.
VO ŠTVROK 15. mája
v dôsledku nepriaznivého počasia zostali na Žiarskej chate uväznené 4 osoby vrátane
chatára, ktorým sa podarilo
dostať z chaty až v sobotu 17.
mája podvečer. Škody utrpela aj budova HZS v Žiarskej
doline, na ktorej silný vietor
poškodil strechu. Na odstraňovaní škôd a stromov v tejto
doline pracovalo v nedeľu 6
záchranárov HZS a 18 dobrovoľníkov.
V ŠTRBE sa v sobotu 24.
mája od 10. hod. uskutoční
na štadióne 6. ročník súťaže
mladých hasičov Memoriál
Jána Jonása a Dušana Sokola
a hasičská súťaž O pohár DHZ
Štrba. Na súťaži sa zúčastnia aj
družstva z Popradu.
SLÁVNOSTNÉ odhalenie
pamätnej tabule s menami šiestich botanikov zo Slovenska,
Česka, Poľska a Švédska, ktorí
boli vybratí spomedzi mnohých
významných znalcov tatranskej
flóry, a ktorí skúmali vegetáciu Tatier v 18. až 20. storočí,
sa uskutoční v piatok 23. mája
v Expozícii tatranskej prírody
v Tatranskej Lomnici.
TLAČOVÁ
konferencia
Tatranskej
dobrovoľníckej
služby sa uskutočnila včera
20. mája v Starom Smokovci.
Hlavnou témou boli prípravy
a otvorenie letnej dobrovoľníckej sezóny 2014.
ZAJTRA 22. mája vystúpi
v Poprade známa slovenská
skupina Hex. Vystupovať
bude v Cafe Razy. Na koncerte predstaví akustické podoby
svojich hitov.
(ppš)

•
•
•

•
•

•
•
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Poprad je vo výbornej finančnej kondícii

(Dokončenie zo str. 1)
MIK bude po rekonštrukcii priestorov sídliť v
časti bývalého Kina Tatran. V diskusii k zriadeniu novej príspevkovej organizácie mesta vystúpili viacerí poslanci, ktorí jej vytvorenie privítali a očakávajú, že bude fungovať na vysokej
úrovni. Primátor A. Danko dodal: „Čas ukázal,
že mestská informačná kancelária patrí na námestie. Musím povedať, že veľa času sme venovali
hľadaniu priestorov. Hľadali sme také riešenie,
ktoré by vyhovovalo verejnosti, bolo v prospech
návštevníkov aj obyvateľov Popradu a nakoniec
sme pristúpili k tomu, že pôjde do Kina Tatran.
MIK bude teda v centre mesta, ale mení sa aj jeho
doterajšia forma. Zriadili sme ju ako príspevkovú
organizáciu mesta v záujme skvalitňovania poskytovaných služieb.“
Bez pripomienok MZ schválilo prenájmy
nebytových priestorov, spoločný zoznam žiadateľov o byt a náhradníkov na prideleniu bytu
postaveného s podporou finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a ďalšie.
Z množstva bodov v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom mesta vyvstali otázky len
pri návrhu na vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve
mesta Poprad – pozemkov v k.ú. Poprad na
základe žiadostí troch žiadateľov. Návrh bol
po diskusii z rokovania stiahnutý. Druhým bodom, ktorý vyvolal rozpravu bol návrh na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Poprad z
dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozem-

Súťaž o vstupenky

Modelársky deň

Špičkoví modelári z celého Slovenska, ale aj z okolitých krajín,
zavítajú v sobotu 14. júna do nášho
mesta na Popradský modelársky
deň. Najväčšia výstava svojho druhu na Slovensku ponúkne návštevníkom rôzne zmenšené modely
áut, vlakov, tankov, lodí, ťahačov,
stavebných strojov, ale aj unikátnu
najmenšiu modelovú železnicu na
Slovensku, či najväčšiu modelovú
krajinu plnú tunelov, mostov, ciest
a ďalších zaujímavých zmenšenín.
Minulého roku vystavovalo v Poprade viac ako 150 modelárov. Ak
máte záujem zúčastniť sa tohto podujatia, ktoré bude v športovej hale
Aréna Poprad od 9. do 17. hod.,
potrebné je vystrihnúť kupón, zaslať ho do redakcie na korešpondenčnom alebo podobnom lístku
(Podtatranská 149/7, 05801 Poprad) do 2. júna 2014. Mená troch
vyžrebovaných čitateľov, ktorí získajú po dve vstupenky, budú uverejnené v novinách Poprad v stredu 4. júna 2014.
(ppš)

Ku p ó n
PMD

ku na časti parcely v k.ú. Spišská Sobota. Poslanec Slavomír Božoň sa pozastavil nad tým, že
ide o súčasť areálu ZŠ s MŠ Sp. Sobota a navrhol
stiahnuť tento bod z rokovania, čo však poslanci neschválili, ale neschválili ani predaj tejto
nehnuteľnosti. Bez diskusie prešli všetky návrhy na zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve meste Poprad. S uznaním
sa stretlo podrobne spracované vyhodnotenie

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Poprad za rok 2013, ktoré predložila vedúca
sociálneho odboru Etela Lučivjanská, aj vecná
náplň kapitálových výdavkov na úseku školstva, tentoraz najmä pre školské jedálne, ktorú
predložila vedúca oddelenia školstva, mládeže
a športu Edita Pilárová.
S veľkou diskusiou a faktickými poznámkami sa stretol návrh na zmenu tarify MHD.
Všetci diskutujúci boli za návrh, ale poslanec
Igor Wzoš navrhoval ešte rozšíriť zľavy aj na
držiteľov bronzovej a striebornej Janského plakety a na protifašistických bojovníkov a bývalých politických väzňov. Jeho návrh poslanci v

hlasovaní nepodporili a schválili návrh v predloženom znení.
Poslanci ďalej schválili spracovanie a podanie
žiadosti o dotáciu na projekt Európske turistické dni V4 Poprad – Tatry, desať prísediacich
trestných senátov Okresného súdu v Poprade
na funkčné obdobie 2014-18, určenie počtu
poslancov MsZ a počtu volebných obvodov
pre volebné obdobie 2014-18. Zostáva nezmenený počet poslancov 19 a dva volebné obvody
tak ako doteraz. Správu o činnosti komisie na
ochranu verejného záujmu pri MsZ predložil
1. viceprimátor mesta Poprad Adrián Kromka,
ktorý konštatoval, že všetky oznámenia verejných funkcionárov boli podané včas a komisia
v nich nezistila závažné nedostatky. Bez pripomienok sa poslanci oboznámili so správou o
zistených priestupkoch a ich riešení Mestskou
políciou Poprad za prvý štvrťrok 2014 aj s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a
jej útvaru na 2. polrok 2014 a ďalšie. Poslanci
bez pripomienok schválili i návrh na zmenu
rozpočtu mesta Poprad na rok 2014. Najväčšie
položky predstavovalo zvýšenie kapitálových
výdavkov o 20 tisíc eur pre Spojenú školu Letná
na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a prestavbu priestorov átria, striech a zateplenia budovy, 24 tisíc eur
na interiérové a technické vybavenie mestskej
informačnej kancelárie, ako aj 33 tisíc na finančné zabezpečenie jej prevádzky. V interpeláciách
vystúpil iba poslanec S. Božoň.
(mar)

