
Spoznali sa ako mladí štu-
denti – ona 16-ročná, on 
maturant na vtedajšej hos-
podárskej, dnes obchodnej 
škole v Poprade. A v mar-
ci pred šesťdesiatimi rokmi 
spečatili svoju lásku manžel-
ským sľubom. Eva a František 
Lopušekovci z Popradu si po-
vedali svoje áno a dodnes svoje 
rozhodnutie neoľutovali.

V súčasnosti je veľkou vzác-
nosťou, keď spolu dvaja ľudia 
zostanú desiatky rokov až do 
posledných dní svojich životov. 
Takéto výnimočné jubileum 
bolo minulú sobotu príleži-
tosťou pre slávnosť v obradnej 
sieni mesta Poprad, kde oboch 

„ d i a m a n -
t o v ý c h “ 
oslávencov 
prijal pri-
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NOVÝM PREZIDENTOM BUDE POPRADČAN ANDREJ KISKA
Za nového prezidenta 

Slovenskej republiky bol 
v sobotu v druhom kole 
voľby zvolený Poprad-
čan Andrej Kiska. Dalo 
mu dôveru 59,38 percent 
voličov (1 307 065 obča-
nov), ktorí prišli využiť 
svoje občianske právo 
a na hlasovacom lístku 
označili okienko pred 
jeho menom. Protikan-
didát Robert Fico získal 
40,61 perc., čo je 893 841 
platných hlasov. Účasť vo 
voľbách dosiahla 50,48 
perc. oprávnených voli-
čov.

V obvode Poprad, do 
ktorého patria okresy Po-
prad a Levoča, získal A. 
Kiska 67,17 perc. a R. Fico 
32,82 perc. platných hla-
sov. V samotnom okrese 
Poprad dosiahol A. Kiska ešte 
viac – 69,16 perc. oproti R. 
Ficovi – 30,83 perc. platných 
hlasov.

V meste Poprad zvíťazil 
takisto A. Kiska, ktorému 
odovzdalo svoj hlas 16 366 

občanov, čo je 72,18 perc. R. 
Fico dostal 6 307 hlasov, čo 
predstavuje 27,81 perc. Účasť 
voličov na voľbách bola vyššia 
než v prvom kole - 54,55 perc. 
Nad 50 percent zaznamenali 
účasť takisto v obvode i okre-

se Poprad.
„Andrejovi Kiskovi som v 

sms komunikácii zablahoželal 
k víťazstvu vo voľbe preziden-
ta. Verím, že ako nový prezi-
dent nezabudne na svoje rod-
né mesto ani v Prezidentskom 

paláci,“ uviedol primátor 
Popradu Anton Danko. 
Na oficiálnom mestskom 
účte na sociálnej sieti Twi-
tter a takisto na Instagra-
me sa objavilo: „Poprad-
čan Andrej Kiska novým 
prezidentom SR. Blahože-
láme!“. 

A. Kiska bol voliť vo 
volebnom okrsku č. 2 na 
Mestskom úrade v Pop-
rade, kam prišiel v sprie-
vode svojho otca a dcéry 
z prvého manželstva. Pre-
zradil, že posledný večer 
pred voľbami strávil so 
svojím 5 ročným synom, 
ktorý s ním veľmi rád varí. 
Robili pstruhy, na ktorých 
si pochutili na spoločnej 
večeri s manželkou a ro-
dinou. Po odvolení sa pre-
sunul do Bratislavy, kde 

strávil napínavú volebnú noc. 
Za najlepšie, čo považoval 
proti nervozite, bolo obklopiť 
sa dobrými ľuďmi, ktorí mu 
dávajú energiu a celý čas pri 
ňom stáli.

Manželstvo pevné ako diamant
mátor Anton Danko. 
Obklopení rodinou, 
blízkymi a známy-
mi si pripomenuli 
chvíľu, keď ako mla-
dý pár s mnohými 
očakávaniami a pred-
savzatiami vstupovali 
do manželského sta-
vu. Primátor obom 
zablahoželal k tomu, 
že mali odvahu pre-
žiť celý život spolu 
v dobrých aj zlých 
časoch. Povedal: „Ta-
kéto výročie manžel-
ského života je vzácne 
a krásne. Svojím vzo-
rom ukazujete cestu k 
zlepšeniu vzájomných 
vzťahov a tým aj zlepšeniu sve-
ta. Bok po boku ste prešli spolu 
rokmi a napĺňali ich poctivou 

prácou. K najkrajším chvíľam 
iste patrilo narodenie detí Hele-
ny, Františka Gabriely a dnes sa 

môžete tešiť nielen z nich, ale aj 
z vnúčat a pravnuka Šimonka.“ 

(Pokračovanie na str. 5)
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STRUČNE Popradskí učitelia oslávili svoj sviatok

PP-27

• MESTO Poprad sa aj v tomto 
roku zapojilo do projektu Ho-
dina Zeme. V  sobotu 29. marca 
večer vyplo verejné osvetlenie 
na niekoľkých miestach. Hodina 
Zeme je symbolickým gestom, 
ktorým Poprad rovnako ako ďal-
šie mestá, domácnosti a firmy po 
celom svete dávajú najavo, že im 
záleží na trvalo udržateľnom ži-
vote na našej planéte. Ide zároveň 
o originálnu formu, ako upozor-
niť na klimatické zmeny a svetel-
né znečistenie na našej planéte. • V SÚŤAŽI o Najlepšie ob-
novený bytový dom 2013 získal 
bytový dom na Ústecko-orlickej 
ul. 2345 v Poprade 3. miesto 
spomedzi 25 prihlásených by-
tových domov z celého Sloven-
ska. Súťaž vyhlásilo už po 6-krát 
Združenie pre podporu obnovy 
bytových domov v spolupráci s 
Prvou stavebnou sporiteľňou a 
vydavateľstvom odborných ča-
sopisov V.O.Č Slovakia. • NOC s Andersenom je zná-
me podujatie, ktoré sa v Popra-
de uskutoční z piatka 4. na so-
botu 5. apríla od 19. do 8. hod. 
Zúčastnia sa na ňom čitatelia 
3. – 5. ročníka základných škôl 
z mesta Poprad. • KURZ permakultúry sa 
uskutoční v  sobotu 12. apríla 
v  relaxačno-tvorivej záhrade 
Tônik v Poprade. Kurz je určený 
pre tých, ktorí chcú začať, alebo 
pretvoriť svoju záhradu. Lektor-
kou kurzu bude Alena Moyze-
šová zo Zaježovej. • VERNISÁŽ výstavy z tvorby 
Františka Žoldáka Krajina Spiša 
sa  uskutoční v  galérii Scherfe-
lom dom vo Veľkej v  piatok 4. 
apríla o 16.30 hod. • VÝJAZDOVÝ odber krvi 
Národnej transfúznej služby 
z Popradu a uskutoční v nedeľu 
6. apríla od 9. do 12. hod. v Kul-
túrnom dome v Hozelci a v uto-
rok 8. apríla od 13. do 16. hod. 
na Obecnom úrade v Hôrke. • PRERUŠENIE distribúcie 
elektriny bude v piatok 4. apríla 
od 7. do 14.30 hod. v bloku ga-
ráží na L. Svobodu oproti byto-
vému domu Astát. • VO volebnom okrsku na 
Štrbskom Plese vo Vysokých 
Tatrách mali až 555% účasť 
v  druhom kole prezidentských 
volieb. V tomto okrsku bolo vo 
voličských zoznamoch zapísa-
ných 59 voličov. K volebnej urne 
prišli hlavne lyžiari, alebo turis-
ti, ktorí mali vybavený voličský 
preukaz, čím sa percento účasti 
navýšilo.

Pri príležitosti Dňa učiteľov 
organizuje mesto Poprad každo-
ročne podujatia pre všetkých 
pedagogických zamestnancov 
v  jeho pôsobnosti. Tentokrát 
sa učitelia za účasti primá-
tora Antona Danka zabávali 
v  Dome kultúry na vtipoch 
českého speváka a  zabávača 
Vladimíra Hrona.

Program pre popradských uči-
teľov bol naplánovaný na minu-
lý štvrtok. V  úvode sa všetkým 
prihovoril primátor mesta Pop-
rad Anton Danko, ktorý ocenil 
prácu učiteľov a poďakoval im za 
ich prínos pre spoločnosť. Ako 
každý rok, aj v  tento slávnostný 
podvečer odovzdal kyticu kvetov 
pre všetkých učiteľov do rúk jed-
ného z nich. „V školstve pracujem 
35 rokov. Som šťastná, že môžem 
pre deti pracovať tak dlho. Je to 
milé, že som mala tú česť prevziať 
kyticu za všetkých učiteľov prá-
ve ja,“ povedala učiteľka prvého 
stupňa ZŠ na Komenského ulici 
Štefánia Siváková (na foto hore). 
„Je to skromný a  obetavý človek. 
Myslím si, že sme vybrali dobre, 
pretože práve ona si túto poctu na-

ozaj zaslúži,“ dodala 
riaditeľka ZŠ s  MŠ 
na Komenského uli-
ci Jarmila Cervová.

Mesto Poprad vy-
berá program vždy 
tak, aby bol originál-
ny a  trochu odbre-
menil pedagógov 
od každodenného 
stereotypu. „Zišli sa 
tu zástupcovia zá-
kladných, stredných 
i materských škôl, ale aj iných in-
štitúcií, ktoré pôsobia v školstve na 
území mesta Poprad. Každoročne 
takto vyjadrujeme úctu a  vďaku 
učiteľom, pretože si to zaslúžia,“ 
uviedla vedúca oddelenia škol-
stva, mládeže a  športu MsÚ 
v Poprade Edita Pilárová. Tento-
krát v programe „hviezdil“ český 
spevák, zabávač a imitátor Vláďa 
Hron (na foto vpravo dole), kto-
rý rozosmial celú divadelnú sálu. 
Našiel si na našich učiteľov čas, aj 
keď ho po tomto programe čakal 
v dome kultúry hneď ďalší, urče-
ný pre verejnosť. „Špeciálne som 
sa na to nepripravoval. Milujem 
improvizáciu a ani to nasledujúce 

vystúpenie nebolo úplne rovnaké. 
Každý, kto chodil do školy, pozná 
veľa zábavných historiek z prostre-
dia učiteľov a aj ja mám rád takýto 
humor,“ zveril sa po predstavení 
český šoumen. Popradskí peda-
gógovia boli vďačným publikom. 
„Som rád, že mesto Poprad pripra-
vuje každoročne pre pracovníkov 
školstva takýto program. Potešila 
ma osobná prítomnosť primátora 
mesta, a  že ocenil prácu učiteľov. 
Samotný program bol originálny. 
Bolo v ňom veľa hudby a je to taká 
moja krvná skupina. Ďakujem za 
skvelý kultúrny zážitok,“ zdôraz-
nil riaditeľ ZŠ s MŠ vo Veľkej Ri-
chard Bekess.  (mav)
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Pani Eva zaspomínala na 
zoznámenie, ktoré sa začalo ešte 
na strednej škole. A čo pova-
žuje v manželstve za najdôleži-
tejšie? Zamyslela sa: „Na dobré 
sa spomína, na zlé sa zabúda a 
zlé sa odpúšťa. Ale toho zlého 
bolo veľmi veľmi málo. Pekného 
bolo stokrát viac. Myslím si, že 
v manželstve treba pochopenie, 
odpúšťanie, vychádzať jeden 
druhému v ústrety a nie hneď z 
maličkostí robiť tragédiu. U nás 
bol každý deň niečím krásny, boli 
sme šťastní. Priala by som nao-
zaj tým mladým manželstvám, 
aby mali  pre seba pochopenie 
a dožijú sa tiež šesťdesiateho 
výročia sobáša.“ Manžel Fran-
tišek Lopušek bol slovami svo-
jej polovičky poctený a dodal: 
„Za tých 60 rokov sa vyskytli i 
problémy, ale vedeli sme si vždy 
navzájom všetko pekne povedať. 
A akonáhle sa ľudia rozprávajú, 
tak sa veci aj vyriešia. Akonáhle 
sa nerozprávajú, tak sa vyriešiť 
nedajú.“ Potvrdil, že láska, ktorá 
ich spojila, im vydržala dodnes. 

