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Predviedli folklór z rôznych krajín a postavili máj
Do veku dospelosti dorástol medzinárodný festival detských folklórnych súborov Krojované bábiky, ktorý sa každoročne
koná pod Tatrami. Tentoraz súbory predviedli jedinečné ukážky slovenského, českého, ruského a rumunského folklóru nielen
v sobotňajšom otváracom programe v Poprade, ale aj počas výchovných koncertov pre
školy i verejnosť v našom meste, Kežmarku
či Veľkej Lomnici.
Juraj Švedlár z Podtatranského osvetového
strediska v Poprade podotkol: „Sme radi, že
festival, ktorý si kedysi vymysleli vedúci detských folklórnych súborov z tohto regiónu, sa
nám práve vďaka nim darí udržiavať. Postupne sa k organizátorom pridalo aj Východoslovenské folklórne združenie a tretí rok sme i členom združenia medzinárodných folklórnych
festivalov.“
(Pokračovanie na str. 12)

Poprad v programe Naše mesto 2014
Mesto Poprad sa zapojilo
do firemného dobrovoľníckeho programu Naše mesto
2014, ktorý organizuje Nadácia Pontis. V programe
uspela samospráva s projektom „Zveľaďme mesto“, ktorý bude zo strany nadácie
podporený grantom vo výške
390 eur. Prostriedky budú použité predovšetkým na nákup
maliarskych potrieb, ďalšie
nevyhnutné pracovné náradie
zabezpečí samospráva.
Prioritou projektu „Zveľaďme mesto“ bude zveľadenie areálu
starého židovského
cintorína
a
areálov

materských škôl na Dostojevského ulici a na Ulici mládeže.
60 dobrovoľníkov bude hrabať,
čistiť a upravovať areály, natierať ploty a pod. „Vybrali sme dve
škôlky, ktoré prejavili záujem
ako prvé,“ vysvetlila Edita Pilárová z oddelenia školstva MsÚ
v Poprade.
Ďalšou zaujímavou lokalitou, ktorá si zaslúži zveľadenie je starý židovský cintorín
pri železničnej trati. „Židovský
cintorín je jednou z mála pamiatok na ľudí, ktorí v našom
meste v minulosti žili. Cintorín
je miesto piety a úcty a keďže už
nieto tých, ktorí by sa o cintorín
postarali, je to našou morálnou
povinnosťou,“ informoval ko-

munikačný manažér popradskej radnice Marián Galajda.
Samosprávu v jej snahe podporil súhlasom aj Ústredný zväz
židovských náboženských obcí.
„Sme veľmi radi, že ste prejavili
záujem o zveľadenie areálu židovského cintorína v Poprade,“
reagoval Juraj Levický, predseda
židovskej komunity Humenné a
Člen prezídia ÚZ ŽNO. Projekt
Naše mesto sa tak ako na celom
Slovensku uskutoční v piatok
13. a v sobotu 14. júna. V piatok budú dobrovoľníci od 13.
do 16. hod. v akcii na starom
židovskom cintoríne a v sobotu od 9. do 12. hod. v areáloch
materských škôl. V prípade nepriaznivého počasia budú akti-

vity preložené o týždeň neskôr.
Firemní dobrovoľníci, ale aj
dobrovoľníci z radov verejnosti
sa na aktivity môžu už v týchto
dňoch prihlásiť cez www.nasemesto.sk. Cieľom podujatia je
zapájať dobrovoľníkov z radov
firiem, miest a verejnosti, aby
pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť svoje mesto, v ktorom žijú.
Od roku 2007 sa do podujatia
zapojilo 10 slovenských miest,
100 firiem a viac ako 14 400
dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 55 719 hodín. Mesto Poprad sa zapojením do podujatia
Naše Mesto profiluje ako aktívne a zelené mesto, ktorému záleží na svojich občanoch a okolí, v ktorom žijú.
(ppp)
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PREZIDENTA Ivana Gašparoviča vystrieda túto nedeľu 15.
júna v úrade Popradčan Andrej
Kiska. Na slávnostnej schôdzi
NR SR zloží A. Kiska sľub do rúk
predsedníčky Ústavného súdu
SR Ivetty Macejkovej. Po inagurácii novej hlavy štátu bude nasledovať omša v Dóme sv. Martina a po nej slávnostná recepcia
na Bratislavskom hrade.
ZASADNUTIE sociálnej, bytovej a zdravotnej komisie pri MsZ
mesta Poprad sa bude konať dnes
11. júna o 15. hod. v zasadačke
Okresného úradu v Poprade.
PRVÉ sväté prijímanie detí
zo Spišskej Soboty bude v nedeľu
15. júna 2014 o 10. hod.
OTVORENIE novej časti
AquaCity Poprad - Treasure Island
- Ostrov pokladov sa bude konať
vo štvrtok 12. júna o 20. hod.
V ZÁUJME sprístupnenia
spotrebiteľskej ochrany aj obyvateľom menších miest je k dispozícii nová „hot–line“ telefonická linka, na ktorú sa v prípade
potreby môžu obrátiť. Jej číslo
je 0918 621 940 - Spoločnosť
ochrany spotrebiteľov Poprad.
TÚTO sobotu 14. júna sa
bude konať v športovej hale Aréna Popradský modelársky deň,
na ktorom návštevníci uvidia
rôzne modely áut, mostov, budov, ciest, ale aj najmenšiu modelovú železnicu na Slovensku.
SLÁVNOSTNÉ
otvorenie
pracoviska extrakorporálneho
litotriptora a nových priestorov
lôžkovej časti urologického oddelenia Nemocnice Poprad bude
zajtra 12. júna o 11. hod..
OSLAVY MDD v Poprade trvali 4 dni od piatka 30. mája do
pondelka 2. júna. Nenechalo si ich
ujsť viac ako 5000 návštevníkov.
Najväčší záujem bol o sobotňajší program.
(ppš)
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Anton Danko bude opäť
kandidovať za primátora
Primátor Popradu Anton
Danko oznámil v pondelok 9.
júna, že sa bude opäť uchádzať
o primátorský post v tohtoročných komunálnych voľbách
ako občiansky a nezávislý kandidát. Zároveň viceprimátor
Milan Baran informoval, že
bude plne podporovať kandidatúru súčasného primátora
A. Danka. Nebude kandidovať
za primátora, ale len za poslanca popradského mestského
zastupiteľstva ako nezávislý,
čo už oznámil aj straníckym
štruktúram SDKÚ-DS.
A. Danko sa pre opätovnú
kandidatúru rozhodol po dlhých
úvahách a z viacerých dôvodov.
Uviedol, že medzi najpodstatnejšie patria: „Zabezpečenie kontinuity doterajšieho vývoja a rozvoja mesta s nasledujúcim volebným
obdobím, ďalšia stabilizácia
všetkých zložiek mestskej správy
a hospodárenia mesta, ktoré sa
nám podarilo dostať do najlepšej
finančnej kondície za posledných
dvadsať rokov a zároveň realizovať množstvo úspešných projektov. Ďalej je to silná podpora zo
strany bývalého volebného rivala
Milana Barana, ktorá už v rámci

našej doterajšej spolupráce počas
jeho pôsobenia vo funkcii viceprimátora mesta Poprad priniesla
zbližovanie názorov v mnohých
otázkach a ich konštruktívne riešenia. Chcem zdôrazniť, že nám
jednoznačne obom vždy išlo len
a len o Poprad, o jeho smerovanie a o to, aby bol ešte krajším
a príťažlivejším mestom, a aby
sa v ňom Popradčania cítili lepšie ako doteraz.“ Hoci A. Danko pred časom uviedol, že sa už
o primátorské kreslo uchádzať
nebude, konštatoval, že rýchlo
meniaca sa doba prinášajúca ďalšie možnosti a výzvy, nové vízie
pre ďalší rozvoj Popradu a podpora mnohých občanov ho však
priviedli k myšlienke opätovnej

Inauguráciu prezidenta pripomenie aj pečiatka
V nedeľu 15. júna nastúpi do úradu prezidenta Slovenskej republiky Popradčan Andrej Kiska. Slovenská
pošta vydá pri tejto príležitosti novú poštovú známku,
ktorá bude v predaji na poštách od pondelka 16. júna.
Keďže ide o výnimočnú udalosť, Klub filatelistov v
Poprade pripravil pri príležitosti inaugurácie nového
slovenského prezidenta, ako i novej poštovej známky,
príležitostnú poštovú pečiatku „Popradský rodák Andrej Kiska prezidentom“. Pečiatku bude používať pošta
Poprad 1 v pondelok 16. júna.