Oslavy desaťročia SR v EÚ
Vo štvrtok 15. mája mala, tak
ako v ďalších desiatich mestách
na Slovensku, aj na popradské
námestie zavítať Roadshow Európskej komisie v podobe Eurobusu pri príležitosti osláv 10.
rokov Slovenska v EÚ.
Veterné a hlavne daždivé počasie však väčšiu časť programu pod
Tatrami ovplyvnilo, a tak sa organizátori museli presťahovať pod
strechu Kina Tatran. Z avizovaného programu sa od rána konali
len besedy a diskusie, premietanie
filmu Veľké preteky a vedomostný kvíz pre zúčastnených študentov. Mládež sa aj v nepriaznivom
počasí predsa len vydala do ulíc,
aby porozdávala okoloidúcim
symbolickú ružu k oslavám členstva našej krajiny v EÚ.
Podujatia, ktoré Európska
komisia v spolupráci s Europe
Direct Poprad v našom meste

organizovala, mali zároveň pripomenúť záujemcom blížiaci sa
termín volieb do Európskeho
parlamentu. „Je zaujímavé, že
Slováci majú Európsku úniu celkom radi a pritom majú najnižšiu
účasť vo voľbách do Európskeho
parlamentu. Stále nevnímajú to,
že EÚ je naším domovom a o svoj
domov sa treba starať. Práve voľby sú spôsobom, ako ovplyvniť
fungovanie únie. Našou úlohou
však nie je presviedčať ľudí, aby
išli voliť, ale informovať ich o tom,
čo znamená Európsky parlament a ako
ovplyvňuje ich životy.
Každý musí zvážiť
sám, či využije toto
právo, niečo zmeniť,“
povedal Peter Zsapka z komunikačného
oddelenia EK na Slovensku.
(ppv)

Huby už rastú
Popradskí hubári si po výdatných dažďoch prišli na
svoje. Fotografiu pre noviny poskytol mykológ Juraj
Kočan, ktorý skonštatoval,
že sa najmä na lúkach začalo dariť májovkám a tanečniciam poľným. „Do dvoch
týždňov začnú rásť modráky, suchohríby, ale aj ostatné skoré jarné huby,“ dodal. FOTO – Juraj Kočan

Pozvánka

Seminár pre tých, ktorí majú
záujem dozvedieť sa viac o
problematike efektívneho získavania zdrojov pre financovanie kultúrnych alebo iných
verejnoprospešných činností sa
uskutoční dnes 21. mája o 14.
hod. v Coworkingovom centre
Kreativo v Poprade na Nám. sv.
Egídia 55.
(ppp)
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Zvládli dve maturity
Máj a jún sú mesiace, keď si
tisícky slovenských stredoškolákov sadajú za zelený stôl - maturitnou skúškou ukončujú svoje
štúdium. Výnimkou nie sú ani
študenti bilingválnej slovensko-nemeckej sekcie Spojenej školy
Dominika Tatarku v Poprade.
Druhý májový týždeň „bilingvalisti“ pred predmetovými maturitnými komisiami ukázali, aké
vedomosti nadobudli počas piatich
rokov štúdia na tejto jedinečnej
škole. V piatok 16. mája si úspešní
absolventi prevzali nemecké maturitné vysvedčenia na slávnosti,

ktorá sa konala v priestoroch Mestského úradu v Poprade. Vo veľkej
zasadačke okrem abiturientov,
ich rodičov a učiteľov nechýbali
ani hostia – Berndt Richard Oesterlen, kultúrny atašé nemeckého
veľvyslanectva a Hildegard Jacob,
zástupkyňa nemeckého ministerstva kultúry, vzdelania a športu
a zároveň predsedníčka školskej
maturitnej komisie za nemeckú
stranu. Obaja vyzdvihli unikátnosť
školy, kde slovenčina a nemčina
sú rovnocennými vyučovacími
jazykmi. Práve vynikajúce zvládnutie germánskeho jazyka otvára

študentom brány vysokých škôl
v nemecky hovoriacich krajinách.
Okrem maturitných vysvedčení
si traja žiaci – Peter Jedinák z 5.
E, Tomáš Poláček z 5. F a Miro-

slava Melová z 5. G - odniesli aj
špeciálne ocenenie. Dosiahli totiž
vynikajúce výsledky nielen na maturitnej skúške, ale aj počas posledných dvoch rokov štúdia. (zsu)

Stredoškoláci okúsili prvú skúšku dospelosti
Formálne, elegantné oblečenie, zelená stužka pripnutá na
odeve... – to sú stredoškoláci,
ktorých v tomto období čaká
skúška dospelosti. Niektoré školy majú ústnu časť maturitnej
zložky za sebou, iných študentov
to ešte len čaká. Počasie doposiaľ prialo študentom, aby ostali
doma a počas akademického týždňa využili čas na učenie.
Maturantka Janka: „Všetko,
čo som vedela o maturitnej skúške bolo oveľa horšie ako skúška
samotná. Napriek tomu to bolo
prvé stresujúce obdobie v mojom živote. Najväčšie stresy som
mala počas akademického týždňa, keďže som musela dohnať
to, čo sa mi nechcelo za celé štyri
roky. Maturitná komisia mi nahnala taký veľký strach, že som

mnohokrát zabudla na to, čo
som chcela povedať. Na druhej
strane mi však aj dosť pomohli. Najlepší pocit bol, keď som
úspešne odmaturovala posledný
predmet. Som veľmi šťastná, že
celé moje úsilie stálo za to a môžem si teraz bezstarostne užívať
leto.“
Maturantka Klaudia: „Na
ústnu maturitnú skúšku som

nemala veľa času, pretože som
medzitým mala ešte prijímacie
skúšky na vysokú školu do Brna.
Momentálne využívam akademický týždeň naplno. Rozdelila
som si to na jednotlivé predmety
a podľa množstva teórie na jednotlivé dni. V nedeľu, teda posledný deň, ma čaká opakovanie.
Keby som sa mohla začať učiť
skôr, tak by som to určite urobila.