Krátke správy
(Dokončenie zo str. 1) • DO otvorenia prvých voleb-

ných miestností pre Voľby do 
Európskeho parlamentu 2014 
zostávajú necelé dva mesiace. 751 
poslancov EP, ktorí sa v júli ujmú 
funkcie, určí nielen smerovanie 
európskej politiky na nasledujú-
cich päť rokov, ale tiež zvolí šéfa 
exekutívy EÚ a predsedu Európ-
skej komisie. Občania Slovenska 
si búdu voliť 13  zástupcov do EP 
v sobotu 24. mája. • VO Vysokých Tatrách sa začala 
v  pondelok 31. marca jarná tech-
nická údržba lanoviek. Mimo pre-
vádzky sú do piatka všetky lanovky 
v stredisku T. Lomnica. Cez víkend 
budú lanovky opäť v  prevádzke. 
Lyžovať sa však bude už len na čas-
ti zjazdoviek. Vhodné podmienky 
majú zjazdovky Lomnické sed-
lo, Generál, Čučoriedky východ 
a  Esíčko. Po víkende bude jarná 
údržba lanoviek pokračovať až do 
stredy 16. apríla. • SPIŠSKÉ múzeum v Levo-
či predlžuje otváracie hodiny na 
Spišskom hrade. Od 1. apríla bude 
hrad otvorený denne od 9. do 18. 
hod s posledným vstupom pre ná-
vštevníkov o 17. hod. Prvý sprie-
vod s lektorom bude o 10. hod.• DO konca apríla chce Ľu-
bovnianske múzeum ukončiť re-
konštrukciu barokového kaštieľa 
v podhradí Ľubovnianskeho 
hradu. Po rekonštrukcii bude 
kaštieľ nielen sídlom administ-
ratívy múzea, ale aj depozitom 
pre takmer 20 000 zbierkových 
predmetov.• PREZENTÁCIA knihy Ta-
jomstvo tvojho rodu a beseda so 
spisovateľkou Michaelou Ellou 
Hajdukovou sa uskutoční v  uto-
rok 8. apríla o 16.30 hod. v prie-
storoch knižnice vo Svite. • POVINNOSŤ evidovať prija-
té tržby v  pokladni majú všetky 
subjekty, ktoré sú uvedené v  zá-
kona č. 289/2008 Z.z. príloha č. 1. 
Ak podnikateľ vykonáva činnosť, 
ktorá v tejto prílohe nie je, nemusí 
za prijatú hotovosť vystaviť po-
kladničný blok, môže použiť napr. 
príjmový pokladničný doklad. 
ERP však môže mať dobrovoľne.• V  NEDEĽU 6. apríla 
2014  bude  od 8. do 16. hod. vy-
konaná plánovaná odstávka pro-
dukčných systémov Finančnej 
správy, Sekcie colnej - ISST-DS 
(Deklaračný systém), NTA (Ná-
rodný Tranzitný systém) a EMCS 
(Excise Movement Control Sys-
tem- Elektronický kontrolný sys-
tém pohybu tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani) z dôvodu inšta-
lácie nových verzií systémov do 
prevádzky.

Popradská samospráva prijala 
prostredníctvom aplikácie CI-
TYMONITOR za viac ako dva 
mesiace jeho fungovania už vyše 
70 hlásení od občanov o rôznych 
poruchách a problémoch. 

„Najviac podnetov sa zatiaľ tý-
kalo porúch verejného osvetlenia, 
odpadu, nebezpečného terénu a 
výtlkov na cestách,“ informoval 
komunikačný manažér popradskej 
radnice Marián Galajda. V závis-
losti od povahy problémov sú po-
ruchy riešené v rôznych časových 
intervaloch. Kým oprava menších 
výtlkov či nefunkčného osvetlenia 
je zvyčajne otázkou niekoľkých ho-
dín či dní, rozsiahlejšie problémy 
vyžadujúce si systémové riešenia 
sa spracúvajú dlhšie. K 25. marcu 
samospráva vyriešila 46 podnetov, 

24 bolo v štádiu riešenia. Podnety, 
ktoré neboli v kompetencii samo-
správy, administrátori zamietli 
resp. presmerovali kompetentným 
organizáciám. V podobnom du-
chu dopadol aj kuriózny podnet od 
občana, ktorý požadoval „opravu 
svokry“. Do sekcie Nebezpečný te-
rén poslal takéto hlásenie: „Keď už 
ste správa porúch v meste, nemohli 
by ste prísť opraviť moju svokru? 
Už dvadsať rokov točí dookola to 
isté ako pokazený gramofón. A 
je ako soľ, mieša sa do všetkého. 
Určite je to vo verejnom záujme, 
susedia by vedeli rozprávať.“ Od-
poveď samosprávy bola vybavená 
slovami: „Vami spomínané poru-
chy sú žiaľ nad možnosti aplikácie 
Citymonitor.“

Oznamovanie porúch prostred-

níctvom aplikácie CITYMONI-
TOR prebieha jednoducho, rýchlo 
a spolu s lokalizačnou a fotografic-
kou dokumentáciou priamo z mo-
bilného telefónu. „Popradčanom 
ponúkame možnosť efektívne, rých-
lo a pohodlne informovať samo-
správu o veciach, ktoré ich trápia. 
Veríme, že túto možnosť využijú 
a aj svojim aktívnym prístupom 
pomôžu zveľadiť naše mesto,“ po-
vedal pri spustení služby primátor 
Popradu Anton Danko. 

Výhodou CityMonitora je fakt, 
že obyvateľ má priamu spätnú 
väzbu od mestského úradu o rie-
šení podnetu. Na stránke www.
citymonitor.sk a takisto aj www.
poprad.sk je zároveň prehľad 
zaslaných podnetov a statusov 
ich riešenia.  (mag)

Oprava svokry bola nad možnosti CityMonitora

Manželstvo pevné ako diamant

Podotkol: „Aj teraz, keď sme už 
skutočne starí a nemáme nejaké 
iné povinnosti, iba prežiť deň, 
týždeň, mesiac, rok, prečo by sme 
si tieto dni voľákym spôsobom  
otravovali.“ Svoju vzájomnú 
lásku odovzdali deťom, šiestim 

vnúčatám a jednému pravnúči-
kovi, ku ktorému zanedlho pri-
budnú ďalšie dve pravnúčatá. 
Takéhoto šťastia sa oslávenci 
iste dočkali vďaka svojmu pev-
nému a milujúcemu manželské-
mu zväzku.  (mar)

Zanedlho prvá etapa rekonštrukcie námestia
V pondelok oznámil primátor mesta Po-

prad Anton Danko, že bol ukončený výber 
zhotoviteľa rekonštrukcie Námestia sv. Egídia 
a víťazná firma následne dostala oznámenie, 
že bola úspešná.

„Dnes sme vybrali firmu, ktorá zákonne vy-
hrala verejné obstarávanie, po stanovenej lehote 
16 dní uzavrieme zmluvu a môže nastúpiť na 
prvú etapu rekonštrukcie Námestia svätého 
Egídia – medzikostolie,“ uviedol primátor. Na 
realizáciu prvej etapy stačí stavebné ohlásenie, 
takže práce sa po uzavretí zmluvy so zhotovi-

teľom zastúpeným na Slovensku firmou M – 
silnice.sk budú môcť začať. Druhá etapa však 
podlieha stavebnému povoleniu, ktoré ešte ne-
bolo vydané. Na stavebnom úrade v Štrbe totiž 
vznieslo námietky jedno občianske združenie. 
Domáha sa postavenia účastníka konania, ale 
stavebný zákon taxatívne vymedzuje, kto ním 
môže byť. Ako uviedli predstavitelia mesta, 
takéto prieťahy môžu spôsobiť niekoľkome-
sačné zdržanie prác, čím je ohrozená dĺžka 
rekonštrukcie námestia, ktoré môže byť inak 
hotové do septembra.   (mar)

Manželia Lopušekovci sa spolu s primátorom A. Dankom a jeho 
manželkou vybrali hneď po slávnostnom prijatí voliť budúceho 
nového prezidenta SR. Prezradili, že sa zhodli na rovnakom kan-
didátovi a nech vyhrá ten lepší.  FOTO – Marta Marová
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Lavína strhla
horolezcov

Zranil sa
skialpinista

Do Popradu bude lietať nová linka z Rigy

Obchodná akadémia Po-
prad sa stala minulý týždeň 
v  stredu centrom obchodova-
nia cvičných firiem v rámci 6. 
kontraktačného dňa. Chodby 
školy zaplnili stánky deviatich 
firiem z Popradu, Levoče, Dol-
ného Kubína a Košíc.

Fiktívne spoločnosti zakla-

dajú študenti obchodných 
akadémií v  rámci predmetu 
Cvičné firmy. Okrem uzatvára-
nia obchodov medzi firmami, 
boli súčasťou tejto prehliadky 
aj rôzne súťaže. Najkrajším vý-
stavným stánkom sa prezento-
vala cvičná firma Bon Jus, s. r. o. 
z OA Watsonova v Košiciach (na 

foto vpravo). Najlepším ma-
nažérskym tímom sa mohla 
pochváliť cvičná firma LKW 
Walter-CF, s. r. o. z OA v Pop-
rade (na foto vľavo). Víťazom 
súťaže o  najzaujímavejší ka-
talóg sa stala Súkromná mat-
erská škola Lienka, s. r. o. tak-
tiež z  OA v  Poprade.   (ppv)

Cvičné firmy obchodovali v Poprade

Počet turistov, ktorí v minu-
lom roku navštívili Slovensko 
bol viac ako 4 milióny, čo pred-
stavuje jeden z najúspešnej-
ších rokov v cestovnom ruchu. 
Zvlášť stúpol počet hostí od 
našich východných 
susedov, z Ukrajiny 
aj Lotyšska a ďalších 
pobaltských krajín. 