MESTO POPRAD
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad

Súčasne s novou poštovou
známkou Prezident SR vydá
Slovenská pošta aj obálku prvého dňa vydania (FDC) a pamätný list s rovnakým motívom.
Oba tieto produkty, spolu so
známkou, si budú môcť záujemcovia kúpiť na popradskej
hlavnej pošte a opečiatkovať v tento deň príležitostnou poštovou pečiatkou.		
(rov)

Primátorská kvapka krvi

Národná transfúzna služba SR - pracovisko Poprad
MESTO POPRAD

organizujú pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi podujatie s názvom

Primátorská kvapka krvi
dňa 13. júna 2014 od 7.30 do 13.00 hod.
v priestoroch mestského úradu
pod záštitou primátora mesta Poprad
Antona Danka

Na toto humanitárne podujatie pozývame

Záujemcovia o odber krvi sa preukážu

všetkých občanov, ktorí by chceli aj svojím

preukazom totožnosti a preukazom zdravotnej

darovaním krvi pomôcť chorým, ktorí túto

poisťovne, prípadne preukazom darcu krvi.

vzácnu tekutinu potrebujú.

kandidatúry, ktorá sa definitívne premenila na rozhodnutie aj
pod vplyvom obáv o ďalšie smerovanie nášho mesta. A. Danko
predstaví svoj volebný program
voličom v septembri.
M. Baran dospel k rozhodnutiu podporiť A. Danka po dlhej
úvahe a hlavne po nových skúsenostiach a poznaniach získaných
vo funkcii druhého viceprimátora: „Výkon tejto funkcie mi umožnil pohľad z druhej strany a zároveň ma presvedčil, že v súčasnej
dobe je na funkciu primátora
mesta Poprad stále najkompetentnejším kandidátom práve
pán Danko.“ Obaja si vzájomne
podpísali petičné hárky ako nezávislí kandidáti.
(mar)

aj deň otvorených dverí

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila
14. jún za Svetový deň darcov krvi. Pri tejto príležitosti Národná transfúzna služba SR, pracovisko Poprad, Mesto Poprad a Územný spolok
SČK v Poprade organizujú podujatie Primátorská kvapka krvi. Uskutoční sa v piatok 13. júna
2014 od 7.30 do 13. hod. v priestoroch mestského úradu pod záštitou primátora mesta Poprad
Antona Danka.
Občania, ktorí sa chcú zúčastniť na odbere krvi,
potrebujú preukaz totožnosti a preukaz zdravotnej
poisťovne, prípadne preukaz darcu krvi.
V sobotu 14. júna od 8. do 14. hod. bude v popradskom pracovisku NTS v Poprade prebiehať i Deň
otvorených dverí pre širokú verejnosť.
(ppp)
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V tomto roku pribudne viac parkovacích miest

Popradčania sa tohto roku
potešia väčšiemu počtu nových
parkovacích miest. Viac ich pribudne vďaka tomu, že poslanci na mimoriadnom zasadaní
mestského zastupiteľstva koncom apríla schválili vybudovanie nových parkovísk na sídliskách Juh. Finančné prostriedky
na ne a ďalšie investičné aktivity
boli prerozdelené po zrušení
revitalizácie priestorov na Námestí sv. Egídia.
Vedúca odboru výstavby MsÚ
v Poprade Kristína Horáková
konštatovala: „V tomto roku sa
venujeme najviac sídlisku Juh 3,
kde v štyroch rôznych lokalitách
– Novomeského pri bl. Slnečnica,
Zimná – za OC Virma, Podjavorinskej pri bl. Myšlienka, Jarná pri Spojenej škole, kde spolu
vznikne približne 139 parkovacích miest. Na starom Juhu – Tomášikovej ulici predpokladáme
vybudovanie 65 parkovacích
miest, na Ul. Tajovského, Ul. L.
Svobodu a Šrobárovej ulici pribudne ďalších približne 35 miest.
Výstavba parkovísk je plánovaná
aj v mestských častiach. Na sídlisku v Matejovciach, Ul. Allendeho
vzniknú parkoviská na dvoch
plochách s dokopy 37 miestami.
Ďalšie parkovacie miesta pribudnú pri cintorínoch v Matejovciach

a v Spišskej Sobote
a budeme tiež realizovať 6 parkovacích miest v mestskej časti Stráže za
radnicou.“ Nové
parkoviská budú
vytvorené na základe požiadaviek
občanov, ale sú i
výsledkom vyhľadávacej činnosti mesta. V tomto čase je rozostavané a blíži sa do finišu parkovisko pri cintoríne v Spišskej Sobote
(na foto), ktoré bolo projekčne
pripravené už v predchádzajúcom roku. Ukončené je už spracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie parkovacích
miest na sídlisku Juh 3, v súčasnosti mesto zabezpečuje inžiniersku činnosť, potrebné sú ešte
územné rozhodnutie a stavebné
povolenie. Práce by sa mohli začať v lete a na jeseň by mohli byť
hotové. Ostatné lokality budú
realizované po spracovaní projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti, získaní všetkých
potrebných rozhodnutí a povolení, výbere zhotoviteľa, čo trvá
niekoľko mesiacov. Ukončenie je
plánované ešte v tomto roku.
K. Horáková uviedla: „Stále
evidujeme požiadavky občanov a
je dopyt po parkovacích miestach

v rôznych častiach mesta. Najviac
chýbajú parkovacie miesta v centre a na sídlisku Západ, ale aj v
ďalších lokalitách. Mesto sa snaží
každý rok o vybudovanie pár desiatok miest.“ Na sídlisku Západ
dochádza ku „generačnej“ výmene a pribúda mladých ľudí s
autami. Situácia s parkovaním
je preto v tomto sídlisku horšia.
Podobne sú na tom však i sídliská Juh, kde deti z voľakedajších
mladých rodín spred 30 rokov
vyrástli a v mnohých domácnostiach vlastnia i viac vozidiel.
Plôch na parkovanie ubúda a
nájsť nové je ťažké. Často stoja
proti sebe dva tábory – občania, ktorí chcú parkovacie plochy a tí, ktorí si želajú zachovať
zeleň. Problém s parkovaním
pociťuje nielen Poprad, ale aj
iné mestá. V budúcnosti sa ako
najlepšie riešenie ukazuje budovanie viacpodlažných parkovacích domov.
(mar)

Samospráva reklamovala opravu cesty na Lidickej
Mesto Poprad informuje širokú verejnosť, že 10. júna 2014
sa začali práce na oprave komunikácie na Lidickej ulici.
Tieto opravy budú sprevádzať
dopravné obmedzenia vrátane
vylúčenia statickej dopravy. K
oprave dochádza z dôvodu, že
Mesto Poprad si uplatnilo nárok
na bezplatné odstránenie vád

(predovšetkým sieťový rozpad
komunikácie), ktoré sa vyskytli
na tejto miestnej komunikácii v
záručnej lehote po jej generálnej
oprave. Zhotoviteľ diela bude
vykonávať opravu komunikácie
najprv frézovaním a následne pokládkou novej obrusnej
vrstvy. O presnom termíne pokládky obrusnej vrstvy budeme

verejnosť vopred informovať.
Asfaltovanie sa bude robiť počas
úplnej uzávierky miestnej komunikácie a potrvá niekoľko hodín,
počas ktorých bude odklonená aj MHD, ktorá bude vedená
po Allendeho ulici. Náklady na
komplexnú rekonštrukciu Lidickej ulice v roku 2008 predstavovali 14 mil. Sk.
(mag)

Kandidatúru ohlásil aj Jozef Švagerko

Kandidatúru na post primátora Popradu v pondelok ohlásil aj
Jozef Švagerko ako kandidát KDH.
Predseda Okresného centra KDH v Poprade Miroslav Glevaňák uviedol: „KDH v Poprade sa rozhodlo, že postaví do
novembrových komunálnych volieb svojho kandidáta, čím sme
prerušili určité obdobie, kedy sme vlastného kandidáta nenavrhovali.“ Podporu J. Švagerkovi za štruktúry SDKÚ-DS vyjadril
i Igor Wzoš. Podľa členky miestneho predsedníctva SDKÚ-DS
v Poprade Beáty Sichrovskej po rozhodnutí viceprimátora M.
Barana kandidovať za poslanca MsZ ako nezávislý a po hlbšej
analýze dospeli k záveru, že pravica by mala postaviť jedného
silného kandidáta. Preto sa po rokovaniach KDH a SDKÚ-DS
rozhodli, že podporia J. Švagerka.
J. Švagerko sa venuje predovšetkým ekonomike, je nielen poslancom popradského mestského zastupiteľstva, ale aj PSK. Za veľkú
prioritu považuje rozvoj cestovného ruchu, ale má i ďalšie zámery. Povedal: „Poprad potrebuje zmenu a tým
aj ponuku nových nápadov a myšlienok. Chcem v ňom vytvárať vhodné podmienky pre mladých ľudí, ich vzdelávanie, strednej generácii zabezpečiť hlavne prácu a relax a seniorom pomáhať prežívať dôstojnú starobu.“ (mar)

•

Krátke správy

OD minulého týždňa sú
sprístupnené ďalšie nepriechodné úseky turistických značkovaných chodníkov - žltý chodník
v úseku od Velického mosta po
odbočku na Batizovské pleso,
chodník Štôla-Vyšné Hágy-Batizovce a zelený chodník z Tatranskej Polianky na Velické pleso
a Poľský hrebeň.
OTVORENIE letnej sezóny
vo Vysokých Tatrách bude od piatka do nedele 13.–15. júna. Pripravený je bohatý kultúrny program v Novom Smokovci, Starom
Smokovci a Tatranskej Lomnici.
SYMBOLICKÝ akt sprístupnenia turistických chodníkov širokej
verejnosti spojený so zábavným
programom sa uskutoční túto sobotu 14. júna o 9. hod. na Popradskom plese.
DRUHÝ ročník Festivalu študentského remesla sa uskutoční
v piatok a sobotu 13. a 14. júna na
Hradnom nádvorí v Kežmarku.
Návštevníci uvidia tradičné ukážky rôznych remesiel – umelecké
rezbárstvo, stolárstvo, kováčstvo,
kovorytectvo, drôtikárstvo, práce
s hlinou, včelím voskom, zdobenie perníkov, ručné tkanie, háčkovanie, vyšívanie a iné techniky.
Z R E KO N Š T RU O VA N É
priestory kina Iskra v Kežmarku
slávnostne otvoria vo štvrtok 12.
júna, keď bude miestom konania Literárneho Kežmarku. Prvé
filmové predstavenie bude o deň
neskôr. Kežmarské kino je od
roku 2013 zdigitalizované.
OBLASTNÁ
organizácia
cestovného ruchu Región Vysoké Tatry získa v tomto roku
najvyššiu dotáciu z ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja spomedzi všetkých
34 oblastných a krajských organizácií na Slovensku. Región Vysoké Tatry bol úspešný so svojím
projektom, vďaka ktorému získa
767-tisíc eur.
EŠTE dnes a zajtra 11. a 12.
júna od 8.10 do 14.20 hod. je
výluka na trati TEŽ Vyšné Hágy
– Štrbské Pleso z dôvodu výlukových prác. Električky sú nahradené autobusovou dopravou.
FINANČNÉ riaditeľstvo SR
upozorňuje daňovníkov na úradovanie falošných pracovníkov finančnej správy, ktorí sa zameriavajú na získavanie prihlasovacích
údajov k elektronickej komunikácii. FS odporúča občanom a podnikateľom, aby svoje identifikačné údaje (ID a heslo) nikomu
neposkytovali.
(šif)