Čo sa týka písomných matúr, tak
stačí, ak si už vtedy študenti pozrú maturitné témy zo slovenského a anglického jazyka. 95% otázok bolo presne z týchto okruhov.
Tým pádom si ich prečítajú skôr
a počas prípravy na ústnu časť sa
im to už nebude zdať také ťažké.
Za sebou budem mať všetko až
v stredu, ale verím, že to bude
úžasný pocit.“
Maturant Filip: „Boli to pre
mňa najväčšie stresy, aké som
doposiaľ zažil. Väčšinu akademického týždňa som sa učil len
slovenčinu a ostatným predmetom som venoval len jeden deň.
Samozrejme, teším sa, že som to
zvládol bez väčších problémov.
Teraz už len urobiť prijímacie
konanie na mnou vysnívanú vysokú školu.“
(aba)

Ad: Revitalizácia by námestie oživila

Reakcia občianskeho združenia PRE MESTO na článok Revitalizácia by námestie oživila, ktorý vyšiel dňa 30. apríla
2014 v týždenníku Poprad, noviny občanov mesta č. 17.
Európska komisia vyzýva občiansku spoločnosť k aktivite
a aktívne združenia občanov
podporuje aj prostredníctvom
európskych fondov. Na základe
zahraničných i slovenských príkladov vieme, že ak do verejnej
diskusie projektu revitalizácie
námestia zapojíme všetkých, teda
aj Južanov, Západniarov, Sobotčanov, Veľčanov, obyvateľov centra, Stráž, Kvetnice i Matejoviec,
v spolupráci s odborníkmi určite
nájdeme architektonické riešenie,
zaujímavé pre Popradčanov, Slovensko a možno i svet. Také, ktoré
naozaj do centra mesta priláka
nielen domácich, ale aj zahraničných turistov, tak, aby sa Poprad
stal ich cieľovou destináciou.
Je nám ľúto, že vedenie mesta
spolitizovalo náš postoj k rekon-

štrukcii námestia, lebo námestie
patrí celej popradskej komunite
a všetci máme právo participovať
na tvorivom procese, ako by malo
vyzerať. Málokto si možno všimol, že boli zverejnené len letné
vizualizácie fontány, ktorá v zime
bude len nevyužitou plochou.
Práve v zime potrebujeme do
mesta prilákať najviac návštevníkov a tomu betónová fontána
vôbec nepomôže.
OZ Pre mesto vníma rozhodnutie popradských poslancov
o zastavení revitalizácie námestia
ako nový začiatok tvorivej spolupráce, o ktorú nám po celý čas
ide. Veď už dva roky tvrdíme, že
mestské informačné centrum
treba presunúť na námestie. Teraz sa to uskutoční a kino Tatran
sme dávno odporúčali ako ideálne

riešenie. V modernej spoločnosti
je normálne, že ľudia svoj názor
verejne prezentujú. Je dôležité, aby
si naši volení zástupcovia uvedomili, že ľudia už nie sú len pasívnymi prijímateľmi ich rozhodnutí.
Majú a budú ich upozorňovať na
ich nepremyslené postupy. Múdre
samosprávy dokážu s aktivistami
spolupracovať a prináša to efekt
celému mestu i regiónom. Že
Poprad si zaslúži oveľa viac ako
výmenu fontány a pár dlaždičiek
v medzikostolí, narýchlo, iste len
náhodou, v predvolebnom období, nie je len presvedčenie členov
združenia Pre mesto, ale aj mnohých obyvateľov Popradu, okolia
a aj viacerí popradskí architekti
a projektanti mestský projekt považujú za nekvalitný. Tak prečo si
spoločne nesadnúť a nenájsť rieše-

nie, ktoré bude skutočnou investíciou do kvalitnejšej budúcnosti
všetkých Popradčanov? Je toto
želanie politika? Obštrukcia? Čo je
na ňom také nekalé? Od začiatku
sme tvrdili, že hoci Trabant, teda
pomyselne zastavená revitalizácia
ako ju navrhlo mesto, je kultové
autíčko, Poprad si zaslúži neprehliadnuteľné Ferrari. Preto sme
radi, že radní svoje rozhodnutie
prehodnotili a dali Popradčanom
čas prísť s novými nápadmi. A teší
nás, že peniaze sa rozdelili na prioritnejšie investície v iných častiach
mesta. Veď práve vďaka OZ Pre
mesto a pozastaveniu rekonštrukcie námestia sa peniaze presunuli
na aktivity, ktoré by sa inak v jednotlivých mestských častiach realizovať nemohli.
Ing. Ondrej Kavka
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Českí hostia s uznaním vyzdvihli naše sociálne služby
Už viac ako polstoročie udržuje Poprad partnerské vzťahy
s mestom Ústí nad Orlicí. Ani
po rokoch spolupráca neustáva a obe spriatelené mestá
si stále vymieňajú najnovšie
skúsenosti. Minulý týždeň
navštívila naše mesto delegácia z Ústí, ktorá tentoraz zbierala námety pre skvalitnenie
svojich sociálnych služieb
a oslávila s našimi seniormi
5. výročie vzniku popradskej
mestskej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku.
Zdeněk Ešpandr, prvý miestostarosta z Ústí nad Orlicí, zavítal
s českou delegáciou do zariadení pre seniorov na Komenského
a Okružnej ulici, jedální pre seniorov a zariadenia pre občanov
bez prístrešia na Levočskej ul.
S uznaním kvitoval: „Zaujalo
ma, že v zariadeniach pre seniorov aj jedálňach poskytujete
sociálne služby na veľmi vysokej
úrovni a za veľmi prijateľné ceny.
Závidím vašim občanom, aké so-

ciálne služby dostávajú a aké je
vedenie mesta sociálne. Nie je to
tak v každom meste. Hľadali sme
inšpiráciu, ako to skvalitniť aj u
nás. V súčasnosti máme tri samostatné sociálne služby, uvažujeme
prevziať model vytvorenia zastrešujúceho centra, tak ako u vás.“
Rovnako ako v Poprade, tak
aj v Ústí počet seniorov stúpa.
Z tohto približne 15 tisícového
mesta tvoria tretinu. Vedúca
odboru sociálnych služieb
mesta Ústí nad Orlicí Ivana Nečekalová zhodnotila: „Vzhľadom na tento fakt sa u nás
snažíme zabezpečiť starostlivosť
o seniorov ako prioritu mesta.
Máme domov pre seniorov, domov so zvláštnym režimom pre
osoby s demenciou, 140 bytov
v domoch s opatrovateľskou
službou, takisto veľa klubových
činností pre seniorov a v sociálnej oblasti u nás pôsobí tiež
veľa neziskových organizácií.“
Legislatívny rámec vo sfére sociálnych služieb je v Čechách

a na Slovensku trochu rozdielny. Zástupcovia oboch miest
hovorili aj o týchto rozdieloch.
Napr. prepravnú službu v Poprade zabezpečuje mesto, v Ústí
nezisková organizácia. Vedúca
sociálneho odboru MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská dodala: „Vymenili sme si skúsenosti
a verím, že hostia si vezmú od
nás podnety pre svoju prácu.“ 1.
viceprimátor Popradu Adrián