Práve do lotyšskej 
Rigy bude viesť nová 
pravidelná letecká 
linka z Popradu. Po 
podpísaní kontraktov 
tento fakt oznámili 
minulý štvrtok na po-
pradskom letisku. 

Linku Poprad – Riga 
bude od zimnej sezóny 
2014/15 prevádzkovať 
lotyšský dopravca airBaltic. Od 
15. decembra 2014 bude lietať 
raz týždenne a očakáva sa, že 
prepraví približne 8 600 pasažie-
rov v príletoch i odletoch. Zatiaľ 
má fungovať tri roky, ale, ak sa 
osvedčí, zmluvu predĺžia. Štátny 

tajomník Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR František Palko uviedol: 
„Nová priama linka prinesie pod-
mienky pre ekonomický rozvoj 
regiónu Vysokých Tatier a vytvorí 

priestor pre nárast počtu turistov. 
Nie je náhodné, že vedie práve do 
Rigy, pretože samotní Lotyši v mi-
nulom roku prenocovali v tomto 
regióne o 20 percent viac oproti 
predchádzajúcemu roku, čo zna-
mená približne 15 tisíc prenocova-

ní. Letisko v Rige využívajú najmä 
pasažieri z východnej a severnej 
Európy - z Pobaltska, Ruska a 
Škandinávie. Umožňuje spojenie 
do 56 destinácií na svete.“ Letecké 
spojenie Popradu s Rigou pova-

žuje štátny tajomník 
za prínos v rozvoji 
cestovného ruchu a vy-
užitie potenciálu pop-
radského letiska, ktorý 
sa zvýšil i nedávnym 
odovzdaním novej od-
letovej haly (na foto) 
do užívania. 

Michal Sýkora, 
predseda predstaven-
stva Krajskej orga-
nizácie cestovného 
ruchu Prešov, verí v 
úspešnosť novej letec-

kej linky: „Zvýšenie počtu turis-
tov z východu dosiahli cielenou 
marketingovou kampaňou, v 
ktorej mienia pokračovať. Hostia 
z pobaltských krajín totiž tvoria 
významnú časť návštevníkov 
nášho regiónu.“  (mar)

Poľsko – obchodný a investičný partner
V Poprade sa v rámci Podtatranských výstavných 

trhov Tatra expo, ktoré sa uskutočnia od 11. do 13. 
apríla v popradskej Aréne, bude konať i konferen-
cia Poľsko – obchodný a investičný partner. Zame-
riava sa predovšetkým na nové možnosti cezhra-
ničného podnikania, hlavne v oblasti stavebníctva. 

Konferencia sa uskutoční za účasti mimoriad-
neho a splnomocneného veľvyslanca Poľskej re-
publiky v SR Tomasza Chloňa, veľvyslanca SR v 
Poľsku V. Grivnu, viceprimátora Popradu Adriána 

Kromku a ďalších hostí. Odznejú prednášky o 
výhodách Poľskej republiky ako atraktívneho 
partnera pre slovenských podnikateľov, cezhra-
ničnom centre hospodárskej spolupráce Eu-
roregiónu Tatry, cezhraničnej sieti infobodov, 
legislatívnych novinkách v oblasti stavebníc-
tva a ďalšie. Súčasťou budú i rokovania firiem, 
ktoré sa môžu na konferenciu prihlásiť do 9. 
apríla 2014 na adresu: juraj.kupciha@sopk.sk 
alebo propolonia.sk@gmail.com.  (ppm)

V Ťažkej doline vo Vysokých 
Tatrách sa vo štvrtok uvoľnila 
lavína, ktorá so sebou strhla 
českých horolezcov. Požiadav-
ku na zásah prijalo stredisko 
Vrtuľníkovej záchrannej služby 
v Poprade.

Lavína niesla piatich českých 
horolezcov približne 100 metrov. 
Po páde boli traja z nich zranení, 
z toho jeden ľahko. Leteckí záchra-
nári z Popradu pomáhali spoloč-
ne s pracovníkom Horskej služby 
dvom ťažšie zraneným. Lekára aj 
záchranára vysadil vrtuľník do 
terénu pomocou palubného navi-
jaka. Jednému horolezcovi ošetrili 
hornú končatinu, druhý mal po-
ranenie chrbtice. Oboch pacien-
tov postupne previezli do poprad-
skej nemocnice.  (zut)

V  piatok 28. marca požiadal 
český skialpinista o  pomoc zá-
chranárov HZS. Pri lyžovaní zo 
Širokého sedla si spôsobil pora-
nenie kolena.

Podarilo sa mu spolu s  kole-
gami zlyžovať na chodník blízko 
rázcestia v  Mengusovskej doli-
ne odkiaľ požiadal záchranárov 
o  pomoc. Tí ho po príchode na 
mieste ošetrili a  pomocou nosi-
diel KONG transportovali k  Po-
pradskému plesu. Následne bol 
zranený prevezený služobným te-
rénnym vozidlom na parkovisko 
pod Popradským plesom, kde ho 
odovzdali posádke RZP.      (hzs)

Podľa údajov Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Po-
prade dosiahol absolútny počet 
nezamestnaných v okrese Po-
prad ku koncu februára 8 135 
osôb, z toho bolo 3 708 žien, 
nad 12 mesiacov nezamestna-
ných 4 685, ľudí vo veku 50 a 
viac rokov 1 835, mladistvých 
111, absolventov škôl bez práce 
484 a ľudí so zmenenou pra-
covnou schopnosťou bolo 261. 
V ponuke voľných pracovných 
miest figurovalo 201 pracov-
ných príležitostí.

Miera nezamestnanosti po-
klesla oproti predchádzajúce-
mu mesiacu o 1,37 perc. - na 
12,14 perc.  (ppm)

Nezamestnanosť
poklesla
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Novým
prezidentom
Popradčan...

Správa mestských komuni-
kácií Poprad ušetrila počas tej-
to zimy 76 898 eur. Z celkovej 
úspory si cestári ponechajú 12 
898 eur ako rezervu na zimnú 
údržbu, pohonné hmoty a ma-
teriál na november a december.

Podstatnú časť z usporených 
peňazí firma použije na veľkoploš-
né opravy mestských ciest a chod-
níkov počas leta. Pôjde o 64 000 
eur. Podľa riaditeľa Správy mest-
ských komunikácií Petra Fabiana 
toto nie je konečná suma určená 
na veľkoplošné opravy ciest po 

zime v  Poprade. Cestári chcú na 
opravy použiť aj zisk z parkova-
cích automatov. „Až po schválení 
úpravy rozpočtu v mestskom zastu-
piteľstve a vyhodnotení súťaže bu-
deme vedieť povedať, koľko pôjde 
na opravy mestských komunikácií,“ 
uviedol P. Fabian.

Mierna zima pod Tatrami pri-
niesla popradským cestárom úspo-
ry aj pri opravách výtlkov. „Počas 
tejto zimy sme použili len asi tretinu 
studenej zmesi v porovnaní s mi-
nulým rokom,“ uviedol P. Fabian. 
Momentálne cestári v Poprade už 

upratujú cesty po zime. Začiatkom 
apríla, keď by už mali byť v prevád-
zke aj obaľovačky, chcú cestári po-
kračovať v oprave výtlkov teplou 
obaľovanou zmesou.

Vlaňajšia dlhá a tuhá zima si 
vyžiadala zvýšené náklady na 
údržbu mestských komunikácií 
a opravy výtlkov. Poslanci v apríli 
minulého roka zvyšovali rozpočet 
pre Správu mestských komuniká-
cií o 150 000 eur na veľkoplošné 
opravy. Už vlani vyčíslil P. Fabian 
náklady na opravy ciest po zime 
na 1,5 mil. eur, dostali však len 

desatinu. Cestári sa zamerali na-
jmä na obnovu najhorších križo-
vatiek a ciest. Okrem veľkoploš-
ných opráv budú cestári aj tohto 
roku priebežne robiť aj bežné 
opravy ciest.

Okrem opráv ciest prostred-
níctvom Správy mestských ko-
munikácií plánuje mesto  Po-
prad  tohto roku komplexne 
zrekonštruovať Alžbetinu ulicu 
a časť Ulice 1. mája. Rekonštru-
ovať sa má aj časť Námestia sv. 
Egídia, kde sa opravy a výmeny 
dočká aj dlažba.  (sita)

Cestári na zime ušetrili takmer 77 tisíc eur

V novembri 2013 začala 
Nemocnica Poprad s rekon-
štrukciou stravovacej pre-
vádzky. Vo verejnej súťaži 
na celkovú rekonštrukciu 
a  dlhodobé prevádzkovanie 
stravovania pre pacientov 
a  zamestnancov Nemocnice 
Poprad zvíťazila spoločnosť 
DORA Gastro Slovakia.

„K  vypísaniu tejto verejnej 
súťaže viedol vedenie nemocnice 
havarijný stav stravovacej pre-
vádzky, ktorý už generoval veľké 
riziká v  oblasti hygieny a  bez-
pečnosti stravy, bezpečnosti prá-

ce a významne zvyšuje náklady 
nemocnice,“ uviedol generálny 
riaditeľ Nemocnice Poprad Jo-
zef Tekáč. 

V  týchto dňoch bola ukon-
čená prvá etapa prác. V  pon-
delok 24. marca 2014 nemoc-
nica otvorila zrekonštruovanú 
jedáleň - časť pre zamestnan-
cov. Rekonštrukčné práce však 
pokračujú podľa predbežného 
plánu ďalej s  víziou ukončenia 
celej prestavby do konca júna 
2014. „Som rád, že môžeme na-
šim zamestnancom a  klientom 
ponúkať čoraz kvalitnejšie pod-

mienky pre prácu i pobyt na pra-
covisku a verím, že im v zrekon-
štruovanej jedálni bude chutiť,“ 
doplnil Tekáč.

DORA Gastro sa na zákla-
de podmienok súťaže zaviazala 
k investícii vo výške približne 2,7 
mil. eur, a  to ako do rozsiahlej 
stavebnej rekonštrukcie, tak aj do 
technológie na skladovanie, va-
renie a  distribúciu pacientskych 
a zamestnaneckých jedál. Zásad-
nej prestavby sa okrem jedálne 
dočkajú aj sklady a kuchyňa. Pre 
pacientov pribudne moderný 
tabletový systém.  (sga)

Prvá etapa rekonštrukcie stravovacej
prevádzky Nemocnice Poprad ukončená

V pondelok 24. marca na po-
pradskom zimnom štadióne boli 
udeľované zaslúžené diplomy de-
ťom z materskej školy v Spišskej 
Sobote za úžasné výkony v kor-
čuľovaní. Väčšina z  nich sa po-
stavila v októbri minulého roka 
na ľadovú plochu po prvýkrát. 
Dnes hrajú na ľade naháňačky. 
Aj touto cestou sa chceme poďa-
kovať riaditeľke A. Oravcovej za 
podporu, rodičom za dopravu 
a v prvom rade trénerom J. Šim-
kovi a J. Čapkovi za ústretovosť, 
čas a hlavne trpezlivosť s našimi 
deťmi. Snáď z niektorých týchto 
detí vyrastú skvelí hokejisti.