•
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Horská služba

•

V SOBOTU 7. júna v poobedňajších hodinách prijala
Horská záchranná služba žiadosť
o pomoc od troch poľských turistov v masíve Čierneho štítu vo
Vysokých Tatrách. Približne vo
výške 2 200 m n. m. sa pošmykla
na snehovom poli ich 61 ročná
sprievodkyňa a spadla do Veľkej
Zmrzlej doliny. O spoluprácu
bola okamžite požiadaná VZZS
z Popradu, ktorá vzala na palubu
vrtuľníka z heliportu v Starom
Smokovci jedného záchranára
HZS. Žena bola nájdená zakliesnená pod snehom v skalnej
okrajovej trhline a po 150 metrovom páde utrpela zranenia
nezlučiteľné so životom. Telo
nebohej poľskej sprievodkyne
bolo zabalené a po 250 metrovom spuste do doliny naložené
do vrtuľníka, ktorý ho previezol
k Chate na Zelenom plese. Pozostatky poľskej sprievodkyne previezli príslušníci HZS do márnice v Starom Smokovci.
V NEDEĽU 8. júna bol
v dopoludňajších hodinách na
dispečing HZS vo Vysokých
Tatrách nahlásený úraz českej
turistky na Zbojníckej chate.
Pri manipulácii s vriacou vodou si obarila dolnú končatinu
a potrebovala nevyhnutné ošetrenie. Pre urýchlenie zásahu
bola o pomoc požiadaná VZZS
z Popradu.
(ppp)

Kvety skrášľujú prostredie mesta
Doterajšie májové a júnové
počasie, ktoré vládne v Poprade,
je pre kvetiny aj zeleň v meste
ideálne. Dažde priniesli dostatok vlahy a príchod teplejších
dní umožnil naplno rozkvitnúť
mnohým okrasným rastlinám.
Klára Gallíková z firmy Brantner, ktorá sa pre mesto stará o
verejnú zeleň, skonštatovala: „Počasie je naozaj pre nás priaznivé,
len aby neprišla žiadna smršť alebo ľadovec. Do konca minulého
týždňa sme vysadili kvetmi všetky
lokality ako po iné roky. Celkovo
sme zasadili 35 500 letničiek najmä
begónie, georgíny, šalvie, aksamietnice, netýkavky, petúnie, starčeky a
muškáty. Najviac - 18 tisíc sme vysadili do veľkého kruhového objazdu.
Umiestnili sme tiež 37 závesných
nádob s kvetmi na stĺpy verejného
osvetlenia v meste, 54 truhlíkov na
mostoch cez rieku Poprad a 8 kvetinových pyramíd.“ Nové kvetináče

•

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
O vstupenky na Aero-moto víkend

Posledný júnový víkend 28.-29.
júna sa bude na popradskom letisku konať už 15-ročník Aero-moto víkendu. Ponesie sa v duchu leteckej akrobacie.
Premiéru na slovenskom nebi
bude mať letecká akrobacia na
motorových špeciáloch zo stajne
Red Bull a to Duo zo svetoznámej formácie Flying Bulls. Ide
o skupinu lietajúcu na najvýkonnejších leteckých špeciáloch na
svete XtremeAir XA42 lietajúcich rýchlosťami cez 400 km/h.
No Aero-moto víkend nie je len
leteckým dňom. Nebudú chýbať
ani autosalóny najvýznamnejších

Ku p ó n
AERO-MOTO
VÍKEND 2014

predajcov áut z podtatranského regiónu, či tradičná výstava automobilových veteránov.
Pripravený je aj pestrý kultúrny
a sprievodný program. Aero-moto víkend 2014 tak bude skvelou
príležitosťou pre rodiny na strávenie pekného letného víkendu.
Viac o podujatí v budúcom čísle
Novín Poprad.
Redakcia Novín Poprad v spolupráci s organizátorom podujatia, Aeroklubom Poprad o.z.,
pripravila pre čitateľov súťaž
o vstupenky na túto akciu. Podmienkou je na korešpondenčný alebo
podobný lístok napísať, kedy sa
koná Aero-moto víkend 2014,
nalepiť kupón a zaslať to do redakcie (Podtatranská 149/7, Poprad) do 16. júna 2014. Mená troch
vyžrebovaných čitateľov, ktorí
získajú po dve vstupenky, budú
uverejnené v novinách v stredu
18. júna 2014.
(ppš)

pribudli na Ul. 1. mája a Námestí
sv. Egídia. Vedúca odboru výstavby MsÚ Kristína Horáková uviedla, že závesnými kvetináčmi sa
hlavné popradské námestie zdobí
už niekoľko rokov, v poslednom
čase mesto obohatilo kvetinovú
výzdobu aj v Spišskej Sobote, kde
pribudlo 16 závesných kvetináčov. Doplnila: „Novinkou v tomto
roku je 8 závesných kvetináčov na
stĺpoch verejného osvetlenia vo Veľkej a 2 v Strážach.“
Mesto dáva každoročne vypracovať návrh na výsadbu kvetín so
stanovením sortimentu, počtov a
lokalít. V centre aj mestských častiach sú miesta, kam sa kvety už
tradične vysádzajú – na námestí,
na sídlisku Západ pri detských
ihriskách, vo veľkom aj malom
kruhovom objazde, pri Kostole
sv. Cyrila a Metoda, na Juhu 3 na
otočisku autobusov a na kruhovej
križovatke medzi Juhom 3 a 5 pri
telekomunikačnej budove, v centre

mesta pri mozaike, pomníku padlých v predstaničnom parku, na
Mnoheľovej ulici, záhon pri bývalej
bráne starej Vagónky, na Štefánikovej ul., v Matejovciach pri pošte, v Strážach pri radnici a ďalšie.
Samozrejme v štvrtiach rodinných
domov nie je mestská výsadba
natoľko nutná. Verejných priestranstiev je v nich málo a výsadba
kvetín nie je natoľko potrebná,
keďže na obdiv sú početné zakvitnuté záhrady, o ktoré sa obyvatelia
mestských častí pozorne starajú.
Kvety na verejných plochách si
však vyžadujú aj ďalšiu starostlivosť – polievanie, hnojenie, pletie,
aby sa mohli rozvinúť do krásy.
Mestských záhradníkov najviac
mrzí, ak im vandali priesady vytrhajú. K. Gallíková dodala: „Stáva
sa, že nám kvety vykrádajú. Je to
škoda, veď skrášľujú prostredie pre
všetkých Popradčanov a návštevníkov mesta, preto si zaslúžia, aby
sme ich chránili.“
(mar)

Streda 11. jún o 17. hod. v divadelnej sále Domu kultúry Poprad

ŠTUDENTI ANGLIČTINY HELEN DORON
MAJÚ TALENT
Vystúpenie študentov angličtiny Helen Doron v Poprade.
Vstupné: dobrovoľné
Nedeľa 15. jún o 10. hod. v divadelnej sále DK

JEDEN DEŇ PSÍČKA A MAČIČKY

Happy Bratislava
Príbeh rozprávky odhaľuje, čo prežili hlavní hrdinovia počas jedného
dňa od rána do večera.			
Vstupné: 1,50 €
Utorok 18. jún o 18. hod. v divadelnej sále DK

JOZEF A MÁRIA

Divadelné predstavenie v podaní Veroniky Žoldákovej a Vlada Benka
z Divadla Commedia Poprad.			
Vstupné: 4 € a 2 €

Znefunkčnenie telefónnej linky

Colný úrad Prešov oznamuje, že z dôvodu nasadenia novej technológie vo svojej telefónnej ústredni došlo zo strany dodávateľa k znefunkčneniu telefónneho spojenia spôsobom 051/7357 XXX (príslušná klapka). Tento problém pretrváva už od 2. júna a jeho ukončenie
nie je známe. Cez toto prechodné obdobie môže verejnosť kontaktovať Colný úrad Prešov prostredníctvom telefónneho čísla 090613
7110 – Stála služba (na ktoré bude automaticky prepájať GSM brána Finančného riaditeľstva SR) alebo prostredníctvom telefónneho
čísla 090613 7371 – Sekretariát Colného úradu Prešov.
(ppš)
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Nešlo o víťazstvo,
ale o športového ducha
Športový deň seniorov z
denných centier mesta Poprad aj tohto roku prebiehal v
popradskej Aréne. Už vlani sa
podujatie presunulo z futbalového areálu vo Veľkej, ktorý sa
rekonštruoval, do viacúčelovej
haly na sídlisku Juh. Penzistom
sa prostredie zapáčilo, a tak sa
doň chceli vrátiť aj tohto roku.
Dôvodom bola hlavne nezávislosť od počasia. Minulú stredu sa teda sústredili v Aréne a
športovanie začali rozcvičkou i
svojou klubovou hymnou.
Primátor Popradu Anton
Danko s prvým viceprimátorom
Adriánom Kromkom odovzdal
všetkým denným centrám spoločenskú hru – šípky, aby si mohli
pestovať postreh, pevnú ruku a

bystrý pohľad aj v jeseni života.
Seniorom je už dobre známe,
že od 1. júla 2014 budú môcť
všetci nad 70 rokov s mestskou
čipovou kartou cestovať v MHD
zadarmo. Primátor im zdôraznil,
že vybaviť si ju sa oplatí.
Vedúca sociálneho odboru
MsÚ Etela Lučivjanská so svojím
kolektívom pripravili ozaj príťažlivé a inovatívne disciplíny: „Súťažiaci mali za úlohu poskladať
puzzle, ktorých podklad tvorili staré pohľadnice mesta Poprad, vyrobené špeciálne na túto príležitosť.
Hádzali šípky do terča, zhadzovali kolky, kopali loptu cez sieť a
váľali sudy cez prekážky. Osobitnou novinkou bola disciplína nákupná horúčka.“ Všetky súťaže sa
u dôchodcov stretli so záujmom.