Kromka vyzdvihol intenzívne vzťahy Popradu a Ústí nad
Orlicí, ktoré patrí medzi naše
najstaršie partnerské mestá.
Dodal: „Som rád, že ocenili
kvalitu našich poskytovaných
sociálnych služieb. Nárast počtu seniorov a tým aj dopytu po sociálnych službách pre
túto skupinu samosprávu vedie
k hľadaniu krokov, aby bola na
to pripravená.“
(mar)

Zdravo a chutne aj v Poprade
Minulý týždeň sa v Poprade
konal rad lekcií zdravého stravovania v rôznych zariadeniach pre
rôzne vekové kategórie. Projekt
Viac chuti finišuje svoje testovanie, pričom aj Popradčania zistili
ako chutí zdravie.
Od pondelka do stredy navštívili výživové poradkyne
Základnú školu na Francisciho
ulici, štyri denné centrá pre seniorov, Klub pre deti a mládež na
Levočskej ulici, ale aj Materské
centrum Bambino, či Centrum
voľného času. „Projekt Viac chuti
je iniciatívou Európskej únie. Od
októbra 2012 sme každý mesiac
absolvovali s našimi partnerskými
centrami v Poprade a Košiciach
lekcie varenia. Cieľovými skupinami sú seniori, tehotné ženy, mladé
mamičky a deti. Každý mesiac si
naše výživové poradkyne pripravili dva recepty založené na ovocí
a zelenine, keďže cieľom projektu
je motivovať ľudí
jesť viac takýchto
surovín. Za dva roky
aktivít máme za sebou okolo 360 lekcií,
ktorých sa zúčastnilo
takmer päť a pol tisíc
záujemcov o zdravé
stravovanie,“ uviedla
koordinátorka
projektu Katarína
Belková. Dodala, že

v najbližších týždňoch bude Európska komisia projekt hodnotiť a tým vysloví ortieľ nad jeho
budúcnosťou.
Poslednou zastávkou výživových poradkýň v Poprade bolo
Denné centrum kresťanských seniorov na sídlisku Západ. Účastníci ochutnali lahodné melónové
smoothie a rebarborový pohár.
Vyskúšali si aké to je, zdravé jedlo
pripraviť, zjesť a po sebe aj upratať v priebehu hodiny. „Pre nás
starších to bolo veľmi poučné. Mne
osobne sa to veľmi páčilo až na to,
že som lenivá a nechcelo by sa mi
to každý deň pripravovať,“ povedala s úsmevom na tvári predsedkyňa DC Anna Janikovská.
Každý z účastníkov si okrem
zážitkov odniesol aj recepty, aby
si zdravé a chutné pokrmy vedel pripraviť doma sám. V závere týždňa pokračovali lekcie
v Košiciach.
(mav)

Päť rokov Jednoty

dôchodcov v Poprade

Mestská organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku Poprad oslávila v piatok svoje piate
výročie. V Spišskej Sobote sa na
programe podieľali všetci členovia združenia. K vzhliadnutiu
bola výstava štyroch autorov
i slávnostné stretnutie s pozvanými hosťami.
MO JDS v Poprade vznikla
v máji 2009 a založili ju desiati
členovia. „K dnešnému dňu je nás
už 180. Pri zakladaní organizácie
bol priemerný vek členov 72 rokov. Nikto nám nevedel zaručiť,
čo bude o desať rokov a tak sme
sa rozhodli, že budeme oslavovať
už po piatich. Oslavy boli skromné a všetko sme si pripravili sami.
Po výstave prác seniorov v Klube
Sobotčanov nasledovala prezentácia našej činnosti a odovzdávanie

ďakovných listov za spoluprácu
a rozvoj činnosti pre seniorov
v našom meste,“ povedal predseda MO JDS v Poprade Fabián
Gordiak. Ďakovných listov bolo
viac ako štyridsať. V zastúpení mesta Poprad si jeden z nich
prevzal prvý viceprimátor Adrián Kromka, ale aj prvý miestostarosta družobného mesta
Ústí nad Orlicí Zdeněk Ešpandr.
Uznanie sa tiež ušlo redakcii Novín Poprad.
(mav)

Ďakovný list dostal i Ladislav Havlík.
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Popradčania „nocovali“ v múzeu i v galérii
V sobotu 17. mája sa na celom
Slovensku uskutočnilo podujatie
Noc múzeí a galérií. Podtatranské múzeum i Tatranská galéria
si pre Popradčanov pripravili
bohatý program.
V Tatranskej galérii bolo v sobotu rušno už od rána. „Všetky
výstavy boli sprístupnené bezplatne,
popoludní sme pripravili tvorivé
dielne pre deti a podvečer sme pre-

mietli tri hudobné filmy,“ zhrnula
historička Tatranskej galérie Gabriela Chebeňová. Deťom najviac
sedeli tvorivé dielne. „Maľovala
som, ale pozrela som si i výstavu,“
prezradila Tánička Krigovská.
„Kreslila som kvety, no zaujala
ma aj výstava, na ktorej boli skoro
samé zebry,“ dodala jej kamarátka
Timka Zavišťáková. „Mám rada
výtvarné veci. Robila som mozaiku i zrkadlové obrázky,“ pridala sa
Nina Švarcová. Tomáš Macko doprial svojim deťom takéto kultúrne
vyžitie. „Čítali sme o tom na internete, tak sme to využili,“ povedal.
Brány múzea otvorili o tretej popoludní. „Ťažisková bola výstava
kniežacej hrobky, kde sme uviedli
premiéru repliky posmrtného lôžka. Spojili sme to s moderovanou
prehliadkou, pri ktorej boli lektori

oblečení v dobových kostýmoch. Na
poschodí deti modelovali predmety
z hliny a ochutnávali staroveké jedlá zo strukovín. Už po druhýkrát
sme zorganizovali stretnutie Petcha
Kutcha Night,“ uviedla riaditeľka
Podtatranského múzea Magdaléna Bekessová. Ťahákom programu
bola replika posmrtného lôžka,
ktorá vzišla zo spolupráce múzea
so Strednou umeleckou školou
v Kežmarku. „Okrem repliky sme
sa podieľali na šití germánskych
kostýmov. Spolupráca bude pokračovať, pretože sme sa už dohodli na
dokončení čalúnenia a kostýmu pre
posmrtné lôžko,“ zdôraznila riaditeľka školy Marta Perignáthová.
Výroba lôžka bola maturitnou
prácou študenta SUŠ Tomáša Pekyho. „Bola to pre mňa česť, že som
mohol na tomto projekte pracovať.