FOTO – Otília Šterbáková

Po hlasovaní A. Kiska po-
vedal: „Robil som dva roky, čo 
sa dalo. Dnešný deň je všetko v 
rukách ľudí, základ je, aby prišli 
voliť.“ Voliči prišli a odovzdali 
mu svoju dôveru. Zvlášť v Po-
prade, kde sa narodil, vyrastal 
a žije. Na svoje mesto a región 
určite ani ako prezident neza-
budne.

Uviedol: „Čo potrebuje Poprad 
a región, to potrebuje i Slovensko 
ako celok. Potrebujeme sa trošku 
spropagovať, pretože Tatry sú 
nádherné, máme tu krásnu prí-
rodu, v tomto regióne špeciálne i 
so Spišským hradom, so Sloven-
ským rajom, len sa niekedy nedo-
kážeme predať, a to je potrebné 
– vedieť sa predať.“ Novinári si 
všimli, že obálku s hlasovacím 
lístkom vhodil pravou rukou, 
kým jeho otec ľavou. Pousmial 
sa nad týmto postrehom a do-
dal, že to pokladá za kombiná-
ciu manažérskeho a sociálneho 
ducha a myslí si, že aj v živote by 
to presne tak malo byť: „Kom-
binácia toho, že by sme mali 
vytvárať podmienky pre tých, 
ktorí prácu tvoria a na druhej 
strane myslieť na tých, ktorí sa už 
sami o seba postarať nedokážu, 
o ktorých sa musí starať štát. To 
bolo vo volebnej kampani vlastne 
aj moje základné motto.“ 

Na pozvanie primátora Po-
pradu A. Danka sa 22. apríla 
na pôde MsÚ uskutoční sláv-
nostné prijatie Andreja Kisku. 
Jeho rodné mesto mu takto 
chce vzdať poctu a bude prvým 
mestom, v ktorom absolvuje 
slávnostné prijatie po zvolení 
za budúcu hlavu štátu.     (mar)
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Na obete holokaustu sa nesmie zabudnúť
Desaťtisíc cez deň a desaťtisíc 

v noci. Toľko ľudí, nielen Židov, 
stačili zavraždiť v plynových ko-
morách koncentračného tábora 
Auschwitz počas holokaustu. 
O krutostiach a neľudskom za-
obchádzaní hovoril 25. marca v 
Poprade riaditeľ Múzea židov-
skej kultúry Pavol Mešťan na 
pietnej spomienke. Položením 
kvetov a kameňov si pozvaní 
hostia a občania uctili pamiat-
ku obetí prvého transportu ži-
dovských žien a dievčat, ktorý 
odišiel z popradskej železničnej 
stanice do Auschwitzu pred 72 
rokmi.

Na tragické udalosti holokaus-
tu sa nesmie zabudnúť ani po 
toľkých rokoch. „Nemôžeme po-
vedať, že sa nemôžu zopakovať, 
lebo ľudstvo sa nepoučilo. Táto 
hrôza by predpokladala, že si ľu-
dia uvedomia, čo urobil človek 
človeku, ale my sme denno-denne 
svedkami zabíjania a vraždenia. 
Domnievam sa, že je veľmi dôleži-
té vracať sa k obdobiu holokaustu 
a vysvetľovať, že sa taká situácia 
môže zopakovať. Židovská pamäť 
je tou pamäťou, prostredníctvom 
ktorej upozorňujeme na to, čo sa 
stalo, a aby sa to už nikdy nesta-
lo,“ povedal P. Mešťan.  Genocí-

da môže postihnúť 
kohokoľvek, a preto 
nie je možné za-
budnúť. Avšak treba 
pamätať i na tých, 
ktorí riskovali vlast-
né životy a životy 
svojich blízkach 
na záchranu iných. 
Najvyššie vyzname-
nanie štátu Izrael, 
ktoré nemôže dostať 
Žid, ale len Nežid 
za záchranu Židov, 
je Spravodlivý medzi národmi. 
Podľa P. Mešťana Slovensko patrí 
k tým krajinám, ktoré sú na jed-
nom z prvých miest v udelení 
tohto ocenenia. Múzeum židov-
skej kultúry pripravuje vydanie 
encyklopédie Slovákov, ktorí ho 
dostali. Je ich viac ako 530. Titul 
Spravodlivý medzi národmi má 
i, už nežijúci, Vojtech Kolenka z 
Popradu, ktorý v časoch vojny 
pomohol židovskej rodine Spit-
zerovcov. 

Súčasťou programu bola tiež 
vernisáž výstav Jána Mózera 
Zlomený narcis a Petra Mózera 
Portréty. Do svojich výtvarných 
diel sa snažili pretlmočiť pocity 
z holokaustu. J. Mózer vysvetlil: 
„Svojou kombinovanou výtvarnou 

technikou sme sa usilovali zachytiť 
vnútorné pocity z danej tematiky, 
určitú tragédiu židovského národa. 
Podať takouto cestou myšlienku, že 
sa také niečo môže stať aj iným, že 
nemusí ísť len o príslušníkov tohto 
národa. Chceli sme upozorniť na 
zložité a desivé stránky človeka.“ 
Autori dodali, že hoci nemajú ži-
dovské korene, špecifická melan-
chólia židovskej témy je im veľmi 
blízka. V priestoroch umeleckej 
kaviarne Tatranskej galérie v Po-
prade vystavujú spolu 16 obrazov 
do 8. apríla 2014.

Atmosféru pietnej spomienky 
umocnilo i vystúpenie Kataríny 
Hasprovej v sprievode Tomáša 
Dúckeho a Milana Veróny-
ho.   (mar)

V obradnej sieni mesta Poprad prijal mi-
nulú sobotu primátor mesta Poprad Anton 
Danko Popradčanov, ktorí v marci oslávili 
okrúhle životné výročia. K 85. narodeninám 
zablahoželal Šimonovi Kradlákovi, k 80. Irene 
Balážovej, Márii Dobrovolnej, Angele Rotho-
vej a Karolovi Jakubčákovi. Gratulácie k 75. 

rokom patrili Františke Hasarovej, Pavlíne 
Kieferovej, Štefanovi Bednárovi, Tomášovi 
Čellárovi, Tiborovi Palovčíkovi a Eugenovi 
Strivinskému. Sedemdesiatku v marci oslávili 
Katarína Harabinová, Mária Jacková, Mária 
Pacanovská, Kamila Sacharová, Božena Širo-
ňová, Oľga Škrovinová, Marta Tokarčíková, 

Mária Vírová, Jana Macičáková, Jozef Blaško, 
Juraj Blaško, Milan Handzuš, Ján Ilavský, Ján 
Jakubčík, Kurt Kawasch, Štefan Kičura, Jozef 
Kohút, František Kontra, Vasil Labovský, Jozef 
Marhefka, Silver Novotný, Milan Skokan, Ján 
Štefko, Ján Torbík a Jozef Víg (na foto prijatie 
sedemdesiatnikov).  FOTO - Marta Marová

Redakcia novín Poprad v  spo-
lupráci s  popradským kinom 
Cinemax pripravila pre čitateľov 
súťaž o voľné vstupenky do kina. 
Podmienkou zaradenia do súťaže 
je odpovedať na otázku – „V kto-
rom nákupnom centre v Poprade 
sídli kino Cinemax?“ a vystrihnúť 
kupón, ktorý je súčasťou súťa-
že. Odpovede spolu s  kupónom 
zasielajte na korešpondenčnom 
alebo podobnom lístku do re-
dakcie (Podtatranská 149/7, Pop-
rad) do pondelka 7. apríla 2014. 
Mená dvoch výhercov voľných 
vstupeniek budú uverejnené 
v  novinách Poprad v  stredu 9. 
apríla 2014.  (ppš)

Súťaž * súťaž * súťaž
O vstupenky

do kina

V  predchádzajúcom vydaní 
novín POPRAD bola uverejnená 
súťaž o tri knihy z vydavateľstva 
IKAR. Spomedzi tých, ktorí sa 
do nej zapojili, bol vyžrebova-
ný Šimon Brejčák, L. Svobo-
du, Poprad, ktorý vyhral knihu 
A  hory odpovedali ozvenou. 
Knihu Strážkyňa krvi získala 
Mária Franková, Okružná ul., 
Poprad a  knihu Potok tieňov 
Anna Kundisová z  Liptovs-
kej Tepličky. Knihy si môžu 
prevziať v  pracovné dni do 15. 
hod. v  redakcii (Podtatranská 
149/7, Poprad).  (ppš)

Knihy vyhrali
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VITAJTE MEDZI NAMI
V Nemocnici v Poprade sa narodili: 13. marca 2014 – Alžbeta Bu-
cová, Poprad, 16. marca – Richard Griglák, Poprad, 20. marca – Sa-
manta Gabčová, Švábovce, 21. marca – Lucia Gallovičová, Poprad, 
24. marca – Júlia Hlaváčiková, Poprad.

Zdravie máte 
len jedno, ale 

málo sa o neho staráte. Preto pocítite 
vážnejšie zdravotné ťažkosti.

Pokojný týždeň 
strávite v kruhu 

ľudí, ktorí sú vám milí. Dostanete aj 
pozvanie na zaujímavú udalosť.

Napriek tomu, 
že potrebujete 

voľnosť, v tomto čase by ste ju radšej 
vymenili za tesnú blízkosť niekoho, 
kto vás miluje.

Nerobte si 
plané nádeje 

– tento týždeň bude na pracovisku 
ešte veľmi napätý.

Doprajte si od-
dych, lebo inak 

vám hrozí, že veľkonočné sviatky 
budú nervózne a napäté.

V rodine aj v 
práci sa situácia 

upokojí a preto budete všetky povin-
nosti zvládať s ľahkosťou.

S príchodom 
jari sa do vás 

vlievajú nové sily a množstvo ener-
gie na realizáciu nových plánov.

Ako zázrakom 
vám bude 

všetko vychádzať nielen tak, ako si 
prajete, ale ešte viac.

Môžete sa tešiť 
zo zvýšených 

príjmov, ale len vďaka vlastnej ši-
kovnosti.

Budete riešiť 
záležitosti, s 

ktorými nedokážu iní pohnúť. Do-
stane vás to do stresu.