Ako však uviedla E. Lučivjanská,
nešlo o lámanie olympijských
rekordov, ale o navodenie dobrej
nálady a zdolávanie športových
disciplín primeraných veku. Renáta Kostková, vedúca oddelenia
seniorov a ŤZPO zo sociálneho odboru si všimla: „Nákupná
horúčka sa pozdávala dámam,
ale aj pánom a v časovom limite
5 minút sa vynasnažili nakúpiť
najmenej 12 položiek a čo najviac

Najmladší atléti na Kinderiáde
V programe devätnásteho ročníka Športovej
olympiády mesta Poprad nechýbala ani tentokrát
atletická súťaž najmladších žiakov pod názvom
Kinderiáda, ktorá má za sebou piate dejstvo.
„Vždy tvrdím, že s atletikou je potrebné začať
čo najskôr. Kinderiáda je dôkazom toho, že nielen
o tom hovoríme, ale to aj realizujeme. Takéto športové podujatia považujem za to najvýznamnejšie, čo
môžeme pre deti v Poprade urobiť,“ povedal zakladateľ Kinderiády Jozef Pavlík z oddelenia školstva,
mládeže a športu MsÚ v Poprade.
V areáli ZŠ Dostojevského mala minulý týždeň
v stredu všetky disciplíny pod palcom učiteľka Renáta Luptáková, ktorá je niekdajšou úspešnou slovenskou reprezentantkou v atletike. „Deti absolvovali beh na 60 metrov a potom podľa ročníkov skok
do diaľky z miesta, hod plnou, či kriketovou loptou

sa priblížiť k 60 eurám.“ Takýto
nákup na vlas presne sa podaril
súťažiacim z DC Spišská Sobota,
ktorým sa darilo aj v ostatných
disciplínach a napokon sa stali
víťazmi. Jana Slobodová a Stanislav Hoššo povedali s úsmevom:
„Predsedníčka nám povedala, musíte vyhrať. My sme len splnili úlohu.“ S. Hoššo si predsavzal, že sa
musí trošku zlepšiť, lebo mu nešlo
hádzanie šípok ani kolky, ale jeho
kolegyni zase naopak. Spoločnými silami však dosiahli úspech.
Potešila sa mu i predsedníčka DC
Spišská Sobota Kamila Kukurová: „V prvom rade som omladila
tím a vyplatilo sa to. A za druhé
– bývame v rodinných domoch,
od jari trénujeme v záhradkách,
takže to je aj výsledok.“ Druhé
miesto obsadili spoločne DC
Matejovce a DC kresťanských seniorov a tretie DC Limba. Nešlo
však o víťazstvo, ale o športového
ducha, ktorého preukázali všetci súťažiaci.
(mar)

Spotrebiteľ pod ochranou

Pri nízkej

hodnote sporu

a skok do diaľky z rozbehu,“ vymenovala R. Luptáková, ktorá priznala, že takto sa vracia spomienkami späť na svoje začiatky.
Malí športovci sa do súperenia pustili s radosťou, i keď nie všetkým atletika vonia. „Nie je to môj
obľúbený šport, ale tešil som sa,“ uviedol Bohuslav
Tomáš zo ZŠ v Spišskej Sobote. „Atletiku trénujem
a celkom sa mi v nej darí. Najviac som sa tešila na
beh,“ dodala Viktória Jordanová zo ZŠ Francisciho.
Viktória je jednou zo zverenkýň Jozefa Dubašáka
v AK Steeple Poprad. Tréner si nenechal ujsť príležitosť
pozrieť sa na svoje i ďalšie talenty. „Je to moja povinnosť. Čím viac takýchto súťaží, tým lepšie,“ zdôraznil.
V celkovom poradí sa medzi chlapcami v konkurencii ôsmich škôl najviac darilo žiakom zo
Spišskej Soboty, medzi dievčatami bola najlepšia ZŠ Dostojevského.		
(mav)

Ak sa vám nedarí urovnať
spor s obchodníkom, v niektorých prípadoch môže pomôcť
Európske konanie vo veciach
s nízkou hodnotou sporu, čo je
inštitúcia, ktorá od roku 2009
funguje vo všetkých krajinách
EÚ s výnimkou Dánska. Ide
o rýchlu a lacnú alternatívu
tradičných súdnych procesov
a možno ho využiť v prípade online nákupov služieb a tovarov,
ktorých hodnota nepresahuje
2000 eur. Stačí vyplniť štandardný formulár pre konanie
s nízkou hodnotou sporu a ak
súd bude mať všetky potrebné informácie, môže rozsudok
vyniesť už do dvoch mesiacov.
Tento rozsudok je vykonateľný
vo všetkých členských štátoch
Európskej únie bez akýchkoľvek
ďalších formalít.
(pva)
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Stredné školy ako na dlani

Minulý týždeň vo štvrtok sa
v Aréne Poprad konala Burza
stredných škôl, ktorá mala ôsmakom uľahčiť rozhodovanie,
kam povedú ich kroky po skončení základnej školy.
Svoju činnosť predstavilo 24
stredných a stredných odborných
škôl z okresov Poprad, Levoča,
Kežmarok, Liptovský Hrádok
a Spišská Nová Ves. Počas dňa
sa na ploche burzy vystriedalo
približne 900 žiakov. „Pre ôsmakov je to prvý kontakt zo školami,
na ktoré sa budú hlásiť. Prvý zber
záujmu je v júni a prvom júlovom
týždni. Rozhodovanie žiakov, ktorí
majú 14 – 15 rokov vôbec nie je
jednoduché a potrebujú racionalizáciu svojho rozhodnutia,“ uviedol
Milan Antaš z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie Poprad. „Tento rok
sme uprednostnili Arénu aj preto,
že priestor je vzdušný, všetko je na
jednom mieste. Je to cesta, ako sa
môžu školy ukázať a pred žiakmi
zviditeľniť,“ dodala vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu
MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
Bolo čo obzerať. Nechýbali
gymnáziá, ale aj odborné školy,

ktoré ponúkali tradičné aj menej
tradičné zamerania. „Populácia
detí klesá, a tak aj gymnáziám treba robiť takúto reklamu,“ povedal
Karol Grilling zo Spojenej školy
na Ulici D. Tatarku.
Na burze sa žiaci stretli aj s menej tradičnými odbormi, ktoré
v meste len tak nenájdete. „Sme na
dedine a tu aj naša škola patrí. Prax
môžeme vykonávať priamo v lese,“
vysvetľoval Pavol Knižka zo SOŠ
v Bijacovciach na margo zaujímavého odboru operátor lesnej techniky. Aj v Poprade sa však vyučujú
niektoré odbory, o ktorých sa veľa
nehovorí. „Mechanik hasiacej techniky je štvorročný odbor končiaci
maturitou. Je to úplne nový odbor,
ktorý učíme dva roky,“ dodala Zuzana Presperinová zo SOŠ Okružná v Poprade. V tejto škole však
vychovávajú aj murárov, stolárov,
inštalatérov, či tesárov, teda odborníkov, o ktorých je na trhu práce
záujem. Trochu inak to však vidí
Stanislav Čulac (na foto), ktorý sa
učí za stolára: „O stolárčinu je malý
záujem medzi žiakmi, i keď je to pekné remeslo. Aj ja som sa najskôr rozhodoval pre tesárčinu, ale nakoniec
budem stolár a vôbec neľutujem.“

Manuálna práca mladých ľudí
láka čoraz menej. Potvrdila to aj
naša anketa: „Oslovila ma hlavne Tatranská akadémia, ale aj
zdravotnícka škola. Chcel by som
študovať právo,“ povedal Ján Závacký. „Bola som sa pozrieť na
jedno gymnázium a vyzeralo to
veľmi zaujímavo,“ doplnila Lenka
Vojtaššáková.
Aj údaje z ÚPSVaR v Poprade,
ktorý bol spoluorganizátorom
Burzy stredných škôl spoločne
s CPPPaP v Poprade a Školským
úradom Poprad, potvrdzujú tieto poznatky. Podľa štatistík boli
v rokoch 2013 a 2014 zo strany
zamestnávateľov v našom regió-

ne najviac požadované profesie
ako zvárač, či obrábač kovov vo
výrobnej oblasti a čašník/čašníčka, kuchár/kuchárka, recepčný/
recepčná, vodič, či automechanik
v oblasti služieb. Niektoré z nich
boli v tomto období ťažko obsaditeľné ako murár, zdravotná
sestra, opatrovateľka, manažér
kvality, či údržbár. Uchádzači
o zamestnanie najviac obsadzovali v sledovanom období profesie ako predavač/ka, čašník/
čka, kuchár/ka, opatrovateľ/ka,
pomocná sila v kuchyni, obchodný zástupca, operátor call centra,
asistent, administratívny pracovník/čka, či ekonóm.
(mav)