Nemali sme všetky podklady, najviac sme vychádzali z vizualizácie
a rozmerov, ktoré poskytlo Podtatranské múzeum,“ vysvetľoval autor repliky.
V múzeu bolo čo obdivovať.
Návštevníci sa rozhodne nenudili.
„Sme tu kvôli deťom, ktoré majú
vzťah k umeniu. Počasie nebolo
najlepšie a tak sme to prijali ako
alternatívu pre trávenie voľného
času,“ povedal Marián Kaľavský.
„Pozrel som si zvieratká a vyrobil
som si misku z hliny,“ pokračoval
Matúš Horváth. „Najviac ma zaujala práca s hlinou, ale pozrela som
si aj expozíciu,“ doplnila Tamara Labusová.
(mav)

Pieskoviská pod drobnohľadom hygienikov
Vo februári začalo mesto Poprad s údržbou detských ihrísk a pieskovísk. V týchto
dňoch pracovníci menších obecných služieb
preosievajú a vymieňajú starý a znečistený piesok. Budú tak robiť pravidelne počas
celého leta. Na to, v akom stave piesok je, si
následne posvietia hygienici.
„Vo februári sme začali s kontrolnými obhliadkami ihrísk, počas ktorých sme zisťovali nedostatky. Následne sa robia operatívne
opravy, či rekonštrukcie,“ uviedla referentka
oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade Daniela Polaštiková, ktorá vypočítala,
že na území mesta sa nachádza zhruba 50
pieskovísk a asi 70 detských ihrísk. „S výmenou a čistením piesku v pieskoviskách začíname práve v tomto období, kedy sa piesok pre-

MESTO
vyhlasuje

oseje a vyzametajú sa obruby. Kde je piesok
veľmi znečistený, musíme ho vymeniť. Čistenie robievame cyklicky počas celého leta,“
dodala D. Polaštiková.
Stav pieskovísk kontroluje aj Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Najčastejším problémom sú exkrementy od mačiek a psov. „Každoročne vykonávame
zdravotný dozor na pieskoviskách a ihriskách
v Poprade, Kežmarku, vo Svite a Levoči. Znečistené pieskoviská predstavujú zdravotné riziká
pre deti, kedy sa infekcia prenáša rukami cez
ústa až do tráviaceho traktu. Zdrojom nákazy
sú väčšinou výkaly psov a mačiek. Najčastejšími ochoreniami sú toxokaróza, toxoplazmóza
a rôzne ďalšie bakteriálne ochorenia,“ povedala vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže

POPRAD

obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

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

RÚVZ v Poprade Margita Imrišková a pokračovala: „Z celkového počtu sedemdesiatich vyšetrení vzoriek sme v minulom roku zaznamenali
tri prípady prítomnosti salmonelózy. Musím
však povedať, že kvalita ihrísk a pieskovísk je
v Poprade na dobrej úrovni.“
(mav)

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

PP-67

Bližšie informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 052/716 72 82.
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Nedeľa 25. máj o 10. hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade

POVEDALI SLÁVNI

Divadlo z domčeka
Bábkové predstavenie plné pesničiek o nezbedných kozliatkach a prefíkanom vlkovi. Vstupné: 1,50 €

V opojení sa dá robiť oslňujúca politika, ale len na krátko. Opojenie je
veľké pokušenie. V politike však nemá čo hľadať. L. FEUCHTWANGER

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 21. mája má meniny Zina, zajtra 22. mája Júlia, Juliána, v piatok
23. mája Želmíra, v sobotu 24. mája Ela, v nedeľu 25. mája Urban,
v pondelok 26. mája Dušan a v utorok 27. mája Iveta.

MANŽELSTVO UZAVRELI
10. mája 2014 – Miroslava Bednarčíková a Tomáš Janiga, Beáta Purdešová a Mgr. Peter Martinko, Katarína Kuzielová a Ing. Peter Krajňák, Lenka Molecová a Roman Mihočka, Dagmara Petríková a Martin Kašický, Bc. Denisa Melicherčíková a Juraj Kuzma, 16. mája 2014
– Lenka Marušinská a Róbert Frajšták, Martina Smolenová a Rafal
Sylwester Morawski, Soňa Čonková a Marek Regec.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 16. mája 2014
vo Veľkej s

Romanom Dolanským,
47-ročným

V sobotu 17. mája 2014
vo Veľkej s

Emilom Gabčom,
63-ročným

V sobotu 17. mája 2014
vo Veľkej s

Ing. Vladimírom Roháčikom,
89-ročným

V pondelok 19. mája 2014
vo Veľkej s

Helenou Drugáčovou,
83-ročnou

V utorok 20. mája 2014
vo Veľkej s

Františkom Šoltýsom,
83-ročným

V utorok 20. mája 2014
vo Veľkej s

Miladou Rejničovou,
47-ročnou

V utorok 20. mája 2014
v Strážach s

Ruženou Kovalčíkovou,
63-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 21. mája 2014
o 15. hod. vo Veľkej s
V stredu 21. mája 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Ninou Zacharovou,
35-ročnou
Mgr. Máriou Gordanovou,
65-ročnou

V stredu 21. mája 2014
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Michalom Maškulkom,
78-ročným

V stredu 21. mája 2014
o 15. hod. v Spišskej Sobote s

Oľgou Lačnou,
61-ročnou

Vo štvrtok 22. mája 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Júliou Duľovou,
83-ročnou

V piatok 23. mája 2014
o 12. hod. vo Veľkej s

Brigitou Šipošovou,
70-ročnou

Program kina CINEMAX Poprad
Od 22. mája do 28. mája
Godzila 3D - o 15.20 hod. a o 20.40
hod., Godzila 2D - o 18. hod., Rio
2 2D - o 13. hod. (hrá sa len cez
víkend), X-Men: Budúca minulosť 3D - o 17.20 hod. (nehrá sa
27.5.), X-Men: Budúca minulosť
2D - o 17.20 hod. (hrá sa len 27.5.)
a o 20. hod., Hurá do praveku! o 13.30 hod. (hrá sa len cez víkend)

a o 15.30 hod., ARTMAX BATEL Popoluška - o 18. hod. (hrá sa len
27.5.), Bella a Sebastián - o 13.10
hod. (hrá sa len cez víkend), Divergencia - o 15.10 hod.(nehrá sa 27.5.),
Jedna za všetky - o 15.40 hod. (hrá
sa len 27.5.) a o 18.10 hod. (nehrá
sa 27.5.), Storočný starček, ktorý
vyliezol z okna a zmizol - o 20.30
hod. (nehrá sa 27.5.) a o 20.50 hod.
(hrá sa len 27.5.).
(ppš)