Ľ ú b o s t n é 
z á l e ž i t o s t i 

nevychádzajú podľa vašich pred-
stáv, čo vo vás vyvoláva negatívne 
pocity.

Niečo vám 
urobí veľkú 

radosť. Pravdepodobne vás pote-
šia mladší rodinní príslušníci.

HOROSKOP od stredy do stredy

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 2. apríla - Altea, vo štvrtok 

3. apríla - Adus, v piatok 4. aprí-
la - Medovka - Poliklinika 
Alexandra, v  sobotu 5. aprí-
la - Altea, v  nedeľu 6. apríla 
- Adus, v pondelok 7. apríla - 
Sunpharma - Kaufland a v utorok 
8. apríla - Sunpharma - Tesco. 

Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. 
t. 772 42 22, Adus: Mnoheľova 

2, č. t. 428 31 34, Medovka: 
Tatranské nám. 4914/8, č. t. 
285 12 25, Sunpharma: Kau-
fland, Moyzesova 3, č. t. 788 

03 36, Sunpharma: Tesco, Tep-
lická cesta, Poprad.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POVEDALI SLÁVNI
Na mudrcovi je múdre jeho konanie.             BRECHT

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 2. apríla má meniny Zita, zajtra 3. apríla Richard, v piatok 4. 
apríla Izidor, v sobotu 5. apríla Miroslava, v nedeľu 6. apríla Irena, 
v pondelok 7. apríla Zoltán a v utorok 8. apríla Albert.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI

MANŽELSTVO UZAVRELI

V piatok 28. marca 2014
v Tatranskej Lomnici s

V piatok 28. marca 2014
v Novej Lesnej so

V piatok 28. marca 2014
vo Veľkej  so

V pondelok 31. marca 2014
vo Veľkej s

Róbertom Kopeckým,
41-ročným

Štefanom Zavackým,
76-ročným

Štefanom Biroščákom,
76-ročným

Annou Lazaiovou,
90-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 2. apríla 2014
o 12.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 2. apríla 2014
o 13. hod. v Tatranskej Lomnici s

V stredu 2. apríla 2014
o 13. hod. v Novom Smokovci s

V stredu 2. apríla 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Jánom Pavlíkom,
83-ročným

Jozefom Rudom,
65-ročným

Annou Tomiskinovou,
66-ročnou

Katarínou Krejčiříkovou,
74-ročnou

Predpremiéra - Rio 2 3D - 
o  14. hod. (hrá sa len cez ví-
kend), Predpremiéra - Justin 
Bieber´s Believe - o  16.30 
hod. (hrá sa len 5. 4. a 6. 4.), 
Captain America: Zimný vo-
jak 3D - o 14.10 hod. (hrá sa 
len cez víkend), o  20.20 hod. 
(nehrá sa 5.4. a  6.4.) a  o  21. 
hod. (hrá sa len 5.4. a  6.4.), 
Captain America: Zimný 

vojak 2D - o 17.30 hod. (ne-
hrá sa 5.4. a  6.4.) a  o  18.25 
hod. (hrá sa len 5.4. a  6.4.), 
Kráska a  zviera - o  13.50 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Cililing a  pirátska víla 2D 
- o  16.10 hod., 10 pravidel - 
o 18. hod. a o 20.10 hod. (ne-
hrá sa 8.4.), ARTMAX - Klub 
poslednej nádeje - o  20.10 
hod. (hrá sa len 8.4.), Noe 
3D - o  17. hod., Noe 2D - 
o o 19.50 hod. Viac na www.
cine-max.sk  (ppš)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 3. apríla do 9. apríla

22. marca 2014 – Veronika Pušková a Tomáš Lacko, Nikola Pokriv-
čáková a Martin Stanko, Martina Scholtzová a Kristián Javůrek.
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INZERCIA

PREDAJ

RÔZNE

KÚPA

LIAHNE
NA

VAJÍČKA
www.liahen.sk
cena od 60 euro

Tel.: 0907 181 800.
PP-37

• Predám lacno leštený smre-
kový tatranský obklad 3 €/1 m2, 
zrubový profil, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  9/14-P• Predám brezové metly s poris-
kom alebo vymením za poľno-
hospodárske produkty. Inf.: č. t. 
0904 257 906.  28/14-P• Predám záhradku s  chatkou 
na Dubine 3, v OV, voda, elektri-
ka, UK. Cena dohodou. Inf.: č. t. 
0903 253 538.  32/14-P• Predám 2-izb. byt v  OV 
v  Kežmarku, čiastočne prerobe-
ný.  Cena dohodou. Inf.: č. t. 0904 
951 964.   33/14-P• Predám pekný zachovalý 
koberec 5 x 4 m, nový ohrievač, 
3-dielny, otáčavý. Ceny dohodou. 
Inf.: č. t. 0907 282 097.    34/14-P• Predám takmer nový pro-
tidekubitný matrac a  koberec 
rozmer 3,5 x 5 m. Inf.: č. t. 0904 
569 578.   35/14-P• Predám zrekonštruovaný 

3-izb. byt s balkónom vo Svite, byt 
sa predáva aj s  garážou v  sused-
stve bytovky, cena 62 000 €. Inf.: č. 
t. 0949 171 675.  36/14-P• Predám zrekonštruovanú 
chalupu vo Veľkej Lesnej, Pi-
eniny, drevenica s  udržiava-
ným pozemkom, 950 m2, aj so 
zariadením, saunou, vonkaj-
šie sedenie s  krbom. Inf.: č. t. 
0905 253 873.  37/14-P• Predám 3-izb. slnečný byt, 76 
m2 s balkónom na Juhu III, dob-
rá poloha pri Nabymaxe, kom-
pletne prerobený, plastové okná, 
drevené podlahy a  dvere, vsta-
vané skrine, kuchynská linka na 
mieru vrátane spotrebičov. Cena 
65 000 €. Dohoda možná. Inf.: č. 
t. 0905 743 754.  38/14-P• Predám prerobený 3-izb. byt 
na sídl. Juh III s  rozlohou 76 m2 
na 7. posch., cena 57 500 €. Inf.: č. 
t. 0949 171 675.  39/14-P• Predám 3-izb. byt v  Poprade. 
Inf.: č. t. 0910 939 939.     40/14-P

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

• POŽIČAJTE si až 2  550 €, 

aj bez potvrdenia o  príjme. 
w w w. p o p r a d s k e p o z i c k y.
sk Tel.: 0911 913  849, 0917 
668 003.   45/14-R• HĹBKOVÉ tepovanie a  obší-
vanie kobercov v Poprade. Inf.: č. 
t. 0949 385 057.  51/14-R• VIAZANIE A  TLAČ DI-
PLOMOVIEK v Poprade. Inf.: č. 
t. 0949 385  057, www.viazanie-
-poprad.info  57/14-R• Mladá rodinka s  dieťaťom 
hľadá do prenájmu 1-izb., resp. 
2-izb. byt v Poprade v cene max. 
do 300 €.  Inf.: č. t. 0903 962 192, 

0915 903 189.  59/14-R • Hľadám seriózneho pána vo-
diča na jarné orezanie ovocných 
stromov. Platba dohodou. Inf.: č. t. 
776 26 50 po 17.hod.  60/14-R• Pizzeria Utopia prijme okam-
-žite upratovačku - dôchod-
kyňu na 3. hod. denne. Inf.: 
č. t. 052/773 22 22.    61/14-R

Ing. Iveta Psocíková
– SUMAŠKO

akreditovaná masérska škola
organizuje kurzy v Kežmarku:

Základná klasická
a športová masáž:
28. 4. – 19. 5. 2014 
Shiatsu:
11. 4. – 13. 4. 2014
Reflexná masáž chodidiel:
31. 5. – 1. 6. 2014 

Info: 0907 849 737
www.sumasko.eu PP-31

Správne poplatky sú:

CESTOVNÉ PASY
Vydanie cestovného  pasu osobe 
od 16 rokov - 33 €                     
Vydanie cestovného pasu osobe 
od 6 do 16 rokov - 13 €                 
Vydanie cestovného pasu osobe 
do 6 rokov - 8 €                             

CESTOVNÉ PASY  do 2 dní           
Vydanie cestovného pasu osobe 
od 16 rokov - 99 €                       
Vydanie cestovného pasu osobe 
od 6 do 16 rokov - 39 €               
Vydanie cestovného pasu osobe 
do 6 rokov - 24 €                         

CESTOVNÉ PASY  do 10 dní
Vydanie cestovného pasu osobe 
od 16 rokov - 66 €                       
Vydanie cestovného pasu osobe 

od 6 do 16 rokov - 26 €               
Vydanie cestovného pasu osobe 
do 6 rokov - 16 €                         
U občanov nad 16 rokov sa ces-
tovný pas vydáva s platnosťou na 
10 rokov, u občanov od 6 do 16 
rokov na 5 rokov a u občanov do 
6 rokov na 2 roky. 

OBČIANSKE PREUKAZY
Vydanie občianskeho preukazu              
– bez poplatku 
Ukončenie platnosti občianskeho 
preukazu  – bez poplatku
Zmena údajov v  občianskom 
preukaze 4,50 eur
Prvá strata, odcudzenie, po-
škodenie občianskeho preukazu     
16,50 eur
Druhá strata občianskeho 
preukazu v  priebehu dvoch ro-
kov 33 eur.  (pbe)

Už teraz je vhodný čas, aby si občania skontrolovali platnosť ces-
tovných dokladov a  občianskych preukazov pred vycestovaním na 
dovolenku. Vybavením nových cestovných dokladov za doklady už 
neplatné v dostatočnom časovom predstihu predídu stresu a nervozi-
te pri vybavovaní dokladov tesne pred dovolenkou a ušetria finančné 
prostriedky vynaložené na zvýšené správne poplatky za skrátené le-
hoty pre vydanie dokladov. 

OR PZ v Poprade zároveň upozorňuje občanov na to, že každé dieťa 
musí mať svoj vlastný cestovný doklad už od narodenia. Lehota na vy-
bavenie cestovného dokladu je 30 dní. Skrátená lehota na vybavenie ces-
tovného dokladu je spojená so zvýšeným správnym poplatkom.

Pasy si vybavte včas

Redakciu novín POPRAD nájdete na
sídlisku Západ, Podtatranská  ul. 7,
www.noviny-poprad.sk

Tatry udávajú trendy
Jediná správna cesta k  spo-

kojným hosťom sú prvotried-
ne služby. Vedia to aj Tatranci 
a preto opäť úspešne zvládli 
projekt preverovania kvality 
hotelových a reštauračných za-
riadení.

Podľa hodnotenia týždenníka 
Trend je Grand Hotel Kempin-
ski High Tatras druhý najlepší 
hotel na Slovensku. Smokovecký 
Culinarium Restaurant je zase 
štvrtá najlepšia reštaurácia, so 
stratou len dvoch bodov na dve 
víťazné reštaurácie. 