Chvíľka poézie u budúcich zdravotníkov

Kytica zo záhrady

Všetky hriechy sveta plynú
z nedostatku lásky - tento výrok
Marca Aurelia motivoval učiteľov
i žiakov Strednej zdravotníckej
školy v Poprade,
aby usporiadali Napísali
popoludnie strávené prednesom ľúbostnej poézie v rôznych jazykoch. Pozvanie
prijali aj iní študenti stredných
zdravotníckych škôl a nádherným
prednesom veršov o láske spre-

vádzaných jemnou hudbou na
chvíľu spomalili čas a zamysleli sa
nad hodnotou tohto nevšedného
citu. Diváci odmenili mladých
recitátorov nadste nám šeným potleskom. Na záver
všetci ocenili nielen vydarenosť
podujatia, ale uvedomili si skutočnosť, že láska je jediné bohatstvo, ktoré rastie tým, že sa s ním
človek delí.
(jku)

Deti dostali k sviatku výlet
V MŠ Tranovského, Poprad-Veľká je MDD veľkým
sviatkom. V tento výnimočný
deň chodievajú všetky deti
na výlet.
Tohto roku sa vybrali do
Skanzenu v Pribyline. Okrem
drevených roľníckych a remeselníckých domov, dedinskej školy,
požiarnej zbrojnice, zvonice a
hospodárskych stavieb, kaštieľa
najstaršieho zemianskeho sídla
Liptova mali deti možnosť vidieť
prácu kováča vo vyhni. Múzeum má vlastnú zooexpozíciu,
kde sa chovajú domáce zvieratká, ktoré boli tiež stredobodom
detského obdivu a záujmu.
V časti areálu múzea sa na-

chádza statická expozícia historickej Považskej lesnej železnice.
Vagóniky a lokomotívy deti ob-

divovali asi zo všetkého najviac.
Z celého výletu si odniesli nezabudnuteľné zážitky.
(bra)

Deti z Materskej školy v Spišskej Sobote sa zapojili do výtvarnej súťaže „Kytica zo záhrady“,
ktorú vyhlásil Okresný výbor
Slovenského zväzu záhradkárov
vo Svite. Súťaže sa zúčastnilo 5
päťročných škôlkarov - Matej
Goc, Karolína Čapková, Abdigail Drlíková, Katarína Illenčíková a Sára Štrbianová.
„Utvárať emocionálne bohatý
vzťah k prírode u detí predškolského veku je pre nás prirodzenou prioritou. Pociťujeme radosť,
keď si dieťa uvedomuje, že „to“
je čisté a krásne, ale aj prejav
ničenia prírody. Preto sa snažíme rôznymi edukačnými aktivitami, brigádami, besedami
rozvíjať u detí environmentálne
cítenie,“ uviedla Katarína Rusnáková z tunajšej materskej školy.
Cieľom pedagogického kolektívu
je, aby si už aj malí škôlkari uvedomili, aké krásne a potrebné je
mať okolo seba zdravé životné
prostredie.
(šte)
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Aj tohto roku organizuje Agentúra Štýl zo Spišskej Novej Vsi
súťaž krásy Miss Spiša. Finále sa uskutoční v piatok 13. júna
2014 v Spišskom divadle. Redakcia novín POPRAD v spolupráci
s agentúrou Štýl a spoločnosťou AVON pripravila pre čitateľov
súťaž. Tipovaním sa zvolí MISS SYMPATIA. Stačí, ak na korešpondenčný alebo podobný lístok nalepíte vyplnený kupón, ktorý je súčasťou tohto príspevku a zašlete alebo donesiete ho do
redakcie (Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad) do 13. júna 2014.
Na lístok je potrebné uviesť meno a adresu, ako aj číslo telefónu. Traja tipujúci získajú kozmetické balíčky od firmy AVON.
Ich mená budú uverejnené v novinách POPRAD 18. júna 2014.

K Tip na MISS SYMPATIA
U .............................................................................
P .............................................................................
meno a priezvisko súťažiacej
Ó
N
UMELECKÁ A MÓDNA AGENTÚRA

Zvolia novú miss
Už po 16-krát organizuje umelecká a módna agentúra Štýl zo
Spišskej Novej Vsi súťaž krásy
Miss Spiša 2014. Slávnostné finále
sa uskutoční tento piatok 13. júna
v Spišskom divadle. Divákom a porotcom sa predstaví 9 finalistiek,
medzi nimi aj 20-ročná Nicole
Naelová z Popradu. Na finálový
večer prijalo pozvanie množstvo
známych osobností zo spoločenského, ale aj politického života.
„Tento rok sme vsadili nielen na
ženskú krásu, ale pre divákov sme
pripravili aj módnu šou známeho
Osmanyho Laffitu, či vystúpenie Janelys Fernández Diaz z Kuby. Veľmi
ma teší, že Osmany Laffita prijal
moje pozvanie a v piatok ho budeme
môcť privítať na súťaži Miss Spiša
2014,“ uviedla Marieta Širáková,
majiteľka agentúry Štýl.
(šif)

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 3-izb. byt, 76 m2,
9/13 p., plastové okná. Cena
50 999 € + dohoda. Inf.: č. t.
0949 20 24 20.
68/14-P
Predám lacno zachovalý bavlnený poloplyšový béžový hnedý vzorovaný koberec 5 x 4 m, funkčný
televízor Toschiba, nový trojdielny
otočný halogénový ohrievač a malú
žmýkačku. Ceny dohodou. Inf.: č. t.

•
•

K deťom prišli policajti i rozprávkové postavičky
Začiatkom minulého týždňa sa na dvore Materskej školy na Záborského ulici konala dvojdňová
oslava Dňa detí. V pondelok medzi deti zavítali
dopravní policajti, ktorí okrem prednášky predviedli aj svoje služobné motorky. Na druhý deň

•

0907 282 097.
70/14-P
Predám kompletne prerobený
3-izb. byt (68 m2) v OV s výhľadom
na Tatry v Poprade, sídl. Západ,
cena dohodou. RK nevolať. Inf.: č.
t. 0903 748 244.
71/14-R
Predám detskú hraciu deku
s hrazdou a hračkami po jednom dieťati, cena 15 €. Inf.: č. t.
0948 172 805.
72/14-R
Predám 3-izbový rodinný dom + kuchyňa, špajza, WC
v Ipeľskom Sokolci, okr. Levice.
Cena 22 tisíc eur. Inf. č. t. 0907
987 852.		
73/14-P
Predám železnú búdu na stavebný materiál, rozmer 2 x 3 m. Inf.:
č. t. 052/773 32 95.
74/14-P

•
•
•

to už bolo podujatie plné hier a zábavy. Postarali sa o to mladí animátori, ktorých sprevádzali
rozprávkové postavičky Mickey a Minnie. Na
záver všetci spoločne upiekli priamo na pódiu
sladkú tortu.
FOTO – Marek Vaščura

•

Predám 3-izb. slnečný byt na
sídl. Juh III v Poprade, 3. posch.,
68 m2, vo veľmi dobrom stave. Inf.:
č. t. 0948 504 418.
75/14-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
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

•
•

•

Osamelý starší muž hľadá
pevný trvalý vzťah na spolužitie,
jednoduchú, skromnú ženu nekomplikovanej povahy vyššej štíhlejšej postavy vo veku 50-62rokov.
Inf. č. t.: 0908 265 741. 84/14-R
Darujem detské veci, veľkosť
0 – 10 mesiacov pre dievčatko.
K tomu detskú hrazdičku na
hranie za odvoz. Inf.: č. t. 0948
172 805.		
85/14-R

•
•

K Ú PA

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

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POVEDALI SLÁVNI
Spotreboval toľko odvahy na prípravu činu, že mu na čin už neostalo.
W. L. BRUDZIŃSKI

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 11. júna má meniny Dobroslava, zajtra 12. mája Zlatko, v piatok
13. júna Anton, v sobotu 14. júna Vasil, v nedeľu 15. júna Vít, v pondelok 16. júna Blanka, Bianka a v utorok 17. júna Adolf.

MANŽELSTVO UZAVRELI
31. mája 2014 – Barbora Petáková a Andrej Dzurilla, Tatiana Magerová a Tomáš Kovaľ.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Jánom Sivákom,
61-ročným

Vo štvrtok 5. júna 2014
vo Veľkej s
V piatok 6. júna 2014
v Spišskej Sobote s

Magdalénou Šestákovou,
88-ročnou

V piatok 6. júna 2014
vo Veľkej s

Bartolomejom Kovaľom,
85-ročným

V pondelok 9. júna 2014
vo Veľkej so

Slavomírom Kičinom,
48-ročným

V utorok 10. júna 2014
vo Veľkej s

Veronou Zgeburovou,
102-ročnou

SPOMIENKA
V utorok 10.júna by sa dožil 80 rokov náš
milovaný manžel, otec a starý otec

JÁN ŽELONKA.
S láskou spomínajú manželka Eva,
syn Peter a dcéra Iveta s manželom
a vnuk Denis.