O KOZLIATKACH

Od piatka 30. mája do pondelka 2. júna

MDD

Piatok 30. máj o 8.30 hod. v divadelnej sále DK Poprad
Pyšná princezná. Vstup voľný na objednávky: 052/7722255
Sobota 31. máj o 10. hod. na Námestí sv. Egídia
Mesto Poprad deťom (podrobný program je na 12. str.)
Nedeľa 1. jún o 15. hod. v CVČ Poprad – Ja a môj psík.
Pondelok 2. júna o 12. hod. v DK Poprad – tvorivé dielne Farebný
svet detí, o 16. hod. v divadelnej sále DK – Pán Včielka, veľkoplošná
videoprojekcia.
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 21. mája - Primula, vo
štvrtok 22. mája - Aduscentrum,
v piatok 23. mája - Lekáreň Nemocnice Poprad, v sobotu
24. mája – Altea, v nedeľu 25.
mája - Altea, v pondelok 26.
mája - Dr. Max (námestie) a v
utorok 27. mája - Aduscentrum.
Primula: Dostojevského 12,
č. t. 773 13 95, Aduscentrum:

Nám. sv. Egídia 22/49, Lekáreň
Nemocnice Poprad: Banícka
ul. 28, Altea: Nám. sv. Egídia
25, č. t. 772 42 22, Dr. Max:
Námestie sv. Egídia 16/37.

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
Neplánované
výdavky vás
nebudú mrzieť, pretože sa vám
niekoľkonásobne vrátia v príjmoch.

Nejaká mladšia osoba vám
urobí radosť. Inak to bude celkom
obyčajný týždeň.

Podarí sa vám
získať možnosť privyrobenia si. Vďaka tomu
si budete môcť aj viac dovoliť.

Dotknú sa vás
klebety, ktoré
vôbec nie sú pravdivé. Mali by ste
sa nad ne povzniesť.

Všetko vám
pôjde ako po
masle. Vyriešite aj dlhodobé problémy v práci a rodine.

Niekto vám
prejaví svoju
lásku a priazeň. Je možné, že sa
dočkáte veľkého vyznania.

Dozviete sa
nejakú novinku, ktorá vás prinúti zamyslieť sa nad vaším konaním.

V
poslednom čase ste
nespokojní s nejakou pracovnou
záležitosťou. Riešte ju s rozvahou
a diplomaciou.

Neuvážený
skutok
by
vás mohol mrzieť, preto buďte
v tomto týždni zvlášť opatrní vo
vzťahoch k iným ľuďom.
Na čas zmeníte prostredie, čo vám veľmi prospeje. Len
zdravie vás trochu potrápi.

Verte svojej
intuícii a nedajte sa ovplyvniť inými ľuďmi.
Váš názor sa ukáže ako správny.
Podarí
sa
vám vyriešiť
nejakú ošemetnú vec, z čoho budete mať veľkú radosť.

21. 5. 2014

Strana 9
Karatisti klubu Shihan
Poprad priniesli zo sobotňajšieho slovenského šampionátu detí,
mládeže a mladšieho
dorastu v Partizánskom tri majstrovské
tituly. V športovom
zápase kumite suverénne kraľovala Veronika Jalowiczorová
(v strede) v kategórii
5-7 ročných dievčat
do 20 kg, Ema Zacherová (vľavo) do 24 kg
a Barbora Glatzová
(vpravo) do 28 kg.
FOTO – Ján Glatz

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 v Dudinciach 2-izb.
čiastočne prerobený, tehlový,
slnečný byt na 1. poschodí, s balkónom, v OV, internet, 2 pivnice,
bytovka je zateplená. Inf.: č. t.

•
•

•

045/558 34 30.
61/14-P
Predám 4-izb. byt v Poprade na sídl. Západ, v zateplenej bytovke, 2. posch., balkón
na medziposchodí, 84 m2, po
čiastočnej rekonštrukcii, cena
58 000 €, možná dohoda. Inf.: č. t.
0904 197 169.
62/14-P
Predám úplne nové sivé dámske mokasíny č. 4 (37). Inf.: č.
t. 776 26 50.
63/14-P
Predám 5-ročný 2-izb. byt na
Rovnej ul. v Poprade, o rozlohe 35
m2, byt pozostáva s obývacej izby
s kuchynskou časťou, samostatnej
izby a kúpeľne s WC. K bytu prislúcha pivnica a pakovacie miesto.
Byt sa predáva s kompletným zariadením. Cena 35 000 €. Inf.: č. t.
0918 182 475.
64/14-P

•
•

•

RÔZNE

SÚŤAŽ!!! Požičajte si a vyhrajte DOVOLENKU!!! od 300
€ do 4 000 €. 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 dlhodobého prenájmu
1-izb. byt, čiastočne zariadený
na sídl. Juh 3 v Poprade. Inf.: č. t.
0949 193 169.
74/14-R
Kompletné prestavby bytov, bytových jadier, obklady, dlažby a maľby. Inf.: č.
t.0908 302 598.
75/14-R
KRÁTKODOBÉ
pôžičky do 24. hod. Inf.: č. t. 0903
403 338.		
76/14-R

•
•
•
•
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Popradskí hokejisti už trénujú na suchu
V pondelok 12. mája sa na prvom tréningu stretli už aj hokejisti extraligového HK Poprad.
Trénerovi Milanovi Jančuškovi
sa hlásilo trinásť hráčov, ktorí
začali s letnou prípravou na
suchu.
Neskôr sa k tímu pripojil brankár Juraj Sedlačko a postupne aj
ďalší hráči. Popradčania budú
nasledujúcich sedem týždňov
trénovať dvojfázovo, potom prídu dvojtýždňové dovolenky a od
konca júla príprava na ľade. „Prípravu sme začali trochu neskôr
preto, aby prestávka pred začiatkom predsúťažného obdobia bola
čo najkratšia. Ide o to, aby bol
prechod na ľad ľahší a plynulejší.
V prvej časti prípravného obdobia

sa zameriame najmä na silu a vytrvalosť, v druhej na rýchlosť, dynamiku, výbušnosť, odrazovú silu
a koordináciu. Všetko to budeme
kombinovať s komplexným zaťažením, teda futbalom, basketbalom
i bicyklom,“ vysvetľoval tréner
kamzíkov Milan Jančuška.
Medzi trinástkou hráčov na
tréningu nechýbal skúsený harcovník Arne Kroták. Za tímom
prišiel aj útočník Samuel Mlynarovič, ktorý sa však nezapojil do
tréningového procesu, keďže má
namierené do zahraničia, podobne ako Adam Lapšanský. Zo
zdravotných dôvodov začnú s letnou prípravou neskôr obrancovia
Mário Kurali a Dávid Gáborčík.
Popradská jednotka medzi tromi