„Návštevnosť nášho regiónu 
rastie, čo nás teší, ale je to pre nás 
aj veľký záväzok. Zároveň sme si 
vedomí, že je vždy čo zlepšovať. 
Aj preto sme koncom minulého 
roku úspešne zvládli systém kon-
troly gastro prevádzok. Veľmi nás 
potešilo ocenenie gastronómie v 

Tatrách od hodnotiteľov týžden-
níka Trend.“ povedala Lenka 
Maťašovská, výkonná riaditeľka 
OO CR Región Vysoké Tatry. 

   Ocenený bol aj samotný Ga-
briel Kocák, majiteľ a šéfkuchár 
Culinarium Restaurant. Cena 
Reštaurácia pána šéfkuchára 
sa udeľuje zariadeniam, kde 
je majiteľom alebo spolumaji-
teľom šéfkuchár podniku. Do 
jedál G. Kocák vkladá čo najviac 
prírody a  verí, že hostia v  nich 
spoznajú to najlepšie z Tatier. 
„Čo pre hercov znamená soška 
Oscara, to je pre mňa pocit, že 
ľuďom chutilo a  dokážu si moje 
jedlo zapamätať aj vizuálne. 
Zrejme každý chce po sebe za-
nechať nejaký rukopis a  o  niečo 
podobné sa pri svojich výtvoroch 
snažím aj ja,“ priznáva ambici-
ózny šéfkuchár.  (ppl)

Včera 1. apríla 2014 sa začali práce súvisiace s rekonštrukciou miest-
nych komunikácií Pod bránou a Slavkovskej ulice. Z tohto dôvodu 
bude od pondelka 7. apríla 2014 v Poprade – Spišskej Sobote zme-
nené trasovanie liniek mestskej hromadnej dopravy s úpravou jazd-
ných časov. Autobusová zastávka „Spišská Sobota – námestie“ bude 
dočasne z cestovných poriadkov vylúčená a nahradená bude na lin-
kách č. 2 a 4 provizórnou autobusovou zastávkou na Brokoffovej uli-
ci. Autobusová zastávka „Spišská Sobota – nákupné stredisko“ bude 
na linke č. 3, 5 a 7 dočasne z cestovných poriadkov vylúčená. Rekon-
štrukčné práce sa odhadujú na 5 – 6 mesiacov.   (mag)

Pre rekonštrukciu
sú zmenené trasy MHD
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V sobotu 15. marca sa v centre 
poľského mesta Wroclaw usku-
točnila prestížna medzinárodná 
súťaž v karate pod názvom Funa-
koshi cup. V obrovskej konkuren-
cii karatistov zo Slovenska, Českej 
republiky, Poľskej republiky, Rus-
ka a Litvy sa karatisti z Central ka-
rate klubu Poprad nestratili.

V súťažnej disciplíne kata sa im 
darilo priam vynikajúco. V kategórii 
chlapcov od 10 do 11 rokov sa Jozef 
Sedláček prebojoval až do finálové-
ho zápasu, kde ale svojmu súperovi 
podľahol 3:2 a tak skončil na per-
fektnom 2. mieste. 
Ďalší úspech bol v 
kategórii mladších 
žiakov od 12 do 13 ro-
kov, kde sme vo finále 
taktiež videli Central 
a o to sa postaral Filip 
Farkašovský. Ten tiež 
súperovi podľahol 4:1 
a domov si odniesol 

striebro. Ženské zastúpenie malo 
tiež svoju favoritku a to v kategórii 
kata dievčat od 10 do 11 rokov. O 
bronzovú medailu z tejto kategórie 
sa postarala Nikola Bušovská. 

V súťažnej kategórii kumite mali 
Centralisti taktiež zastúpenie. V 
kumite chlapcov od 10 do 11 rokov 
nad 30 kg sa konkurencie nezľakol 
Branko Dudek a domov si odniesol 
bronzovú medailu. Ďalšia úspeš-
ná kategória bola kumite kadetiek 
do 47 kg, kde sa Naďa Moncoľo-
vá po finále nakoniec umiestnila 
na 2. mieste.  (iku)

M E S T O     P O P R A D

M E S T O     P O P R A D

M E S T O     P O P R A D

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI

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

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

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

v katastrálnom území Spišská Sobota,
pozemok časť parc. č. KN-C 1775 o výmere 4 m2.

Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemok, 
ktorý nebude slúžiť na účely podnikania, situovaný pri rodinnom 
dome, na účely zriadenia pridomovej záhradky. (Minimálna výška 
nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlast-
níctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012, zo 
dňa 6. 6. 2012) 
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej 
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne 
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313,  
tel. č. 052/716 72  81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 4. apríla 2014 o 12. hod.

v katastrálnom území Poprad,  pozemok časť parc. č. KN-C 2704/2 o 
výmere 82 m2 za účelom vybudovania pozdĺžneho parkovacieho státia.
Výška nájmu je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemok, ktorý sa 
prenajíma za účelom budovania prístupových komunikácií, par-
kovísk, chodníkov, zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú 
slúžiť na účely podnikania, alebo s ním súvisia v súlade so Zásada-
mi prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými 
uznesením MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012. 
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej 
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne 
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, 
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 4. apríla 2014 o 12. hod. 

Nebytové priestory o výmere 2 303,25 m2 nachádzajúce sa v objekte 
Jazdeckého areálu mesta Poprad v Poprade - Kvetnici • budova, súp.č. 3576 postavená na parcele č. 3055/3• budova, súp.č. 4769 postavená na parcele č. 3031/42• budova bez súp. č. (maštaľ) postavená na parcele č. 3051• budova bez súp. č. (maštaľ) postavená na parcele č. 3053
k. ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom 
odbore, v  liste vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom 
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Podrobnejšie informácie  k obchodnej verejnej súťaži je možné získať 
na  Mestskom úrade Poprade, 3. poschodie, kancelária č. 314, resp. 305.             
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 7. apríla 2014  do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukon-
čiť 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 , tel. 052/716 72 82.
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POPRAD

Po úspechu výcviku škôlkarov na ľade pokračuje pohybová prí-
prava aj na suchu. V Aréne Poprad sa už od minulého týždňa 
predškoláci potia spoločne s kvalifikovanými trénermi hokejovej 
prípravky.   FOTO – Marián Galajda

Centralisti v Poľsku

Vo štvrtok a  v  piatok sa 
v športovej hale Zámoček v Ma-
tejovciach konali okresné kolá 
mladších i  starších žiakov vo 
florbale. Tímy v  oboch kategó-
riách sa rozdelili do dvoch sku-
pín po troch a bojovali o priamy 
postup do finále.

Vo štvrtok si to medzi sebou 
o  postup do krajského kola roz-
dali tímy mladších žiakov zo ZŠ 

vo Veľkej a  ZŠ v  Spišskej Sobote. 
Mierny favorit z  hokejovej školy 
svoju úlohu nezvládol a podľahol 
„futbalistom“ 2:5.

O deň neskôr postúpili zo svo-
jich skupín do finále turnaja star-
ších žiakov ZŠ Jarná Poprad a ZŠ 
v Spišskom Bystrom. V dramatic-
kom zápase boli šťastnejší florbalis-
ti z Jarnej, ktorí zvíťazili najtesnej-
ším rozdielom 1:0.  (ppv)

Florbalisti bojovali o krajské kolo

PP-41
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Minulý piatok sa v Aréne Po-
prad odohralo posledné kolo 1. 
ročníka Podtatranskej futsalo-
vej ligy. Premiérovým víťazom 
sa stalo družstvo Futsal Team 
Union Poprad (na foto). Vo fi-
nálový večer nechýbali súťaže 
pre divákov, zápas hviezd, či 
pompézne vyhlasovanie vý-
sledkov na záver.

„Dôvera verejnosti bola na za-
čiatku nulová. Netušili sme, ako 
to dopadne. Dnes môžem s  hr-
dosťou povedať, že prvý ročník 
sa vydaril a  priniesol do Arény 
Poprad život,“ povedal Stanislav 
Kalakaj z OZ futsal Poprad. „Do 
súťaže sa prihlásili aj futbaloví 
dorastenci, ktorí boli oživením 
ligy. Modelové zápasy si k  nám 
chodili zahrať tiež najmladší 
futbalisti a  žiaci zo základných 
škôl. Bolo vidieť, že futsal ich 
baví. Z tohto pohľadu hodnotím 
prvý ročník pozitívne,“ pridal sa 
spoluorganizátor súťaže Marek 

Nemec.
Kvalitu ligy podčiarkol fakt, že 

sa všetky kolá odohrali v  nád-
hernej Aréne Poprad. „Súťaž sa 
skončila, ale pre nás ako organi-
zátorov tvrdá práca pokračuje. 
Máme veľké vízie, pretože chceme 
ďalší ročník rozšíriť o ďalšie súťa-
že. S  tímom najlepších hráčov 
chceme pracovať ďalej a  prihlá-
siť sa s nimi do druhej najvyššej 
futsalovej ligy. Ambíciou je vrátiť 
Poprad na extraligovú mapu,“ 
zdôrazňoval vedúci Arény Pop-
rad Miroslav Kalnáši.

Premiérový titul si vybojoval 
Futsal Team Union Poprad, 
ktorý viedol základnú i  nad-
stavbovú časť prakticky od začiatku 
do konca. „Sme historicky prví 
a  chceli by sme si úspech o  rok 
zopakovať. Súperi boli kvalitní 
a  liga na vysokej úrovni. Táto 
súťaž má perspektívu aj do 
budúcna,“ dodal kapitán víťa-
zov Lukáš Alexa.  (mav)

Podtatranská futsalová
liga pozná víťaza

Starší žiaci HK ŠKP Poprad 
budú obhajovať majstrovský ti-
tul z minulého roka. Od štvrtka 
do soboty 3. až 5. apríla 2014 sa 
na zimnom štadióne v Poprade 
uskutočnia Majstrovstvá Sloven-
ska starších žiakov v ľadovom 
hokeji.

O titul Majstra Slovenska za-
bojujú štyri najlepšie tímy: HC 
Slovan Bratislava, PHK Prešov, 
HK Dukla Trenčín a domáci 
HK ŠKP Poprad. Vo finálovom 
turnaji odohrajú tímy zápasy 
každý s každým. Začiatok zá-
pasov HK ŠKP Poprad je každý 
deň o 11. hod.  (rov)

HOKEJ FUTBAL
1.ČEZ trieda - 18.kolo – 30. 3. 
Spišská Belá – Vrbov 4:0, Vi-
kartovce – Lučivná 2:1, Spišský 
Hrhov – Toporec 2:1, Vernár – 
Veľký Slavkov 2:4, Mengusovce 
– Batizovce 1:1, Ľubica – Spiš-
ský Štvrtok 1:0, Hôrka – Veľká 
Lomnica 4:0, Poprad-Stráže – 
Liptovská Teplička 0:2. 