Od 12. do 18. júna

Khumba 2D - o 14.10 hod. (hrá
sa len cez víkend), Grace, kňažná
z Monaka - o 18.30 hod., Susedia
na odstrel - o 20.40 hod., Bony
a klid 2 - o 16. hod., Vládkyňa
zla 3D - o 13.50 hod. (hrá sa len
cez víkend), Na vine sú hviezdy
- o 18. hod. (nehrá sa 17.6.), Všetky cesty vedú do hrobu - o 20.30
hod., ARTMAX - Posledný vrchol - o 18. hod. (hrá sa 17.6.).
Viac na www.cine-max.sk (ppš)

Reštaurácia SABATO
v Poprade – Spišskej Sobote
na Sobotskom nám. 1730/6
p r i j m e ihneď

KUCHÁRA –KUCHÁRKU
do TPP.
Kontakt: 0905 350 920.

9.13, St. Smokovec 10.18 - T.
Lomnica 10.33, T. Lomnica 11.17
- St. Smokovec 11.33, St. Smokovec 12.18 - T. Lomnica 12.33, T.
Lomnica 13.17 - St. Smokovec
13.33, St. Smokovec 14.18 - T.
Lomnica 14.33, T. Lomnica 15.17
- St. Smokovec 15.33, St. Smokovec 16.10 – Poprad 16.49 hod.
Cestovné lístky predávajú priamo v električke.
(ppp)

Stretnutie po štyridsiatich rokoch
Pomaturitnú gymnaziálnu stretávku po 40 rokoch zorganizovala Marika Krišandová Drefková.
Miestom nášho stretnutia bola
Spišská Sobota,
kde sa nás zišlo Napísali
15 zo 42 bývalých
spolužiakov 4. A, ktorí maturovali
v roku 1974 pod vedením triednej
profesorky Alžbety Schmidtovej.
Mali sme si čo povedať. Porozprávali sme sa od srdca k srdcu. Mali
sme ale aj slzy v očiach, keď sme

sa dozvedeli o úmrtí dvoch našich konškolákov Ľudky Alexyovej a Paľka Baláža a tiež o smrti
našich profesorov. Všetkých sme
si uctili minútou
ste nám ticha. Spomienky
na školské časy
ostávajú stále živé. Vyvolávajú
úsmevy na tvári a vracajú nás do
mladosti. Život však nezastavíš.
Rozchádzali sme sa s nádejou na
ďalšie priateľské pomaturitné stretnutie.
Marián Korvín

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 11. júna - Sunpharma Tesco, vo štvrtok 12. júna - Adus,
v piatok 13. júna - Zlatý had,
v sobotu 14. júna - Tília,
v nedeľu 15. júna - Lekáreň
Nemocnice Poprad, v pondelok 16. júna - Avena a v utorok
17. júna - Styrax.

Sunpharma – Tesco: Teplická
cesta, Adus: Mnoheľova 2, č. t.
428 31 34, Zlatý had: Novomeského 19, č. t. 773 10 26,
Tília: Banícka 28, Lekáreň
Nemocnice Poprad: Banícka
ul., Avena: Karpatská ul., Styrax:
L. Svobodu 3782, č. t. 773 22 78.

HOROSKOP od stredy do stredy

Program kina CINEMAX Poprad

Ako si vycvičiť draka 3D o 13.30 hod. (hrá sa len 14.6. víkend), PREDPREMIÉRA - Ako
si vycvičiť draka 2 3D - o 13.30
hod. (hrá sa len 15.6.), Khumba 3D - o 15.50 hod., Na hrane
zajtrajšia 3D - o 17.40 hod., Na
hrane zajtrajšia 2D - o 20. hod.,
Vládkyňa zla 2D - o 16.20 hod.,

Historická električka Kométa v
júni previezla deti na MDD a vo
svojich jazdách bude pokračovať
počas celej letnej sezóny. Bude
premávať na trati Tatranských
elektrických železníc na trase Poprad – Starý Smokovec – Tatranská Lomnica od 15. júna do 14.
septembra každú nedeľu takto:
Odchod - príchod
Poprad 8.38 - St. Smokovec

PP-78

Vaše veľmi
dobré nápady
sa stretnú s pochopením a s podporou zo strany nadriadených.

Niekomu budete niečo závidieť, ale nemáte prečo. Tá osoba
sa má lepšie len z vášho pohľadu.

Nejaká šťastná
náhoda
vám pomôže získať novú prácu
alebo si k terajšej privyrobiť.

Budete
vo
svojom živle,
lebo vám niekto uzná vaše zásluhy
a ocení vás aj finančne.

Budete sa tešiť z mnohých
maličkostí, ktoré vám vlejú veľa
optimizmu do ďalšieho obdobia.

Zo všetkých
strán sa k vám
hrnie radosť a šťastie, hoci v práci
to bude aj za zvýšenú námahu.

Priaznivé
okolnosti
podstatne zlepšia vašu životnú situáciu – po finančnej aj vzťahovej
stránke.

Rozhliadnite sa okolo
seba a uvidíte, že sa máte lepšie
ako väčšina ľudí. Preto sa toľko
nesťažujte.

Budete mať
veľa príležitostí na nové ľúbostné vzťahy. Vyhýbajte sa im však na pracovisku.

Niektoré veci
by ste si mali
nechať uležať. Až tak sa správne
rozhodnete.

Zmeny, ktoré
vás očakávajú
v tomto týždni, budú dôležité aj
pre dlhodobú budúcnosť.

Ne n e c h aj t e
sa ovplyvniť
názormi iných. Vaša intuícia vás
vedie správnym smerom.

11. 6. 2014

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad, pozemok časť parc. č. KN-C 2485/10
o výmere 112 m2 za účelom vybudovania parkovacej plochy a schodiska
pre stavbu „Nadstavba objektu LIMBA na pozemku parc. č. KN-C 1284/3“.
Jedná sa o novovytvorené pozemky:
parc. č. KN-C 2485/57 o výmere 13 m², parc. č. KN-C 2485/58 o výmere 13 m²
parc. č. KN-C 2485/59 o výmere 13 m², parc. č. KN-C 2485/60 o výmere 13 m²
parc. č. KN-C 2485/61 o výmere 13 m², parc. č. KN-C 2485/62 o výmere 18 m²
parc. č. KN-C 2485/63 o výmere 8 m², parc. č. KN-C 2485/64 o výmere 21 m².
Výška nájmu za všetky časti pozemku je minimálne 716,02 €/rok.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012,
zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle znaleckého posudku č. 35/2014 vypracovaného
Ing. Brunom Borošom)
Technické informácie o nehnuteľnostiach ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č.
PP-74
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 11. 6. 2014 o 12. hod.

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 4 Pracovného poriadku
zamestnancov mesta Poprad

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky príspevkovej organizácie Mesta Poprad

Mestská informačná kancelária Poprad
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
• ukončené
3 roky praxe,
• minimálne
• bezúhonnosť,
a organizačné schopnosti,
• riadiace
s PC,
• práca
a NJ slovom aj písmom,
• AJvšeobecný
o regióne,
• osobnostnéprehľad
a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie.
•

Požadované doklady k prihláške:

prihláška do výberového konania,
• písomná
doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• overené
profesijný životopis s uvedením vlastného telefonic•kéhoštruktúrovaný
kontaktu,
motivačný list,
• písomný
•Poprad, návrh koncepcie rozvoja Mestskej informačnej kancelárie
z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlá•senievýpis
o bezúhonnosti,
uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výbero•véhosúhlas
konania podľa § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení.

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 20. júna 2014.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke
s označením „neotvárať - výberové konanie – MIK Poprad“ na adresu:
Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením
dátumu, miesta a hodiny výberového konania.		
PP-75
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v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov (pod tribúnou A2) v budove na Štefánikovej
ulici, súp. č. 890, or. č. 46 v Poprade o celkovej výmere 20,40 m2, k. ú.
Spišská Sobota, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Spišská Sobota na liste vlastníctva č.
1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 1200,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. júna 2014 do 12. 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: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, 052/7167 297,
052/7167 282
nebytových priestorov (pod tribúnou CA) v budove na Štefánikovej
ulici, súp. č. 890, or. č. 46 v Poprade o celkovej výmere 11,10 m2, k. ú.
Spišská Sobota, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Spišská Sobota na liste vlastníctva č.
1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 600,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. júna 2014 do 12. 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: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, 052/7167 297,
052/7167 282
nebytových priestorov (pod tribúnou CB) v budove na Štefánikovej
ulici, súp. č. 890, or. č. 46 v Poprade o celkovej výmere 11,10 m2, k. ú.
Spišská Sobota, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Spišská Sobota na liste vlastníctva č.
1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 600,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. júna 2014 do 12. 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: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, 052/7167 297,
052/7167 282
nebytových priestorov (pod tribúnou B2) v budove na Štefánikovej
ulici, súp. č. 890, or. č. 46 v Poprade o celkovej výmere 20,40 m2, k. ú.
Spišská Sobota, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Spišská Sobota na liste vlastníctva č.
1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 1200,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. júna 2014 do 12. 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: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, 052/7167 297,
052/7167 282
Súťažné návrhy budú akceptované len v prípade, ak bude zo strany jedného navrhovateľa predložený iba jeden súťažný návrh. Návrhy, ktoré
budú obsahovať prihlášky k viacerým nebytovým priestorom v objekte
Zimný štadión v Poprade (súťaže vyhlásenej dňa 6. júna 2014) budú zo
všetkých súťaží vylúčené.
V prípade, že sa do súťaže o niektorý nebytový priestor neprihlási žiadny uchádzač, môže vyhlasovateľ súťaže vstúpiť do rokovania
ohľadom prenájmu predmetného nebytového priestoru s neúspešnými uchádzačmi o prenájom ostatných nebytových priestorov v
poradí podľa najvyššej predloženej ponuky.		
PP-77
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V Poprade sa zišli slovenské futbalové talenty