žrďami Dušan Sidor sa na novú
sezónu pripravuje vo Švajčiarsku,
kde by sa ku kamzíkom mal pridať počas herného sústredenia.
Súčasťou predsezónnej prípravy
bude okrem švajčiarskeho kempu
i účasť na tradičnom domácom
Tatranskom pohári s medzinárodnou účasťou (pozn. Graz 99ers,
tím z National League A - NLA,
reprezentácia Poľska).
Káder HK Poprad na prvom
tréningu: útočníci - Arne Kroták,
Tomáš Sýkora, Samuel Takáč,
Matúš Paločko, Peter Gápa, Marek Nagy, Andreas Štrauch, Lukáš Paukovček. Obrancovia - Daniel Brejčák, Ján Šeliga, Ľubomír
Malina, Marek Pitka, Ľubomír
Dinda. (sita, www.hkpoprad.sk)

ZŠ Letná na krajské kolo
Okresné kolo vo vybíjanej mladších žiačok sa konalo v piatok 16. mája v športovej
hale Aréna Poprad.
Deväť družstiev bolo rozdelených do troch
skupín, čo svedčí o veľkej popularite tohto športu najmä medzi školáčkami. Víťazom sa stala ZŠ
Letná, ktorá zároveň postupuje na krajské kolo.
To sa koná dnes 21. mája v Snine.
(ppv)

Hokejový Poprad má najviac fanúšikov
HK Poprad má najväčšiu internetovú základňu fanúšikov
v slovenskej extralige. V nedávnej dobe sa počet fanúšikov
vyšplhal až na neuveriteľných
20 000.
O tom, že Poprad je hokejové
mesto, skutočne niet pochýb. Hokej sa tu hrá podľa najnovších informácií už od roku 1931. V meste
pôsobí mužský extraligový klub,
ženský hokejový klub a všetky mládežnícke kategórie od „prípravky“
až po juniorov. Pravidelné a čerstvé
informácie o menovaných hokejových kategóriách nájdu fanúšikovia popradského hokeja na sociálnej sieti. „Facebooková stránka

nesie názov HK ŠKP Poprad. Je to
jeden z pôvodných názvov klubu,
navyše mládežnícke kategórie aj
v súčasnosti pôsobia pod hlavičkou
HK ŠKP Poprad a táto stránka je aj
o nich,“ vysvetľuje Daniel Laškody,
administrátor facebookového profilu klubu.
Ide o oficiálnu stránku klubu,
avšak žiaden z administrátorov
stránky nie je zamestnancom
klubu vo funkcii administrátor
sociálnej siete. Všetci administrátori vykonávajú túto činnosť vo
svojom voľnom čase z lásky k popradskému hokeju. Pri príležitosti
okrúhleho počtu 20 000 fanúšikov
spustili, ako znak poďakovania

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

FK Poprad - MFK Vranov
Streda 28.5.2014
19:30 v NTC Poprad

,súťaž o plyšových maskotov klubu pre vyžrebovaných fanúšikov.
Úspech v počte fanúšikov pripisujú zvýšenému záujmu o hokej
pod Tatrami. Počas uplynulej sezóny Kamzíci zastávali prevažne
4. priečku v extraligovej tabuľke.
„Lepšie výkony a zahraniční hráči
lákajú fanúšikov, veď za poslednú
sezónu sa počet fanúšikov na tejto
stránke zvýšil asi o 8000,“ dodal
D. Laškody. Podľa neho je medzi
fanúšikmi na internete a tými,
ktorí chodia na zápasy veľký nepomer v porovnaní s inými klubmi. „Máme už len jedno želanie
- viac fanúšikov na tribúnach,“
zdôraznil na záver.
(ppp)

S Vranovom na druhý pokus
Futbalisti FK Poprad mali v sobotu 17. mája odohrať zápas 26. kola III. ligy Východ proti MFK Vranov nad Topľou historicky prvýkrát pod umelým
osvetlením o 20. hodine. Pre výdatné dažde a premočený terén sa táto futbalová slávnosť pod Tatrami napokon nekonala.
Organizátori preložili zápas na stredu 28. mája s výkopom o 19.30 hod. Ešte pred tým však odcestujú Popradčania do Moldavy nad Bodvou, kde odohrajú 27.
kolo v nedeľu 25. mája o 17. hod.
Voľná vstupenka, ktorú sme uverejnili v minulom
čísle Novín Poprad platí aj pre nový termín zápasu
medzi Popradom a Vranovom. Prinášame Vám však
aj aktuálnu verziu.			
(ppv)

Krátko zo športu

•

Cez víkend sa v telocvični ZŠ Komenského v Poprade
uskutočnia Majstrovstvá SR
v basketbale mladších žiačok so
začiatkom v piatok 23. mája o 9.
hod. O titul bude bojovať šesť
najlepších tímov z jednotlivých
krajských oblastí. Poprad bude
mať zastúpenie v podobe Basketbalovej akadémie mládeže.
Vyhlásenie najúspešnejších kolektívov i hráčok bude v nedeľu
25. mája o 14. hod.
V stredu 7. mája sa na futbalovom ihrisku pri ZŠ vo Veľkej
konalo finále okresného kola
vo futbale mladších žiakov.
Z dvoch štvorčlenných skupín
postúpili do finále ZŠ vo Veľkej
a ZŠ Jarná. Výsledkom 5:4 po
pokutových kopoch si postup
na krajské kolo vybojovala domáca škola.
V piatok 9. mája sa na
ihrisku ZŠ Tajovského konalo
okresné kolo v malom futbale
mladších žiačok. Z dvoch trojčlenných skupín postúpila do
finále ZŠ Francisciho a ZŠ Dostojevského. Na krajské kolo po
výsledku 0:0 a 2:0 po predĺžení
postúpila ZŠ Francisciho.
V utorok 27. mája sa v športovom areáli ZŠ Jarná uskutočnia atletické preteky mladších
žiačok a žiakov v rámci 19. ročníka Športovej olympiády mesta Poprad.
(ppv)

•

•

•

VOLEJBAL
Slovenská volejbalová reprezentácia si už tradične zvykla
rozložiť svoj stan v rámci kvalifikácií na vrcholné podujatia
pod Tatrami. Tentokrát sa popradským priaznivcom volejbalu
predstaví mužský kolektív cez
víkend od 23. do 25. mája v Aréne Poprad na kvalifikačnom
turnaji o postup na Majstrovstvá Európy 2015.
V druhom kole čaká na zverencov trénera Flavia Gulinelliho
nasledujúci program v Aréne Poprad: v piatok 23. mája o 18. hod.
Slovensko – Maďarsko (kvalifikant z 1. kola), v sobotu 24. mája
o 18. hod. Estónsko – Slovensko, v nedeľu 25. mája o 18. hod.
Grécko – Slovensko. Druhý
turnaj tejto skupiny sa uskutoční
v Grécku od štvrtka 29. mája do
soboty 31. mája. Víťaz postupuje
priamo na Majstrovstvá Európy,
družstvo z druhého miesta bude
pokračovať v boji o postup v treťom kole play-off.
(ppv)
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Gymnastky o Pohár primátora Popradu
V sobotu 17. mája sa v telocvični ZŠ na Dostojevského
ulici konal už 36. ročník gymnastických pretekov o Pohár
primátora Popradu. Ospravedlnili sa síce kluby z Maďarska
a Poľska, no kvalitu súťaže to
neznížilo.
„Dievčatá z českého Šumperku
vždy postavia kvalitný tím, veď
majú medzi sebou aj reprezentantky. Celkovo súťažilo 26 mladších a 12 starších žiačok. Našim
dievčatám sa v poslednom čase
darí, veď z posledných školských
majstrovstiev Slovenska prinieslo

družstvo mladších žiačok v kategórii A strieborné medaily a staršie dievčatá v kategórii B obhájili
minuloročný titul,“ povedala
hlavná trénerka GY- TA Poprad
Júlia Mikšovská.
Medzi staršími žiačkami obsadili pretekárky z GY – TA Poprad
prvé štyri miesta, prvá skončila
Anetta Svitaneková. Opačná situácia nastala v kategórii mladších
žiačok, kde sa na prvé štyri miesta dostali dievčatá z GK Šumperk.
Najlepšou Popradčankou bola
v tejto kategórii na piatom mieste
Paula Čongvová.
(mav)

PP-66
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...zábavné hry, súťaže, atrakcie...
stánky plné sladkostí a radostí

DEŤOM

30. máj / 8.30 / piatok
Domu kultúry Poprad – divadelná sála

PYŠNÁ PRINCEZNÁ
Divadelné predstavenie určené žiakom materských a základných

Divadelné predstavenie určené žiakom materských a základných
škôl v podaní divadla PORTÁL z Prešova.
Vstup voľný na objednávky, info: 052/7722255
1.jún / 15.00 / nedeľa
Centrum voľného času
31. máj / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia
Poprad - exteriér

MESTO POPRAD DEŤOM

10.00 OTVORENIE S VILKOM A MÁJOU
11.00 TANEČNÁ SHOW / Trend, BOW, Arabesky,
Kentucky, Fearless, a TŠ Super
12.00 AKO CHRÁNIŤ PRÍRODU / Divadlo ŽUŽU Senica
13.00 PERNÍKOVÁ CHALÚPKA / Divadlo PORTÁL Prešov
14.00 KUFRÍK / Theatre Fortissimo Trenčín
15.00 ČERT A KÁČA / Divadlo CLIPERTON Banská Bystrica
16.00 ROZPRÁVKOVÉ POSTAVIČKY
17.00 KRISTÍNA so svojou skupinou
18.30 UJO ĽUBO / Košice
20.00 OHŇOVÁ SHOW / Bella Arabia Poprad
20.30 PÁN VČIELKA / veľkoplošná videoprojekcia pre deti,
ktorým sa ešte nechce spať

JA A MOJ PSÍK
Príď, zapoj sa so svojím psíkom
Príď, zapoj sa so svojím psíkom
a získaj sladkú odmenu.
2.jún / 12.00 / pondelok
ZUŠ ul. Štefánikova Poprad

FAREBNÝ SVET DETÍ
TVORIVÉ DIELNE
PRE DETI
2.jún / 16.30 / pondelok
Dom kultúry Poprad – divadelná sála

PÁN VČIELKA
Veľkoplošná videoprojekcia známej rodinnej komédie.

Veľkoplošná videoprojekcia známej rodinnej komédie.
Vstup voľný

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v ARÉNE Poprad

Vietor v Tatrách polámal tisíce stromov
všetky prístupové cesty do Vysokých Tatier a cesta z Popradu
na Vernár, na množstve ďalších
ciest a na TEŽ museli hasiči,
cestári a príslušníci ďalších zložiek odstraňovať popadané stromy. Vyčíňajúci vietor tiež poškodil viacero objektov v celých V.
Tatrách – T. Zruboch, Vyšných
Hágoch, Smokovcoch, T. Lesnej,
T. Lomnici, T. Kotline. Na území
mesta V. Tatry vyhlásil primátor
Ján Mokoš mimoriadnu situáciu
spôsobenú silným vetrom a intenzívnym dažďom. Postupne
následky kalamity odstraňovali,
v týchto dňoch by už mali byť
cesty zjazdné, mimoriadnu situá-

ciu odvolali v pondelok.
Podľa tlačovej správy zo Štátnych lesov TANAPu sa minulý
týždeň opätovne po desiatich rokoch prehnal Tatrami prepadavý
vietor zvaný bóra. Len v časti
územia TANAPu priamo spravovanom ŠL TANAPu zanechal
za sebou viac ako stotisíc polámaných a vyvrátených stromov,
nepriechodné cesty a zavalené
turistické chodníky. Najhoršia
situácia je v oblasti Vyšných Hágov, kde náporu vetra podľahlo
takmer 60 tisíc stromov. Podob-

ná situácia je na Podbanskom, v
Tichej a Kôprovej doline. Rozsah všetkých škôl bude známy,
keď sa lesníkom a ochranárom
podarí dostať do všetkých postihnutých lokalít.
(pmm)

FARBY - LAKY
OSMO – OLEJE, VOSKY,LAKY - Dlhodobá ochrana dreva od svetového výrobcu

Cena za 1 m2 od: 1,35 €

PREMAL ELEGENT - Polárna biela farba za cenu štandardnej

Cena za 1 m2: 0,15 €

RENOKOV - Farba, ktorá roky vydrží na plechovej streche

Cena za 1 m2 od: 0,65 €

SLOVLUX - Lazúra na drevo za najnižšiu cenu

Cena za 1 m2: 0,47 €

PP-65

(Dokončenie zo str. 1)
Stromy padnuté v lokalitách
verejnej zelene odstraňovali pracovníci firmy Brantner. Na viacerých miestach vyvrátené stromy
poškodili zaparkované vozidlá
– na Ul. mládeže, pri Aquacity
a inde. V noci zo štvrtka na piatok sa vylial na ihrisko v Strážach
Hozelecký potok, ale stav si nevyžadoval mimoriadne opatrenia, iba monitoring. V Poprade
nebolo nutné vyhlásiť mimoriadnu situáciu, napriek veľkým
dažďovým zrážkam ani vetru.
Zato v okrese sa víchor vyzúril
najmä vo Vysokých Tatrách.
Minulý štvrtok boli neprejazdné

Vaše farby sú zatiaľ u nás ....

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