2.trieda – 15. kolo – 30. 3.
Spišská Stará Ves – Dravce 1:2, 
Mlynčeky – Spišský Štiavnik 
2:0, Huncovce – Jánovce 3:0, 
Hozelec – Vlková 8:1, Stará Les-
ná – Žakovce 4:2, Šuňava – Vý-
borná 4:2.  (ppp)

Spoločných aktivít pre uči-
teľov je v popradských školách 
málo. Zvlášť tých športových. 
V  súčasnosti sa schádzajú len 
na turnajoch v  mixvolejbale. 
Mesto Poprad v  spolupráci so 
športovým klubom Sport Club 
For All (SCFA) preto zorgani-
zovalo pri príležitosti Dňa uči-
teľov 1. ročník bedmintonové-
ho turnaja pre pedagogických 
zamestnancov okresu Poprad 
pod názvom Popradský lakeť 
2014.

Minulý týždeň v stredu sa pri 
bedmintone stretlo v  športovej 
hale Gymnázia na Kukučínovej 
ulici množstvo pedagógov okre-
su Poprad. „Škola a  šport vždy 
patrili k sebe a to nie len v okruhu 
žiakov. V Poprade sú pre bedmin-
ton vytvorené ideálne podmienky 
a preto sme sa rozhodli pre taký-
to turnaj,“ povedal Jozef Pavlík 
z MsÚ v Poprade.

Odborným garantom turnaja 
bol predseda združenia SCFA 
Jozef Galajda. „Na prvý ročník 
sme nečakali až taký záujem. Ur-

čite sa s  učiteľmi porozprávame 
a  možno pre nich vymyslíme aj 
ďalšie športové aktivity,“ uviedol.

Učitelia boli radi, že sa moh-
li takto stretnúť mimo svojho 
povolania. „Bedminton hrávam 
málo, ale takúto aktivitu som 
privítala,“ zdôverila sa Radka 
Tomaľová. „Nie je to len o pohy-
be, ale aj o tom, že sa stretneme 
a  porozprávame. Je to pre nás 
viac-menej spoločenská udalosť,“ 
dodal Ladislav Jantoš.

Organizátori pre účastníkov 
turnaja vymysleli päť kategó-
rií. Medzi ženami do 35 rokov 
zvíťazila Mária Kurucová zo ZŠ 
Komenského, v kategórii nad 35 
rokov bola úspešná Martina Žol-
dáková zo ZŠ v Spišskej Teplici, 
kategóriu mužov do 40 rokov 
vyhral Ladislav Bolcár zo SSOŠ 
na Ulici 29. augusta a  medzi 
mužmi nad 40 rokov bol najlep-
ší Patrik Mrázek z Gymnázia na 
Kukučínovej ulici. V  zmiešanej 
štvorhre boli víťazmi Ľudmila 
Kučerová a Milan Pikla zo SSOŠ 
na Ulici 29. augusta.  (mav)

Deň učiteľov na športovú nôtu

Krátko zo športu
• Minulý týždeň v utorok 
sa na Štrbskom Plese konal 
12. ročník Športovej olym-
piády mesta Poprad v behu 
na lyžiach. Medzi mladšími 
žiakmi dominoval Samuel 
Gašper z  GPUK Poprad, 
kategóriu mladších žia-
čok vyhrala Henrieta Li-
chá z 8. roč. Gymnázia D. 
Tatarku Poprad, Martin 
Benda zo ZŠ Jarná bol na-
jlepší v  kategórii starších 
žiakov a  Petra Lichá z  8. 
roč. Gymnázia D. Tatarku 
triumfovala medzi starší-
mi žiačkami.

• Slovenská ženská fut-
balová reprezentácia sa 
v dňoch 5. až 9. apríla zíde 
v priestoroch NTC Poprad, 
kde absolvuje tréningový 
kemp. Okrem tréningo-
vých jednotiek odohrajú 
medzi sebou aj modelový 
zápas.• Volejbalová liga žia-
kov má na programe zápas 
medzi VK Junior 2012 Po-
prad a VK Chemes Humen-
né A. Stretnutie začína v so-
botu 5. apríla o  11. hodine 
v  telocvični Spojenej školy 
Letná v Poprade.  (ppv)
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UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA

VYHLASUJE 17. ROČNÍK SÚŤAŽE
2014

NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

NETRADIČNO TRADIČNÁ SúťAžNÁ SHOW jE uRČENÁ pRE DIEvČATÁ vO vEku OD 17 ROkOv, kTORé mAjú zÁklADNé 

pREDpOklADy NA kvAlITNé umIESTNENIE v TEjTO SúťAžI. ucHÁDzAČky NEcH SI pRINESú lODIČky A plAvky.  

vybRANé SúťAžIAcE buDú SúťAžIť O HODNOTNé cENy NA vEľkEj SHOW 13. 6. 2014 v SpIšSkOm DIvADlE 

A mAjú mOžNOSť uplATNIť SA AkO mODElky A HOSTESky v AgENTúRE šTýl.

24. 4. 2014 (štvrtok) od 16.00 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR

25. 4. 2014 (piatok) od 16.00 hod. | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | HOTEL METROPOL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA 
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA

viac info: 0903 904 645  | www.agenturastyl.sk    

ZÁJAZD DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
HLAVNÁ CENA

Futbalisti si svoj hrad strážia

Tatranská lyžiarska liga vo finále

Popradskí futbalisti za-
tiaľ zvládajú domáce zápa-
sy v  Národnom tréningo-
vom centre na jednotku. 
V  štyroch jarných kolách 
inkasovali len dva góly 
v úvode tejto časti na ihris-
ku MFK Košice B. Odvtedy 
si držia čisté konto. Po Hu-
mennom odišli z  Popradu 
bez streleného gólu aj Tre-
bišovčania. Popradčania 
si v tabuľke III. ligy Východ držia 
siedmu priečku.

„Vedeli sme, že príde súper, ktorý 
hrá vonku celkom dobre. Vsadi-
li sme na aktívnu obranu a na to, 
že sa presadíme zo štandardných 
situácií. Toto sú šesťbodové zápasy 
a  s  každým musíme doma vyhrá-
vať. Potrebujeme uspieť aj v naj-
bližších dvoch dueloch vonku, aby 
sme sa pohodlne dostali do tej časti, 

ktorá nám zaručí postup,“ povedal 
v  sobotu po zápase s  Trebišovom 
tréner FK Poprad Vladimír Lajčák.

Výsledok: 19. kolo v  sobotu 29. 
marca FK Poprad – Slavoj Trebišov 
4:0 (1:0) (foto) góly Popradu: 18. 
Pavol Rams, 56. Lukáš Kubus, 62. 
Adrián Tropp, 85. Miroslav Monka.

Program: 20. kolo v  sobotu 5. 
apríla o 15.30 ŠK Odeva Lipany – 
FK Poprad.  (mav)

Družstvo Popradu ovládlo finále Tatranskej lyžiarskej ligy.
FOTO – archív Jozefa Pavlíka

V polovici marca sa v Bachledovej Doline konalo finálové 3. kolo 
Tatranskej lyžiarskej ligy v obrovskom slalome. Bol to triumf poprad-
ských lyžiarov a Poprad sa stal víťazom miest a obcí v súťažnom roč-
níku 2013/2014.

Medzi najmladšími žiakmi zvíťazil Timotej Tybor zo ZŠ Jarná, mladším 
žiakom kraľoval Miroslav Ilavský zo ZŠ vo Veľkej a Martin Drgala zo ZŠ 
Dostojevského vyhral kategóriu starších žiakov.

Mesto Poprad sa stalo v úplnom hodnotení celkovým víťazom v súťa-
ži družstiev, keď triumfovalo s náskokom 47 bodov pred mestom Zako-
pané. Tretí skončil Kežmarok so stratou 124 bodov na víťaza.     (ppv)

V Poprade sa v stredu konalo krajské 
kolo v  basketbale žiačok základných 
škôl. Okres Poprad reprezentovala Zá-
kladná škola Mierová zo Svitu.

V  dvoch skupinách bojovalo osem 
družstiev o  postup do finále, ktoré sa 
hralo v  športovej hale ZŠ na Ulici Ko-
menského. O  víťazovi rozhodol tesný 
súboj medzi Svitom a Lendakom. Zástup-
ca okresu Poprad zdolal svojho súpera 
o  jediný bod 32:31 a  tešil sa z  postupu 
na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa 
budú konať 19. až 21. júna v  Trnave 
v  rámci celoštátneho festivalu Kaloka-
gatia 2014. Tretí skončil Bardejov.  (ppv)

Krajské kolo v basketbale vyhral Svit

Nedeľa 6. apríl o 10. hod. v divadelnej sále Domu kultúry Poprad
ČERT A KÁČA
Bábkové divadlo Košice
Bábková rozprávka Čert a Káča oboznámi deti s marionetovým divad-
lom a predstaví silu a čaro plošných bábok. Autor scénickej hudby 
a pesničiek je známy košický hudobný skladateľ Marián Čekovský, 
hudbu nahrala ľudová hudba Kandráčovci.  Vstupné: 1,50 €

Štvrtok 10. apríl o 18. hod. v Kostole sv. Egídia
Otvárací koncert XXXVIII. Popradskej hudobnej jari
STRETNUTIE S BAROKOM
Popradskí hudobníci a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy 
Janka Silana a Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici v Po-
prade sa predstavia aj ako aktívni umelci. V nevšednom nástrojovom 
obsadení sa predstaví Peter Čapó – organ a Terézia Novotná – husle. 
Spoluúčinkovať budú žiačky z husľovej triedy T. Novotnej – Michaela 
Lajošová a Ľubka Dlugošová.
Skladby od autorov: T. Albinoni, J. S. Bach, G. F. Telemann, F. M. Ve-
racini, G. F. Händel, D. Buxtehude.
Vstupné: 2 €/ 1 € pre študentov a dôchodcov

Sobota 12. apríl o 18. hod. v divadelnej sále Domu kultúry Poprad
ZASĽÚBENÁ ZEM
Pod záštitou primátora mesta Poprad Antona Danka
Kresťanský muzikál, ktorý rozpráva biblický príbeh starozmluvného 
izraelského ľudu o jeho putovaní od egyptského zajatia až po dosia-
hnutie zasľúbenej zeme. Posolstvo muzikálu predkladá tiež výzvu k 
zastaveniu a premýšľaniu o morálnych hodnotách a postojoch v súčas-
nom svete. Súčasne chce prispieť duchovným posolstvom k blížiacim 
sa veľkonočným sviatkom.
Vstupné: dobrovoľné/ Info: 052/7768 654, 0907 568 885