Minulý týždeň v stredu a vo
štvrtok sa v NTC Poprad odohralo finále celoslovenského
turnaja vo futbale chlapcov
a dievčat pod názvom Dôvera
školský pohár 2014. Popradské
družstvá sa doň cez krajské kolá
neprebojovali, ale aj tak to bolo
vydarené podujatie na podporu
mladých futbalových talentov.
Školský pohár sa konal po tretíkrát. Vždy si organizátori vyberali na finále prvoligové štadióny, no
v tomto ročníku urobili výnimku.
„Rozhodli sme sa pre NTC v Poprade, ktoré má svoju kvalitu už po
prvej etape výstavby. Veríme, že čoskoro dokončíme aj druhú a tretiu
etapu a tento futbalový stánok bude
ešte krajší,“ povedal generálny sekretár Slovenského futbalového
zväzu (SFZ) Jozef Kliment. Je rád,
že rýchlo sa rozvíjajúci projekt
v podobe školského turnaja zavítal aj pod Tatry. „Najviac ma teší,

FK Poprad
Popradskí futbalisti cestovali
v nedeľu do Prešova už s vedomím, že sú jedným z istých postupujúcich
do druhej najvyššej slovenskej
súťaže.
Zápas s miestnou rezervou
Tatrana bol vyrovnaný a konečný výsledok tiež. Góly padali na
prelome polčasov. Domáci sa
Olympionik Martin Bendik
odštartoval prípravu na novú
sezónu. Po úvodnej kondičnej
drine pod dohľadom Borisa Žbirku prišlo na rad prvé sústredenie
na snehu v rakúskom Hintertuxe. „Na lyžiach som sa ocitol po
dvojmesačnej prestávke, pracoval
som preto najmä na technike,“
vysvetlil M. Bendik. Päťdňové sústredenie v Rakúsku mu
ponúklo kvalitné podmienky na
tréning. „Aj keď počasie nebolo
najlepšie, bolo tam asi 3,5 metra
snehu a podmienky naozaj perfektné. Trénoval s nami aj Ivica
Kostelič, čo mi dodalo veľkú mo-

že počet zúčastnených škôl neustále stúpa. Tento rok to bolo 1119
chlapčenských a 436 dievčenských
družstiev, čo je ďalší rekord. Futbal
patrí do škôl, kde je veľká zásobáreň
talentov,“ zdôraznil.
Úlohu ambasádora turnaja
prijal najlepší strelec v dejinách
slovenskej futbalovej reprezentácie Róbert Vittek. „Túto úlohu
vnímam veľmi zodpovedne. Sna-

dostali do vedenia v 35. minúte
z pokutového kopu, po obrátke
vyrovnával na konečných 1:1
v 53. minúte Adrián Tropp. Popradčania si udržali štvrtú priečku v tabuľke III. ligy Východ.
Výsledok: 29. kolo 1. FC Tatran
Prešov B – FK Poprad 1:1 (1:0)
gól Popradu: 53. Adrián Tropp.
Program: 30. kolo v nedeľu
15. júna o 17. hod. FK Poprad –
ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves (možná zmena
termínu!).
(ppv)

žím sa deti podporiť a poradiť im,“
uviedol. Na podujatí nechýbal ani
reprezentačný tréner Ján Kozák.
„Teším sa, že deti hrajú futbal so
zápalom a to je naša budúcnosť.
Inej cesty niet,“ povedal krátko, ale
výstižne a na margo tréningového
centra v Poprade dodal: „Nie je to
tak dávno, keď sme u vás s MFK
Košice hrali Slovenský pohár a zrazu tu v priebehu krátkej doby vy-

V sobotu 7. júna sa konalo v
Rudine pri Žiline prvé kolo Slovenského pohára v cyklotriale.
V kategórii Senior štartovali dvaja Popradčania, Michal
Ivan (2. miesto) a Šimon Tapušík (3. miesto). Kategória Elite
bola nabitá dobrými jazdcami
zo Slovenska a Poľska. So slušným náskokom zvíťazil Popradčan Ján Kočiš (na foto v strede).
FOTO – Archív Jána Kočiša

Krátko zo športu

•

tiváciu,“ prezradil M. Bendik po
návrate na Slovensko. Sústredenie v rakúsku absolvoval s jedným zo svojich trénerov Matejom
Gemzom. FOTO – Archív M. B.
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rástol pekný futbalový stánok.“
Do finálového turnaja Školského pohára sa prebojovalo osem
tímov. Medzi chlapcami titul
obhájili Michalovčania, v kategórii dievčat sa hral divoký zápas
s penaltovou zápletkou na záver
medzi Bratislavou a Bardejovom.
„Som veľmi rada, že som konečne
niečo dokázala. Hrávam za Slovan Bratislava a futbal sa mi veľmi
páči,“ povedala členka víťazného
družstva z hlavného mesta Karolína Srnková. „Sme radi, že sme
boli vo finále, ale mrzí nás prehra.
Verím, že im to o rok vrátime,“ dodala Sabina Sokolová z tímu vicemajsteriek.
Jednou z hlavných cien turnaja bol zájazd na zápas slovenskej
futbalovej reprezentácie. Možnosť
ukázať svoj športový talent dostali aj mladí športovci zo sociálne
slabších rodín v rámci projektu
Divoká karta.
(mav)

DO finále turnaja v malom
futbale starších žiakov v rámci
ŠOMP sa v utorok 3. júna prebojovala štvorica tímov. V areáli ZŠ
Veľká musela rozhodnúť o víťazovi
až minitabuľka pri rovnosti bodov
troch celkov. Víťazom sa stali domáci žiaci pred ZŠ Jarná a ZŠ Spišská Sobota. ZŠ Tajovského ostala
bez bodu na chvoste tabuľky.
VO štvrtok 5. júna sa v areáli ZŠ Jarná konalo okresné kolo
v malom futbale starších žiačok.
V konkurencii piatich tímov
rozhodla o víťazovi pri rovnosti
bodov minitabuľka prvých troch.
Z víťazstva a postupu na krajské
kolo sa tešila ZŠ Francisciho Poprad pred ZŠ Tajovského Poprad
a ZŠ Komenského Svit.
NA prelome mesiacov sa konal finálový turnaj MSRj 2014
mužov v bowlingu. V sobotu sa
hral prvý blok kvalifikácie v Prešove a v nedeľu druhý blok a finále v Poprade. Súboj o všetko rozbehol celkom suverénne Ľuboslav

•

•

Jurinyi, no napokon sa víťazom
po výbornom výkone stal jeho
súper Vladimír Merkovský, ktorý okrem titulu Majstra SR získal
aj právo účasti na ECC 2014. Do
Reykjaviku pocestuje v októbri
spoločne so ženskou Majsterkou
SR Petrou Stankovou.
VÝCVIKOVÝ areál DHZ
v Hranovnici patril v sobotu 31.
mája siedmemu ročníku netradičnej nočnej súťaže hasičských
družstiev mužov i žien. V úvode
sa uskutočnila súťaž trojčlenných
tímov o najrýchlejšiu saciu stranu
pod názvom „Hincavská naberačka“. U mužov zvíťazila domáca
Hranovnica, medzi ženami patrilo
zlato Spišskému Bystrému. Po zotmení nasledovala nočná súťaž za účasti
23 družstiev. U mužov i žien získal
prvenstvo Spišský Štvrtok.
NOVÝ športovo - náučný
projekt otvorila BGA - Golfová akadémia vo Veľkej Lomnici pre žiakov základných škôl
- deti od 6 do 15 rokov z nášho
regiónu v školskom roku a aj
cez prázdniny.
(ppv)

•

•
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FAM-ka oslavovala

výročie turnajom

Futbalová akadémia mládeže
(FAM) Poprad oslávila cez víkend jedenáste výročie svojho
vzniku. Podľa tradície to nebola len spoločenská, ale hlavne
športová udalosť. FAM-kári
zorganizovali na ihrisku ZŠ
Jarná medzinárodný turnaj pre
mladších žiakov.
„Turnaja sa zúčastnili tímy UKS
2 Zakopane, Gorale Nowy Targ, FK
Tatran Liptovský Mikuláš a FAM
Poprad. Chlapci z FAM mali aj
súťaž v žonglovaní s loptou. Zišlo sa
tu okolo dvesto detí,“ povedal prezident FAM Poprad Milan Molnár
a pokračoval. „Ten čas rýchlo letí
a myslím, že sa nám darí celkom
dobre. Máme síce skromnejšie podmienky, ale sme spokojní. Momentálne pripravujeme 5 kategórií.“
Vzhľadom na to, že FAM-ka
nemá domovský stánok, vekové
kategórie končia dorastom. Deti
hrávajú ligové zápasy na ihriskách
okolitých dedín. V doraste skončil
pred rokom aj Andrej Janoška,
ktorý však ostal tomuto klubu ver-

ný a teraz je trénerom FAM-kárikov. „Chcel som hrať futbal a bol
som rád, že môžem byť vo FAM-ke.
Minulý rok som ešte stihol s dorastencami postúpiť do tretej ligy. Teraz trénujem kategóriu U9. Snažím
sa ich vychovávať tak, ako kedysi
vychovávali tréneri mňa,“ uviedol.
Turnaj pri príležitosti jedenásteho výročia FAM Poprad sa uskutočnil aj vďaka ostrieľanému hokejovému trénerovi a sponzorovi
FAM Poprad Júliusovi Šuplerovi,
ktorý sa chodieva pozerať na svojho vnuka. „Vždy ma zaujímalo, ako
bude vnúčik v športe napredovať. Vo
FAM-ke je zmyslom vychovávať deti
a viesť ich k športu. Tí najlepší sa
potom vedia presadiť inde,“ dodal.
Dva roky vo FAM-ke hráva Peter Omámik a celkom sa mu darí.
„Tu mám veľa kamarátov, preto
som sa prihlásil. Už som bol aj na
turnaji v Zakopanom a raz som bol
v Rožňave vyhlásený za najlepšieho
hráča. Na budúci rok už budem
hrať ligu, zatiaľ som v prípravke,“
porozprával.
(mav)

Viac informácií na webe

www.aquacity.sk/rp

Talianske hudobné legendy 80-tych rokov a najúspešnejšiu taliansku skupinu
vám prináša AquaCity Poprad, Občianske združenie Pre Mesto a Mesto Poprad

VOULEZ VOUS DANSER CIAO ITALY CHE SARÀ PERCHÉ TI AMO MAMMA MARIA

NEZABUDNUTEĽNÉ
SVETOZNÁME TALIANSKE
HITY A NAJVÄČŠIA
PÁRTY POD TATRAMI

OTVORENIE CITY PLÁŽE
KONCERT A OTVORENIE
NOVEJ „CITY PLÁŽE“
S ATRAKCIAMI A BAROM

VONKAJŠÍ LETNÝ AREÁL
20.6.2014 o 19.30 hod.
CENA: 10 EUR

MADE IN ITALY
www.vivaitalia.sk

PP-80

Vstupenky v predaji na Aqua pokladniach v AquaCity Poprad alebo v sieti Ticketportal.sk

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

Aquacity oslavuje narodeniny

V popradskom aquaparku sa
chystá narodeninové otvorenie
letnej sezóny.
Desaťročnici AquaCity prídu 20.
júna zablahoželať aj talianske hudobné hviezdy 80-rokov Ricchi E
Poveri, ktoré vystúpia o 19.30 hod.
vo vonkajšom areáli. AquaCity sa
tak na jeden deň zmení na talianske
Bibione alebo San Remo, kde títo
muzikanti dlhoročne hviezdili.

Počas narodeninového dňa
(piatok 20. 6.) vyšlo AquaCity
Poprad v ústrety deťom do 12 rokov a seniorom nad 60 rokov. Pre
nich bude kúpanie iba za jedno
symbolické euro. V ten istý deň
sa slávnostne otvorí aj City pláž
s horúcim morským pieskom,
karibským barom a atraktívnymi
ležadlami a slnečníkmi. Návštevníkom bude k dispozícii denne od
17. do 22. hod. za tri eurá.
Redakcia novín Poprad v spolupráci s AquaCity Poprad pripravila pre čitateľov súťaž o celodenné vstupenky do popradského
aquaparku. Podmienkou zaradenia do žrebovania je správne
zodpovedať na otázku – „V ktorý
deň oslavuje Aquacity Poprad
svoje desiate narodeniny?“, nalepiť kupón a zaslať to na korešpondenčnom alebo podobnom
lístku do redakcie (Podtatranská
149/7, 058 01 Poprad) do 16.
júna 2014. Mená troch vyžrebovaných čitateľov budú uverejnené v Novinách Poprad v stredu
18. júna 2014.
(ppš)

Ku p ó n
AUTONOVA s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad
Tel./fax: 052/773 32 33, e-mail: ford@autonova.sk, www.autonova.sk

PP-76
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Predviedli folklór z rôznych krajín a postavili máj

(Dokončenie zo str. 1)
„Každý rok prichádzame
s niečím novým. Pred rokom
sme všetkých takmer 60 bábik,
ktoré sme získali za 16 rokov
existencie festivalu, venovali
do znovuzriadeného krajského
múzea, pobočky v Stropkove.
Tvoria v ňom samostatnú časť.
Tohto roku sme preto podujatie
rozšírili prvýkrát o návštevu

stropkovského múzea, kam prinesieme ďalšie bábiky z tohto
ročníka.“
Poprad každoročne vytvorí
pre festival výnimočnú atmosféru. Veď je to ozaj jedinečné
podujatie, ktoré vo svete nemá
páru. Popradčania i cudzinci si
užili vystúpenia popradských
DFS Popradčan, Gerlaštek
a Venček, ale i viacerých DFS

z
Kežmarského okresu, Svitu
a ďalších hostí.
Prvýkrát bol medzi
nimi rumunský
súbor.
Plaiurile
dornelor priniesol svoj neopakovateľný folklór.
Počas pobytu sa
o nich staral Venček. Soňa Fördošová z Venčeka
povedala: „My sme boli u nich
na festivale minulého roku a teraz sme radi, že si môžeme spolu zatancovať u nás, v Poprade.“
Spoza našich západných hraníc
prišiel súbor Jitřenka (na foto
hore). Petr Čech prezradil: „Sme
z juhočeského Českého Krumlova
a v Poprade sme boli prvýkrát.
Všetko tu bolo super. Vystupujeme rôzne i vo svete, boli sme
v Srbsku, Rusku, Nemecku, teraz

poletíme do Číny.“ Svojím folklórom sa predstavil tiež ruský
súbor Sudaruška z Kaliningradu. Dva pozvané súbory z Ukrajiny nemohli prísť kvôli súčasnej
situácii v tejto krajine.
Sobotňajší deň zavŕšilo postavenie mája všetkým popradským dievčatám v podaní
FS Vagonár, ku ktorému sa
pridali všetci učastníci Krojovaných bábik.
(mar)

Škôlkari súťažili na dopravnom ihrisku
V piatok sa v priestoroch
MŠ na Podtatranskej ulici
a na dopravnom ihrisku ZŠ
Komenského konal piaty ročník dopravnej súťaže pre deti
z popradských materských
škôl. Škôlkarom sa venovali
mestskí i dopravní policajti
a predviedli sa im aj hasiči, či
zdravotníci.

„Tento rok sa prihlásilo desať
materských škôl. Súťaž je zameraná na overovanie vedomostí
z dopravnej výchovy,“ povedala
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
Podtatranská Oľga Korbová.
Deti najskôr privítala Tánička z rozprávkového sveta, ktorá pravidlá cestnej premávky
vôbec nepoznala. Spoločne sa
napokon pod vedením mestského
i dopravného policajta všetko naučili. „Pre cyklistov
v cestnej premávke
je vhodné svetlé
oblečenie doplnené
o zákonom stanovené reflexné prvky. Tie sa snaží-

me distribuovať do
všetkých škôl, ale aj
medzi seniorov. Takisto nesmie chýbať
prilba.
Všímame
si to najmä u malých detí a takáto
osveta má naozaj
význam,“ zdôraznil mestský policajt
Martin Jakub.
Po vyplnení testov a poznávaní dopravných prostriedkov
sa deti presunuli na dopravné
ihrisko, kde si v improvizovanej premávke svoje vedomosti
overili. „Poznám už niektoré
dopravné značky, ktoré sme
sa v škôlke učili. Mala by som
jazdiť na bicykli s reflexnými
pásikmi a prilbou,“ poveda-

la Erika Psigodová. „Keď je
červená, musíme stáť, ak je
zelená, môžeme ísť. Viem že
žltý kosoštvorec označuje hlavnú cestu a červený kruh zákaz
vjazdu,“ pochválil sa svojimi
vedomosťami aj Jozef Šifra. Za
odmenu dostali všetci škôlkari
diplom, vecné dary a preukaz
malého cyklistu.
(mav)

Pozvánky Hendikepovaní školáci športovali na kolesách

•

VÝJAZDOVÝ odber krvi
NTS z Popradu sa uskutoční
v utorok 17. júna od 8.30 do 12.
hod. v Gymnáziu na Kukučínovej ul. v Poprade.
POJAZDNÁ ambulancia, ktorá je súčasťou podujatia s názvom
Dni zdravých žíl zavíta aj do Popradu v piatok 20. júna. Cieľom je
zvýšiť povedomie predovšetkým
o ranných štádiách, prevencii
a dôležitosti včasnej diagnostiky
žíl. Praktický lekár a angiológ vyšetria záujemcom nohy a poskytnú konzultácie.
(ppš)

•

V Spojenej škole na Partizánskej ulici v Poprade,
ktorá sa zameriava na vzdelávanie žiakov s rôznym
druhom a stupňom postihnutia, sa konal prvý ročník podujatia Na kolesách do škôl proti rakovine.
K športovej aktivite vyzval slovenské školy podobného typu Slovenský paralympijský výbor.
„Oslovili nás s touto myšlienkou, ktorá má prispieť k lepšiemu využitiu voľného času a športových
aktivít detí zo špeciálnych základných škôl. V ďalšom kole bude súťaž prebiehať v spolupráci s bežnými ZŠ, aby sa zdravé deti naučili súťažiť aj s tými
hendikepovanými,“ povedal Rudolf Tomas zo SŠ
Partizánska a pokračoval: „Pripravili sme súťaž
v jazde na bicykli podľa fyzickej náročnosti, čiže sa
jazdilo aj na trojkolkách a vozíčkoch. Skupiny boli
rozdelené podľa veku, ale aj hendikepu.“
(mav)