Utorok 15. apríl o 18. hod. v divadelnej sále Domu kultúry Poprad
XXXVIII. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JAR
ADAM BRUTOVSKÝ 
Klavírny recitál
Vstupné: 2 €/1 € pre študentov a dôchodcov
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Otvárací koncert XXXVIII. ročníka PHJ
10. apríl / 18.00  / štvrtok / Kostol sv. Egídia
STRETNUTIE S BAROKOM / KONCERT
Popradskí hudobníci a pedagógovia odovzdávajú svoje skúsenosti a zručnosti každý deň
v základných umeleckých školách svojim žiakom. V rámci popradského hudobného festivalu
sa predstavia: Mgr. Peter Čapo - organ a Bc. Terézia Novotná - husle.
Spoluúčinkujú žiačky z husľovej triedy T. Novotnej  - Michaela Lajošová a Ľubka Dlugošová.
Skladby od autorov: T. Albinoni, J. S. Bach, G. F. Telemann, F. M. Veracini, G. F. Händel, D. Buxtehude.
Vstupné: 2 € / 1 € pre študentov  a dôchodcov

15. apríl  / 18.00 / utorok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála 
ADAM BRUTOVSKÝ / KLAVÍRNY RECITÁL
Koncertné vystúpenie mladého klaviristu, rodáka z Popradu, prinesie prezentáciu vrcholných diel
klavírnej literatúry. Už ako žiak ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade účinkoval Adam  na rôznych
festivaloch a stal sa laureátom viacerých klavírnych súťaží. Zúčastňuje sa domácich
aj medzinárodných klavírnych kurzov /Viedeň, Praha, Eisenstadt/ pod vedením uznávaných umelcov.
V súčasnosti je študentom posledného ročníka magisterského štúdia na VŠMU
v Bratislave v klavírnej triede prof. Daniela Buranovského.                                                              
Skladby od autorov: F. Busoni, J. S. Bach, L. van Beethoven, A. Skrjabin.
Vstupné: 2 € / 1 € pre študentov a dôchodcov

24. apríl / 18.00 / štvrtok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála 

SLOVAK TANGO / BANSKÁ BYSTRICA
Skupinu  Slovak Tango tvoria mladí a študovaní hudobníci, ktorí interpretujú slovenské  populárne
piesne 30. až 50. rokov 20. storočia. Prinášajú poslucháčom slávne evergreeny slovenskej populárnej
scény z dielní G. Dusíka, P. Čádyho, P. Braxatorisa a D. Pálku, ktoré preslávili vtedajšie hviezdy
F. K. Veselý, M. Olláryová, J. Kuchár a ďalší. Skupina účinkuje v zložení: Peter Račko - spev,
A. Turčin - husle, F. Kubiš - akordeón, R. Bošeľa - viola, gitara, spev a M. Maťaš - kontrabas. 
Skladby od autorov: G. Dusík,  M. S. Trnavský, T. Š. Martinský, J. Ježek Stránsky,
R. Hrebenár, D. Pálka, E. Generisch, Z. Cón.
Vstupné: 4 € / 2 € pre študentov a dôchodcov 

Otvárací koncert XXXVIII. ročníka PHJ
10. apríl / 18.00  / štvrtok / Kostol sv. Egídia
STRETNUTIE S BAROKOM / KONCERT
Popradskí hudobníci a pedagógovia odovzdávajú svoje skúsenosti a zručnosti každý deň
v základných umeleckých školách svojim žiakom. V rámci popradského hudobného festivalu
sa predstavia: Mgr. Peter Čapo - organ a Bc. Terézia Novotná - husle.
Spoluúčinkujú žiačky z husľovej triedy T. Novotnej  - Michaela Lajošová a Ľubka Dlugošová.
Skladby od autorov: T. Albinoni, J. S. Bach, G. F. Telemann, F. M. Veracini, G. F. Händel, D. Buxtehude.
Vstupné: 2 € / 1 € pre študentov  a dôchodcov

15. apríl  / 18.00 / utorok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála 
ADAM BRUTOVSKÝ / KLAVÍRNY RECITÁL
Koncertné vystúpenie mladého klaviristu, rodáka z Popradu, prinesie prezentáciu vrcholných diel
klavírnej literatúry. Už ako žiak ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade účinkoval Adam  na rôznych
festivaloch a stal sa laureátom viacerých klavírnych súťaží. Zúčastňuje sa domácich
aj medzinárodných klavírnych kurzov /Viedeň, Praha, Eisenstadt/ pod vedením uznávaných umelcov.
V súčasnosti je študentom posledného ročníka magisterského štúdia na VŠMU
v Bratislave v klavírnej triede prof. Daniela Buranovského.                                                              
Skladby od autorov: F. Busoni, J. S. Bach, L. van Beethoven, A. Skrjabin.
Vstupné: 2 € / 1 € pre študentov a dôchodcov

24. apríl / 18.00 / štvrtok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála 

SLOVAK TANGO / BANSKÁ BYSTRICA
Skupinu  Slovak Tango tvoria mladí a študovaní hudobníci, ktorí interpretujú slovenské  populárne
piesne 30. až 50. rokov 20. storočia. Prinášajú poslucháčom slávne evergreeny slovenskej populárnej
scény z dielní G. Dusíka, P. Čádyho, P. Braxatorisa a D. Pálku, ktoré preslávili vtedajšie hviezdy
F. K. Veselý, M. Olláryová, J. Kuchár a ďalší. Skupina účinkuje v zložení: Peter Račko - spev,
A. Turčin - husle, F. Kubiš - akordeón, R. Bošeľa - viola, gitara, spev a M. Maťaš - kontrabas. 
Skladby od autorov: G. Dusík,  M. S. Trnavský, T. Š. Martinský, J. Ježek Stránsky,
R. Hrebenár, D. Pálka, E. Generisch, Z. Cón.
Vstupné: 4 € / 2 € pre študentov a dôchodcov 

30. apríl  / 18.00 / streda / Dom kultúry Poprad - divadelná sála 
HOVORIŤ HUDBOU 
Koncert učiteľov ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade. Súčasťou ich pedagogickej práce
je aj vlastné hudobné vy jadrenie na koncertnom pódiu. 
Vstupné: 2 € / 1 € pre študentov a seniorov

5. máj  / 18.00 / pondelok / Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie 

LA SAINTE FOLIE FANTASTIQUE 
FRANCÚZSKE HUDOBNÉ KLENOTY
Profesionálny súbor komornej hudby pozostáva z čembala, violy di gamby a z barokových huslí - nástrojov,
ktoré sa používali v XVII. a XVIII. storočí. Súbor účinkuje v zložení: LUCILE BOULANGER  /viola di gamba/
- začala študovať už v piatich rokoch. Je víťazkou viacerých medzinárodných súťaží.
ARNAUD de PASQUALE /čembalo/ - začal študovať hru na čembalo ako 5-ročný u D. Ferrana na Konzervatóriu
v Poitiers. Následne získal viaceré diplomy v štúdiu  zameranom na starú hudbu, basso continuo a hru na čembalo.
Aktívne koncertuje v komorných zoskupeniach. ZUZANA BRANCIARD /barokové husle/, rodáčka z Popradu,
bola prijatá v maturitnom ročníku Konzervatória v Košiciach na Vysokú školu múzických umení do Bratislavy.
V roku 2005 jej bolo udelené mimoriadne štipendium francúzskej vlády na študijný pobyt vo Francúzsku.
Pravidelne spolupracuje s rôznymi barokovými súbormi.
Skladby od autorov: F. Couperin,  J. - M. Leclair,
J. - F. Rebel, J. - P. Rameau.
Vstupné: 4 € / 2 €

30. apríl  / 18.00 / streda / Dom kultúry Poprad - divadelná sála 
HOVORIŤ HUDBOU 
Koncert učiteľov ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade. Súčasťou ich pedagogickej práce
je aj vlastné hudobné vy jadrenie na koncertnom pódiu. 
Vstupné: 2 € / 1 € pre študentov a seniorov

5. máj  / 18.00 / pondelok / Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie 

LA SAINTE FOLIE FANTASTIQUE 
FRANCÚZSKE HUDOBNÉ KLENOTY
Profesionálny súbor komornej hudby pozostáva z čembala, violy di gamby a z barokových huslí - nástrojov,
ktoré sa používali v XVII. a XVIII. storočí. Súbor účinkuje v zložení: LUCILE BOULANGER  /viola di gamba/
- začala študovať už v piatich rokoch. Je víťazkou viacerých medzinárodných súťaží.
ARNAUD de PASQUALE /čembalo/ - začal študovať hru na čembalo ako 5-ročný u D. Ferrana na Konzervatóriu
v Poitiers. Následne získal viaceré diplomy v štúdiu  zameranom na starú hudbu, basso continuo a hru na čembalo.
Aktívne koncertuje v komorných zoskupeniach. ZUZANA BRANCIARD /barokové husle/, rodáčka z Popradu,
bola prijatá v maturitnom ročníku Konzervatória v Košiciach na Vysokú školu múzických umení do Bratislavy.
V roku 2005 jej bolo udelené mimoriadne štipendium francúzskej vlády na študijný pobyt vo Francúzsku.
Pravidelne spolupracuje s rôznymi barokovými súbormi.
Skladby od autorov: F. Couperin,  J. - M. Leclair,
J. - F. Rebel, J. - P. Rameau.
Vstupné: 4 € / 2 €

Zmena programu vyhradená!

Predpredaj vstupeniek / Info :  MIC 052 / 7721700, DK 052 / 7722255.

Plagát v elektronickej podobe žiadajte na: kultura@msupoprad, www.poprad.sk
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Farby, laky, stierky, tmely,
oleje, vosky, napúšťadlá,

fungicídy, riedidlá, náradie... 

NA JARNÉ MAĽOVANIE
za najnižšie ceny v regióne ponúka
Pulzar, s.r.o. – veľkoobchod farby laky

Teplická 4, Poprad, tel.: 052/776 71 27 PP
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FARBY - LAKY

V týchto dňoch 
dostanú Poprad-
čania do svojich 
schránok aprílové 
vydanie mesačníka 
Poprad. Nájdu v ňom 
informácie o hlav-
ných udalostiach v 
meste, revitalizácii 
Námestia sv. Egídia, 
harmonogram jar-
ného upratovania, údaje o dani 
z nehnuteľností a dani za psa, 
kto bol Ján Juraj Rainer, slovo 
dostali ďalší poslanci. Nechýba-
jú ani časy bohoslužieb v pop-

radských chrámoch, 
predstavenie zboru 
Bratskej jednoty bap-
tistov v Poprade, po-
hotovosť v lekárňach, 
spoločenská rubrika i 
kalendár najpodstat-
nejších športových 
podujatí v meste. 
Mesačník obsahuje 
tiež množstvo kul-

túrnych programov na apríl a 
vstupenku pre 1 osobu na Tatra 
expo – Podtatranské výstavné 
trhy, ktoré budú 11. - 13. apríla 
v popradskej Aréne.  (ppp)

Aprílový mesačník
POPRAD
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REVITALIZÁCIA NÁMESTIA

KULTÚRA V MESTE

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH


