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Voliči v SR poslali do druhého kola Čaputovú a Šefčoviča,
Popradčania by posunuli inú dvojicu

Slovenskí voliči absolvovali
prvé kolo prezidentských volieb
a do druhého, ktoré sa bude konať 30. marca, posunuli Zuzanu
Čaputovú a Maroša Šefčoviča.
Podľa informácií Štatistického
úradu SR volebná účasť v SR dosiahla 48,74 perc. Z. Čaputová
získala 870 415 platných hlasov,
čo predstavuje 40,57 perc., M.
Šefčovič získal 400 379 platných
hlasov, čo je 18,66 perc. Tretím v
poradí bol Štefan Harabin (14,34
perc.), 4. Marian Kotleba (10,39
perc.), 5. František Mikloško
5,72 perc.), 6. Béla Bugár (3,10
perc.), 7. Milan Krajniak (2,77
perc.), 7. Eduard Chmelár (2,74
perc.). Ostatní kandidáti dosiahli pod 1 perc.
V samotnom meste Poprad voliči odovzdali najviac hlasov Z. Čaputovej 44,54 perc., druhý bol Š.
Harabin 17,97 perc., 3. M. Šefčovič

14,89 perc., 4. Marian Kotleba 9,01
perc., 5. F. Mikloško 6,35 perc., 6.
E. Chmelár 2,62 perc., 7. M. Krajniak 2,57 perc. Ostatní kandidáti
neprekročili 1 perc. Volebná účasť v
Poprade bola 50,45 perc. Najvyššiu
62,4 percentnú účasť zaznamenali vo volebnom okrsku č. 8 v ZŠ s
MŠ na Komenského ul., nasledoval
VO č. 34 v ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej so 61,52 perc., VO č. 2
na MsÚ Poprad so 60,23 perc. a v
tesnom závese VO č. 37 pracovisko
MsÚ v Strážach so 60,11 perc.
V Popradskom okrese bola volebná účasť 50,72 perc. Voliči dali najviac hlasov Z. Čaputovej 41,18 perc.,
ďalej Š. Harabinovi 18,41 perc., M.
Šefčovičovi 15,16 perc., M. Kotlebovi 10,27 perc., F. Mikloškovi 7,36
perc., M. Krajniakovi 2,68 perc. a E.
Chmelárovi 2,62 perc. Ostatní kandidáti získali pod 1. perc.
(Pokračovanie na str. 3)

Pozor na zmeny
v organizácii dopravy

V tomto roku dôjde
k viacerým zmenám
v doprave na území
mesta Poprad. Už
od 1. apríla sa zmení
hlavná a vedľajšia cesta na križovatke ulíc
Levočská a Okružná
a tým pádom prejde
úpravou aj dopravné
značenie, ktoré by si mali
vodiči viac všímať.
Na úpravu čakajú viaceré križovatky v meste a na
prvej z nich dôjde k zmene
už od 1. apríla. Frekventovaný úsek križovatky medzi
Levočskou a Okružnou uli-

cou bol miestom častých dopravných nehôd a tak mesto
pristúpilo k zmene v riadení dopravy. „Mesto k tejto
a iným zmenám pristúpilo
na základe podnetov občanov, ale aj vlastných zistení.“
(Pokračovanie na str. 12)
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Radnica predstavila množstvo
investičných zámerov

Vedenie mesta predstavilo
na tlačovej konferencii minulú stredu rozsiahle investičné zámery, ktoré pokladá
za prioritné.
Je ich veľa, ale medzi najdôležitejšie patrí riešenie areálu
kasární na sídlisku Západ,
komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v celom
meste, výstavba modelového
jednopodlažného parkoviska
za blokom Antimón, projekty
na protipovodňové opatrenia,
osvetlené a lepšie označené
priechody pre chodcov, obnova mostov, riešenie panelovej
cesty do Stráží, parkoviská na

Kvetnici, sekundové odpočítavanie na križovatkách, cyklistické chodníky a ďalšie. Na februárovom zasadaní mestského
zastupiteľstva poslanci schválili
komisiu na prípravu súťažných

podmienok a vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaže na
predaj nehnuteľností - objektov a pozemkov v areáli bývalých kasární na Ul. 29. augusta.
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

OBYVATELIA, ktorí využívajú
•domové
studne si môžu dať analyzo-

vať dusičnany vo štvrtok 21. marca
od 7. do 13. hod. v Podtatranskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (PVPS) v Poprade. Podmienkou je priniesť minimálne 100 ml
vzorky pitnej vody v čistej a označenej fľaši na vrátnicu spoločnosti
na Hraničnej ul. Svetový deň vody,
ktorý pripadá na 22. marca si PVPS
pripomenie aj prezentáciou spoločnosti v piatok 22. marca v OC MAX
v Poprade.

CELOSLOVENSKÝ
•zameraný
na vedenie

seminár
povinných
odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských
knižníc sa uskutoční v Poprade vo
štvrtok 28. marca v Podtatranskej
knižnici na sídl. Západ.

V RÁMCI 5. ročníka projektu
•s názvom
Chuť Francúzska, kto-

rú inicioval francúzsky šéfkuchár
Alain Ducasse a Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodného
rozvoja Francúzska sa bude vo štvrtok 21. marca v reštauráciách a na
francúzskych veľvyslanectvách 150
krajín podávať viac ako 3000 večerí
s cieľom osláviť francúzsku gastronómiu. Aj v Poprade sa bude večerať po francúzsky a to v Reštaurácii
Fabrika.

FINANČNÁ správa vychádza
•v ústrety
svojim klientom. Vzhľa-

dom na to, že na konci marca sú
už pravidelne veľmi vyťažené daňové úrady, predĺži finančná správa
úradné hodiny. Daňové priznanie je
potrebné podať a daň aj zaplatiť do
1. apríla 2019. Pozor si musia dať
najmä fyzické osoby podnikatelia.
Registráciu na elektronickú komunikáciu by už nemali odkladať.

VEČER plný akčných žien,
•networkingu,
motivácie a noviniek

z oblasti zdravia, krásy sa bude konať v sobotu 23. marca od 15. hod.
v hoteli Europa v Poprade.

28. marca o 16.30
•hod.VObudeštvrtok
v priestoroch popradského pastoračného centra prezentácia
tohtoročných Svetových dní mládeže.

webovej stránke mesta Po•pradNAwww.poprad.sk
je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. Práce súvisia
s opravou a pravidelnou údržbou
distribučnej sústavy.
(ppš)

Radnica predstavila množstvo investičných zámerov

(Dokončenie zo str. 1)

„Developer bude musieť riešiť aj
dopravu smerom na cestu I/18, ktorá
musí rešpektovať dopravné prepojenie
zo sídliska Západ na Juh,“ zdôraznil
primátor Anton Danko, ktorý si vie v
tejto lokalite predstaviť nové bytovky
i rodinné domy. Bokom by nemala
zostať ani občianska vybavenosť a revitalizácia súvisiaceho nábrežia.
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v celom meste
Popradská samospráva sa mieni
pustiť i do zásadnej komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia
(VO). Začať plánuje na sídliskách
Juh a postupne urobiť rekonštrukciu VO kompletne na celom území
mesta vrátane dobudovania nových
úsekov verejného osvetlenia. Mesto
má dve možnosti financovania - úver
alebo formou koncesnej zmluvy, pretože náklady na tento zámer môžu
dosiahnuť 5 - 7 mil. eur a realizácia
sa odhaduje na niekoľko rokov. Využité budú tiež smart prvky. „Bude to
stáť veľa finančných prostriedkov, ale
je to nutné. Hlavne stĺpy sú v dezolátnom stave, nehovoriac o tom, aká je
spotreba elektrickej energie. Predpokladáme, že realizáciou by sme dokázali ušetriť 35-60 perc. na dodávkach
elektriny. Zámer predstavíme mestskému zastupiteľstvu, aby rozhodlo,
akou formou sa bude financovať. Bolo
by fajn, keby sme začali ešte v tomto
volebnom období. Ideme vypísať súťaž
na projektovú dokumentáciu, bude to
musieť byť veľká súťaž, možno medzinárodná,“ ozrejmil primátor. Viceprimátor Štefan Pčola dodal, že VO
je už po zenite a na hranici ekonomickej únosnosti aj životnosti. Viceprimátor Ondrej Kavka poznamenal,
že len na samotnú údržbu VO vynakladá mesto mesačne 18,5 tisíc eur a
ilustroval na príklade Kvetnice, aký
pozitívny dopad mala výmena osvetlenia v tejto mestskej časti: „Nedá sa
to porovnať oproti minulosti, čo sa
týka svietivosti aj nákladov na prevádzku.“
Prvé modelové parkovisko
Situáciu s parkovaním sa vedenie
mesta rozhodlo riešiť budovaním
verejne prístupných jednopodlažných parkovísk. Primátor podčiarkol: „Ľudia odmietli veľké parkovacie
domy, takéto riešenie by mohlo byť
prijateľné. Nechceme ísť do obludných
betónových stavieb na sídliskách. Ako
ideálne územie na prvé modelové jednopodlažné parkovisko sme vybrali
priestor za blokom Antimón, kde by
sme to chceli vyskúšať. Je to lacnejšie, ako by sme šli do podzemia a
bude to na stávajúcich parkoviskách.

Pokiaľ sa tento model uchytí, máme
vytypované ďalšie 3-4 miesta. Trvám
na tom, že sa k tomu musí vyjadriť
nadpolovičná väčšina bývajúcich zo
spoločenstiev vlastníkov bytov okolo
tohto územia. Ak sa vyjadria, že súhlasia, chceli by sme na stávajúcom
parkovisku vybudovať prvé podlažie
a vzniklo by takéto prvé modelové
parkovisko. Kapacita parkovacích
miest v danom území by sa zvýšila
minimálne o 80 perc.“ Vedúca odboru výstavby MsÚ Kristína Horáková
podotkla, že už v máji chcú osloviť spoločenstvá vlastníkov bytov,
ktorých sa to týka a na základe ich
súhlasov dôjde k príprave projektovej dokumentácie. Viceprimátor Š.
Pčola poukázal i na to, že výstavbou
jednopodlažných parkovísk na stávajúcich už existujúcich parkovacích
plochách by zároveň nedošlo k úbytku zelene a súčasne mesto pri ich
budovaní bude reagovať aj na trendy
v elektromobilite.
Projekty na protipovodňové
opatrenia
Popradská samospráva pripravuje
i projekty protipovodňových opatrení. V prvom rade sa týkajú sídliska
Juh III, kde dochádza k záplavám.
Ďalšími územiami sú mestská časť
Stráže a Spišská Sobota na Brokoffovej ul. Radnica chce využiť najmä
prostriedky z výziev pre mestá a
obce na projekty týkajúce sa protipovodňových opatrení a zelene. Dôležité bude majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na sídlisku Juh a
hlavne v Strážach. Prednostka MsÚ
Oľga Netočná uviedla: „Už v minulosti sme sa pokúšali riešiť situáciu
so zatápaním v Strážach. Riešenie je
možné na súkromných pozemkoch.
Rozhodujúce je, či sa Strážania budú
vedieť zrieknuť časti svojich pozemkov.“ Tamojší občania situáciu riešiť
chcú, ale doteraz všetko stroskotávalo práve na neochote umožniť

odvedenie vody cez ich pozemky.
Pre Strážanov, ale aj ostatných obyvateľov mesta, chce vedenie mesta
konečne riešiť aj doterajšiu panelovú
cestu medzi Kukučínovou a Levočskou ul. Ide osloviť majiteľov pozemkov, aby mohlo pristúpiť k realizácii
tejto komunikácie a dať jej podobu
skutočnej cesty. Primátor uzavrel:
„Bude môcť byť využívaná smerom
na sídlisko Juh a dole smerom na
Spišskú Sobotu, čím dôjde k odľahčeniu jestvujúcich komunikácií.“
Chystajú sa dopravné vylepšenia
V oblasti dopravy mesto pripravuje viacero vylepšení. Zaoberá sa
riešením prístupovej komunikácie
od mosta pri akvaparku až po ulicu
Boženy Němcovej. V budúcom roku
hodlá tiež pristúpiť k rekonštrukcii
mosta na Alžbetinej ul. pre motoristov, ale na muške má i ďalšie dva - na
Mnoheľovej ul. pri pošte a na Ul. 1.
mája. Má v úmysle i revíziu osvetlených priechodov pre chodcov. „Ideme ich skontrolovať a nasvietiť nové
priechody na uliciach Štefánikova a
Mnoheľova, pri hlavnej pošte a na
Francisciho pri zrekonštruovanom
moste. Chceme ako prví na Slovensku označiť 5 najfrekventovanejších
priechodov pre chodcov rozdelením
na dve časti v strede s pásom pre nevidiacich,“ vysvetlil primátor. Keďže
sa v Poprade ujalo sekundové odpočítavanie na dvoch križovatkách,
samospráva už pracuje na projekte s
rozšírením o ďalších 7 - na semaforoch na Ul. 1. mája, pri hlavnej pošte,
na križovatke ulíc Štefánikova a Levočská, pri nemocnici, pivovare, pri
Tescu a OBI. Samospráva sa venuje
aj čo najlepšiemu riešeniu zámeru
plánovanej okružnej križovatky pri
nemocnici, ktorá je veľmi preťažená, ale jej vybudovanie je veľmi nákladné najmä kvôli sieťam. Radnica
hľadá ešte iné dopravné riešenie.
Potešia sa opäť aj Kvetničania.
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Voliči v SR poslali do druhého kola Čaputovú a Šefčoviča...

(Dokončenie zo str. 1)

V Prešovskom samosprávnom kraji
dosiahla volebná účasť 46,30 perc. a
voliči udelili najviac platných hlasov
Z. Čaputovej 30,28 perc., na druhom
mieste M. Šefčovičovi 20,15 perc.,
tretí bol Š. Harabin 18,37 perc., 4. M.
Kotleba 11,54 perc., 5. F. Mikloško 9,8
perc., 6. M. Krajniak 4,02 perc., 6. E.
Chmelár 2,45 perc., 7. B. Bugár 1,59
perc. Zvyšní kandidáti nepresiahli 1
perc.
V mestách a obciach Popradského
okresu bolo niekoľko prekvapivých
výsledkov. V Liptovskej Tepličke
získal najviac platných hlasov M.
Kotleba 28,27 perc. pred Z. Čaputovou 20,13 perc. V Spišskom Štiavniku
najviac bodoval M. Šefčovič s 26,53
perc. pred Z. Čaputovou s 25,51 perc.
V 4 obciach - Hranovnica, Jánov-

ce, Vernár a Vikartovce si najväčšiu
podporu voličov vybojoval Š. Harabin. Vo Vernári získal dokonca až
48,68 perc. hlasov pred Z. Čaputovou
22,69 perc. V Hranovnici dosiahol
41 perc., takisto pred Z. Čaputovou
s 28,87 perc. V Jánovciach zvíťazil Š.
Harabin s 25,57 perc. pred Z. Čaputovou s 23,78 perc. Vo Vikartovciach
bol prvý Š. Harabin s 25,19 perc. pred
M. Šefčovičom s 21,43 perc. a blízko
za ním M. Kotleba s 19,24 perc. a Z.
Čaputová sa ocitla až štvrtá so 17,84
perc. V ostatných mestách a obciach
okresu Poprad získala Z. Čaputová najviac platných hlasov voličov.
Najvyšší počet dosiahla v Tatranskej
Javorine 59,45 perc., Mengusovciach
55,1 perc. a meste Vysoké Tatry 53,25
perc. Na druhom až štvrtom mieste
sa v obciach Popradského okresu ob-

Vo volebnom okrsku v ZŠ s MŠ na
Dostojevského ul. v Poprade.
mieňali Š. Harabin, M. Šefčovič, M.
Kotleba, ale aj F. Mikloško. Najvyššiu
volebnú účasť malo mesto V. Tatry
65,95 perc., za ním Štôla 61,8 perc.
a Vernár 60,92 perc.
(mar)

Prezident Andrej Kiska spolu s manželkou v sobotu ráno volil
doma - v Poprade. Podľa neho sa počas 5-tich rokov, aj v poslednom období v našej krajine veľa zmenilo a je nesmierne dôležité
pokračovať v boji za slušné a spravodlivé Slovensko.
Aj keď Andrejovi Kiskovi zostávajú ešte vyše dva mesiace
v úrade, prezident už tak trochu bilancoval uplynulé 5-ročné
obdobie, keď zastával post hlavy štátu. „Najkrajšie boli stretnutia
s úžasnými ľuďmi doma i v zahraničí. Najpamätnejšie pre mňa
zostane stretnutie s pápežom. Najťažšími boli udalosti okolo vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.“
A. Kiska dodal, že uplynulých päť rokov bol ťažký boj, keď otváral viacero tém týkajúcich sa školstva, zdravotníctva i rómskej
problematiky. „V kútiku duše je mi ľúto, že som niektoré veci nedotiahol tak, ako som si želal. Napr. o tak dôležitom školstve som rozprával stokrát a možno som mal rozprávať tisíckrát. Stále sa v ňom
nič nemení. Čo sa týka mojej budúcnosti, som ešte vyše 2 mesiace
prezidentom. Som aktívny prezident, dajte mi ešte trochu čas, presne viem, čo urobím a určite vám o všetkom poviem.“
(kpa)
V lokalite Juhu IV v trojuholníkovom
cípe pri Suchoňovej ul. sa už začínajú
práce na výstavbe nových bytov. Spoločnosti GMT z Bardejova popradskí poslanci ešte v roku 2016 schválili prenájom
3100 m2 na výstavbu bytových domov s
bytmi a hromadnú garáž, ktoré budú
spĺňať podmienky zákona o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
a takisto o Štátnom fonde rozvoja bývania. V Poprade tak pribudne vyše 80
nových bytov. FOTO - Marek Vaščura
Mesto čaká na potvrdenie zo
Slovenského pozemkového fondu o
prevedení 4 tisíc m2 do jeho vlastníctva. Pre toto územie vypracuje
projekt pre 40 parkovacích miest a
ďalších 10 zamýšľa vybudovať za bývalou škôlkou na Kvetnici, po vyriešení problému s prístupovou cestou.
Na stredajšej tlačovke vedenie
mesta informovalo aj o chystanej
zmene prednosti v jazde - na Alžbetinej ul. a v blízkosti budovy SOU
remesiel a služieb na uliciach Le-

vočská a Okružná.
Primátor sa zmienil i o výstavbe
nového cyklochodníka: „Mal som vo
svojom volebnom programe výstavbu
novej trasy cyklistického chodníka po
pravom brehu rieky Poprad z Popradu
do Svitu, ale stretol som sa s viacerými
pripomienkami. Preto sme sa vo vedení rozhodli vypísať anketu na webovej
stránke mesta, či občania chcú túto
trasu alebo radšej trasu smerom na
Veľkú Lomnicu popri rieke Poprad.
Anketa potrvá do 25. marca. Zatiaľ

Krátke správy

SÚŤAŽ Dedina roka vyhlasuje
•Slovenská
agentúra životného pros-

tredia spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre
obnovu dediny a Združením miest
a obcí Slovenska. Víťaz získa okrem
titulu Dedina roka 2019 aj možnosť
reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Podrobnejšie informácie o súťaži, vrátane
podmienok a pravidiel, termínov
a prihlášky obce do súťaže sú zverejnené na internetovej stránke www.
obnovadediny.sk Uzávierka prihlášok je do 30. apríla 2019.

vietor, ktorý sa minulý týž•deňSILNÝ
prehnal Slovenskom, poškodil aj

lesné porasty v Tatranskom národnom parku. Na území Štátnych lesov
TANAP-u vyvrátil a polámal vyše
päťtisíc stromov, čo predstavuje približne 4 000 m3 drevenej hmoty. Najväčšie škody prírodný živel napáchal
v obvodoch Podspády a Habovka.

FRANCÚZSKY región Provence•-Alpes-Côte
d´Azur chce spolupra-

covať s Prešovským samosprávnym
krajom. O podobe partnerstva i oblastiach rozvíjania konkrétnych aktivít rokovali minulý týždeň v Nice
viceprezident regiónu a primátor
mesta Christian Estrosi s predsedom
PSK Milanom Majerským.

radnica pracuje
•na KEŽMARSKÁ
geografickom systéme, ktorý má

byť zdrojom dôležitých dát pre ďalšie
budovanie mesta. V 2D a 3D geografickom systéme majú byť zaznačené všetky inžinierske siete, optické
káble, komunikácie, budovy, parky
či zeleň s presnými GPS súradnicami. Hotový by mal byť na jeseň.

SLOVENSKO malo aj tento rok
•zastúpenie
na jednej z najprestížnej-

má viac hlasov cyklochodník do Veľkej
Lomnice.“
Mesto tiež už vybralo vhodné
miesto na ďalšiu ľadovú plochu - v
areáli Centra voľného času na sídlisku
Juh. Bude zameraná viac na sídliskový hokej s vytvorením potrebného
zázemia a takisto vonkajším fitnes
ihriskom.
O presných termínoch realizácie jednotlivých investičných zámerov bude
radnica občanov informovať aj prostredníctvom našich novín.
(mar)

ších výstav cestovného ruchu ITB
Berlín. Návštevníci veľtrhu, ktorý sa
konal od 6. do 10. marca sa zaujímali
v rámci slovenskej expozície najmä o
informácie týkajúce sa kúpeľných a
relaxačných pobytov, rekreácie na horách, ponuky kempingov a UNESCO
pamiatok. Z turistických regiónov
je najväčší dopyt po Vysokých Tatrách a regiónoch Spiš, Liptov, Orava
alebo Podunajsko. Z miest sa turisti
zaujímali najmä o Bratislavu, Košice,
Levoču, Kežmarok, Banskú Štiavnicu,
Kremnicu a Banskú Bystricu.
držiteľa prestížne•ho Prednáška
ocenenia Prominent ekonomiky

SR Vladimíra Syneka sa uskutoční
v piatok 22. marca o 17. hod. v Hoteli International vo Veľkej Lomnici. Témou budú nové výzvy v
riadení firiem a manažérske mýty.
Vstup je voľný.		
(ppš)
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Prváci dostanú
darček od mesta
Vedenie mesta pripravuje kroky, ktoré majú pomôcť mladým
rodinám s deťmi a podporiť demografiu v Poprade. V septembri
dostane každý prváčik základnej
školy - Popradčan školské pomôcky za 30 eur. A ako pomoc pre zaneprázdnených rodičov, ktorí pracujú i neskoro popoludní a večer
vznikne od 1. septembra materská
škola na Tajovského ul., ktorá bude
otvorená najmenej do 20. hod. „Na
schválenie do mestského zastupiteľstva pripravíme takisto návrh, aby
sme každému narodenému prvému
Popradčanovi v rodine prispeli určitou finančnou hotovosťou,“ uzavrel
primátor.		
(mar)

Ocenili
osobnosti Tatier

Na Tatranskom galavečere minulý piatok pri príležitosti 72. výročia založenia mesta Vysoké Tatry uviedli do Tatranskej športovej
siene slávy Karola Sucháneka in
memoriam, významného organizátora a činovníka veľkých lyžiarskych a iných športových podujatí v
Tatrách. Cenu mesta za celoživotné
dielo udelili Marte Janíkovej, zakladateľke anesteziológie v hrudníkovej chirurgii v Československu,
ktorá svoj život zasvätila liečbe pacientov ústavu vo Vyšných Hágoch
a Cenu primátora za čin roka 2018
získal prozaik Anton Marec, ktorý
v uplynulom roku uviedol do literárneho sveta až dve publikácie s
tatranskou tematikou.
(ppp)

Mesto ponechalo (f)ITcubator v priestoroch Reduty

Po rokovaní s primátorom mesta
Poprad Antonom Dankom minulý
týždeň sa mesto rozhodlo ponechať
priestory Reduty pre neziskovú organizáciu (f)ITcubator a podporiť
mladé talenty v ich rozvoji. Mladí
Popradčania tak dostanú tvorivé
prostredie od svetových lídrov v IT
sektore.
Nezisková organizácia založená
prevažne popradskými IT firmami
sa teší tejto podpore a plánuje preinvestovať viac ako 20 tisíc eur na moderné vybavenie priestorov. Popradská mládež bude môcť využívať tieto
priestory od septembra - začiatkom
budúceho školského roka.
Podľa slov Jána Michlíka (na foto
pri vystúpení na mestskom zastupiteľstve), člena správnej rady f(IT)
cubatora budú v priestoroch Reduty
okrem kreatívnej miestnosti pre semináre a tímovú prácu aj tri laboratóriá, ktoré sú určené pre využitie
plánovaných projektov v Smart City.
Mesto Poprad tak získa spolu s detailnou analytikou intravilánu mesta
aj dôležité dáta o kvalite životného
prostredia, dopravy a návštevnosti

turistov vo vybraných zónach. Okrem
toho sa mesto Poprad bude môcť
hrdiť aj moderným
pracoviskom v oblasti energetického
manažmentu, monitoringu a využívania zelených trvalo
udržateľných energií.
Tretím zameraním
laboratórií bude využitie virtuálnej a
rozšírenej reality v mestách pre potreby urbanistického plánovania,
turizmu, či nových metód vo vzdelávaní v spolupráci s úspešným popradským startupom Cviker.
Tvorivé laboratória plánujú partnersky podporiť inovatívne spoločnosti ako Hikvision, Slovanet, Cisco
či Slovak Telekom. Tie zároveň v
spolupráci s (f)ITcubatorom chcú
podporiť aj rozvoj stredných technických škôl a prispieť na vybavenie
odborných pracovísk technológiami
tak, aby mohli mladí pokračovať v
rozšírení svojich zručností v labora-

tóriách neziskovej organizácie.
„Vážime si ústretový krok mesta
Poprad ponechať priestory Reduty i
naďalej v nájme pre našu neziskovú
organizáciu. Z dlhodobého hľadiska
prinesie (f)ITcubator mestu Poprad
mnoho inovatívnych projektov a
podporí tak komunitu ľudí, ktorých
cieľom je svoje nápady a vízie pretaviť do skutočnosti“, uvádza J. Michlík. A ako dodáva: „Už teraz máme
pripravené zaujímavé projekty, do
ktorých sa môžu mladí okamžite zapojiť, resp. priniesť kreatívne nápady na ich vylepšenie“.
(smr)

V meste a okolí sa objavili pútače o ponuke nových bytov v Poprade. Majú vyrásť v komplexe bývalého Horse
(základný kameň bol poklepaný v roku 2006), ktorý sa
premenoval na Stone City Centre Poprad. Developer na
svojej webovej stránke uvádza, že tu bude viac ako 300
jedno až štvorizbových bytov, 20 tisíc m2 kancelárskej
plochy a 900 parkovacích miest v podzemných garážach
a parkovacom dome. Komplex bude obsahovať apartmánový dom, bytový 20-poschodový dom, administratívu,
tri polyfunkčné objekty, parkovací dom a garáže. Začiatok výstavby je datovaný na tretí štvrťrok tohto roku.
Podľa informácií, ktoré zazneli na tlačovej konferencii
s vedením mesta Poprad minulý týždeň, spoločnosť BZ
s.r.o. finišuje na príprave stavby.
(ppm)

Z Popradu odišiel prvý transport žien a dievčat do Auschwitzu

V týchto dňoch si pripomenieme 77. výročie
odchodu prvého vlaku
s tisíckou mladých židovských žien a dievčat zo železničnej stanice v Poprade
do koncentračného tábora
Auschwitz. Prvý vlak vyrazil zo stanice večer 25.
marca 1942 o dvadsiatej
hodine dvadsiatej minúte
a v dobytčích vagónoch sa
tiesnili mladé ženy a dievčatá nevediac, že sa vezú
takmer na istú smrť.
Deportácie Židov zo
Slovenska v roku 1942 nasledovali ako konečný akt
predchádzajúcich protižidovských opatrení uskutočňovaných na základe

právnych noriem, ktoré
vyvrcholili prijatím tzv. Židovského kódexu (Zákona
o právnom postavení Židov
č. 198/1941) z 9. septembra
1941. Zákonný podklad deportáciám dal až dodatočne prijatý ústavný zákon č.
68/1942 Sl.z. o vysťahovaní
Židov prijatý 15. mája 1942.
20. - 21. marca 1942 sa začalo so zhromažďovaním
mladých dievčat, ktoré mali
odchádzať na údajné práce
do Poľska. V prvých štyroch transportoch ich odišlo
3670, v ďalších odchádzali
mladí chlapci od 16 rokov
a od júla už vlakmi Slovenských železníc slovenské
úrady začali deportovať celé

rodiny vrátane malých detí
a starcov.
Program pietneho podujatia v Poprade:
Nedeľa 24. marca 2019
Tatranská galéria v Poprade
16. hod. - slávnostné otvo-

renie výstavy fotografií
z priestorov židovských
múzeí v Berlíne, Varšave a
Seredi. Anna Ondrušeková SVETLOM DO TMY.
Dom kultúry v Poprade
18. hod. - spomienkový
koncert
NÁSTUPIŠTE
POPRAD - AUSCHWITZ, účinkujúci: Jana Orlická (spev), Peter Kořínek
(kontrabas), Ondřej Kabrna (klavír), Radek Pobořil
(akordeón), Ján Linhart
(bicie), Hana Frejková
(spev), Jaroslav Brabec
(akordeón) a Marianna
Borecká (spev).
Pondelok 25. marca 2019
Tatranská galéria v Poprade
9.30 hod. - premietanie

filmu SOBIBOR a otvorenie dokumentárnej výstavy SOBIBOR (v spolupráci
s Veľvyslanectvom Ruskej
federácie v SR a Ruským
centrom vedy a kultúry
v Bratislave),
12. hod. - kladenie vencov
pri pamätnej tabuli na Gymnáziu (Kukučínova 4239/1,
Poprad),
15. hod. - kladenie vencov
pri pamätnej tabuli obetí holokaustu, Železničná stanica,
Poprad.
Záštitu nad pietnym podujatím prevzal predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý
prisľúbil účasť. Účasť potvrdila aj ministerka kultúry SR
Ľubica Laššáková.
(snm)
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Letecká pomoc
Minulú stredu bol záchranársky vrtuľník z Popradu privolaný na pomoc
do Jasnej Lúčky.
Pomoc potrebovalo 5-ročné
dievčatko z Litvy, ktoré náhle
stratilo vedomie. Na miesto
boli vyslaní aj členovia HZS a
rýchla zdravotná pomoc, ktorá jej poskytla primárne zdravotné ošetrenie. Záchranársky
vrtuľník pristál na parkovisku,
kde si lekárka dievčatko prevzala do svojej starostlivosti.
Malá pacientka sa postupne
preberala k vedomiu, lekárka
jej doplnila liečbu a v sprievode matky bolo dievčatko
s podozrením na epileptický
záchvat letecky prevezené do
Detskej fakultnej nemocnice v
B. Bystrici.
(zuh)
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Týždeň s mestskou políciou

týždeň v pon•delokMINULÝ
zasahovali mestskí

policajti počas celého dňa v
spolupráci s hasičmi na rôznych miestach v Poprade, kde
vplyvom silného vetra došlo
k viacerým udalostiam, pri
ktorých hrozilo poškodenie
majetku, prípadne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia
občanov. Na Ústecko-orlickej
ulici vietor prevrátil strom
priamo na zaparkované vozidlo. Na Dostojevského
ulici došlo k uvoľneniu konštrukcie reklamného pútača
umiestneného na streche budovy a keďže hrozil jeho pád,
bola konštrukcia demontovaná. Na Sládkovičovej ulici
takmer došlo k poškodeniu
zaparkovaných vozidiel konárom odlomeným zo stromu.
V TEN istý deň v neskorých večerných hodinách
hliadka MsP zasahovala v
jednom z bytov v Továrenskej
štvrti. Malo tam dochádzať
k rušeniu nočného pokoja.
Spolu s hliadkou dorazila aj

•

sanitka, ktorú privolali osoby
nachádzajúce sa v byte, pre
náhlu nevoľnosť ženy. Ona
však na prekvapenie všetkých
akúkoľvek pomoc zdravotníkov odmietla. Mestskí policajti zistili, že žena nevoľnosť iba
predstierala. Dôvodom, podľa
jej slov, mala byť napätá situácia v byte.
V UTOROK 12. marca
podvečer preverili mestskí
policajti oznam na Francisciho ulici, kde sa pred jednou
z prevádzok mala nachádzať
žena so zdravotnými ťažkosťami. Bola pod vplyvom alkoholu a podľa vlastných slov
išla z oslavy narodenín svojho syna. Nemala však žiadne
zranenia a z miesta odišla po
svojich.
V STREDU 13. marca večer bolo na linke 159 prijaté
oznámenie ohľadom skupinky podozrivých osôb, ktoré
mali kopať do lámp verejného
osvetlenia. Hliadky mestskej
polície ich na základe popisu
zdržali. Išlo o štyroch mla-

•

•

dých mužov, ktorým bola za
ich konanie uložená bloková
pokuta.
VO ŠTVRTOK 14. marca
nadránom požiadal o pomoc
hliadku MsP Poprad obyvateľ
bytového domu na Popradskom nábreží, ktorý zistil,
že v pivničných priestoroch
sa nachádza neznámy muž.
Mestskí policajti zistili, že išlo
o muža bez domova, ktorý na
uvedenom mieste prespával.
Hliadkou bol vykázaný.
V TEN istý deň podvečer preverili mestskí policajti
oznam ohľadom vzájomného
fyzického napádania troch
osôb na Lidickej ulici. Zranenia u nich neboli zistené. Vec
je v riešení MsP Poprad.
V SOBOTU 16. marca večer preverili mestskí policajti
oznam ohľadom neznámej
ženy ležiacej na chodníku pred
herňou pri autobusovej stanici. Išlo o ženu, ktorá bola pod
vplyvom nadmerného množstva alkoholu, čo si vyžiadalo
privolanie sanitky.
(msp)

•

•
•

Viac ako dve miliardy ľudí trpia nedostatkom pitnej vody

Pvýkrát bol Svetový deň vody vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992
na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v Rio
de Janeiro v Brazílii a pripadol na 22.
marec 1993. Témou a mottom Svetového dňa vody 2019 je „Leaving no one
behind“ („Nenechať nikoho bokom“
alebo „Brať na každého ohľad“) vychádzajúc z Agendy 2030, ktorá dáva svetu
prísľub do roku 2030 zabezpečiť „vodu
pre všetkých“.
V súčasnej dobe žije na svete 2,1 miliardy ľudí v domácnostiach bez bezpečnej pitnej vody, čo ovplyvňuje ich zdravie. Odhaduje sa, že podiel samotných
hnačkových ochorení predstavuje 3,6 %
z celkových stratených rokov (DALY) vo
svete a tieto ochorenia sú zodpovedné za
úmrtie 1,5 milióna ľudí ročne. Predpokladá sa, že 58 % týchto ochorení, alebo
842 000 úmrtí ročne, možno pripísať
nebezpečnému zásobovaniu vodou, nevyhovujúcej kanalizácii a nedostatočnej
hygiene. Tieto nevhodné podmienky sú
príčinou 361 000 úmrtí detí vo veku do

Napísali ste nám

Ráno v pondelok 11. marca
cestou do práce som si všimol,
že na našom sídlisku Juh 3 vyčíňal VANDAL. Prevrátil veľký
žltý kontajner na separovanie
PVC a ten následne hodil do
vozovky. Na križovatke zlomil

päť rokov, a to väčšinou v krajinách s nízkymi príjmami.
Cieľom Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného
zdravotníctva na Slovensku je v tejto oblasti zvýšiť zdravotnú bezpečnosť pitnej
vody dodávanej obyvateľom prostredníctvom verejných vodovodov a tým aj
zlepšiť zdravie obyvateľov.
V územnom obvode RÚVZ so sídlom
v Poprade je najviac obyvateľov napojených na verejný vodovod v okrese Poprad 96,25 %, nasleduje okres Levoča s
podielom 85,01 %, najnižší podiel napojených obyvateľov je v okrese Kežmarok
79,63 %. V okrese Poprad sú napojené na
verejný vodovod všetky obce a mestá.
Okrem hromadného zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejných
vodovodov je obyvateľstvo zásobované aj
z individuálnych vodných zdrojov - najmä studní. Pri rozhodovaní o využívaní
studne na pitné účely by mal vlastník
brať do úvahy výhody i nevýhody, ktoré
so sebou prevádzka studne prináša. Voda
zo studne môže prinášať na jednej strane
benefit čerstvosti a príjemnej chuti bez

ovplyvnenia vody vodárenskými úpravami a dlhou cestou k spotrebiteľovi, na
druhej strane kladie na majiteľa studne
povinnosti, potrebné pre zaistenie kvalitnej a zdravotne bezpečnej vody.
Aj v tomto roku pracovníci RÚVZ so
sídlom v Poprade chcú svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomôcť zodpovedať na otázky týkajúce sa kvality vody.
Záujemcovia z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča tak môžu využiť 21. marca 2019 (štvrtok) konzultačné služby
na RÚVZ v Poprade v čase od 8. do 13.
hod., kde budú pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia poskytovať bezplatné poradenstvo v oblasti
ochrany vodných zdrojov, zdravotnej
bezpečnosti pitnej vody a jej významu
pre život a zdravie. Uvedené informácie je možné získať aj na telefónom čísle
052/7764452. V prípade záujmu budú
môcť obyvatelia využiť bezplatné orientačné stanovenie hodnoty dusičnanov
a dusitanov vo vzorkách pitnej vody, ktoré je možné priniesť vo vopred vypláchnutých a čistých fľašiach.
RÚVZ so sídlom v Poprade

Vyčíňanie nočného vandala

vodorovnú dopravnú značku
upevnenú na dvoch kovových
rúrkach a pohodil ju na trávnik. Po ceste k potravinám si
„udrel“ aj do dvoch kovových
skríň hlavného uzáveru plynu.
Úplný amok však dostal pri

Sintre, kde bezohľadne poprevracal niektoré predajné stánky
s erbom nášho mesta! Cestou
späť sa chcel asi podgurážiť v
miestnom pohostinstve. Ale
keďže už bolo zavreté, surovo so
zlosťou na drevenej bráne vytr-

hol robustnú kovovú petlicu...
V tomto prípade bol „nočný vandal“ bleskovo vypátraný. Už o 7. hod. hlásili v rozhlase aj jeho identitu. Nočný
vandal bol označený ako orkán Eberhardt.
(reg)

Kino Tatran
13. a 14. marca - CRÉME DE
LA CRÉME - PREHLIADKA
FRANCÚZSKEHO FILMU
13. marca o 19. hod.
KNIHA OBRAZOV
dokumentárny / dráma, 90
min., ČT, MP15
14. marca o 17. hod.
DILILI V PARÍŽI
animovaný/rodinný, 95 min.,
SD, MP
14. marca o 19. hod.
VERNÍ NEVERNÍ
dráma / komédia / romantický,
75 min., ČT, MP15
Vstupné: 5 € / film, Vstupné
FK, ŤZP: 3 € / film
15. marca o 19. hod.
VŠETKO BUDE
CZ / SI / PL / SK, roadmovie, 85
min., česká verzia, MP12
Štrnásťročný Mára a jeho kamarát dvanásťročný Heduš
podniknú cestu za slobodou.
Mára ukradne auto a svojimi
kúskami ohromí aj mladú stopárku. Všetci sú na úteku, na
dobrodružnej ceste. Vstupné: 5
€ Vstupné FK, ŤZP: 3 €
16. a 17. marca o 16.30 hod.
ČAROVNÝ PARK
USA, animovaný / dobrodružný, 85 min., dabing, MP
Šikovné dievčatko June postavilo ten najúžasnejší zábavný
park na svete. Vo svojej fantázii. Ale, čo ak takýto raj atrakcií
naozaj existuje? Vstupné: 5 €,
Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
16. a 17. marca o 19. hod.
SKLENENÁ IZBA
CZ / SK, milostná dráma, 104
min., dabing, MP15
Nad Brnom vyrástol na začiatku tridsiatych rokov mimoriadny dom so sklenenou izbou.
Rodina, ktorá v ňom žije, musí
za dramatických okolností
utiecť z Československa. Európu zahaľuje nacizmus. Vstupné:
5 €, Vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP): 4 €
18. marca o 19. hod.
ZJAVENIE
FR, dráma, 137 min., titulky,
MP15, FK
Jacques je novinár regionálnej
redakcie vo Francúzsku, ktorého si najme Vatikán. V jednej
malej francúzskej dedine vraj
prišlo k zjaveniu... Citlivá a
pobožná Anna tvrdí, že videla Pannu Máriu. Vstupné: 5 €
Vstupné FK, ŤZP: 3 €

20. 3. 2019
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Z Popradu bolo 25. marca
1942 deportovaných 1000
žien do koncentračného tábora v Auschwitzi (Osvienčime). Tragédiu židovského
obyvateľstva počas druhej
svetovej vojny si v Poprade
každoročne pripomíname.
No pripomeňme si život
židovských obyvateľov v samotnom meste krátko pred
tragickými udalosťami.
V Poprade vtedy žilo mnoho židovských obyvateľov.
Mnohí z nich boli prevažne
živnostníkmi. Väčšina živnostenských podnikov patrila
k malým prevádzkam. V roku
1930 z 894 evidovaných závodov 29 nezamestnávalo ani
jednu ekonomicky činnú osobu, 379 iba jednu, najčastejšie
to bol sám majiteľ koncesie.
Predstavovalo to 42,3% zo
všetkých živností.
V roku 1940 bola najväčšia
koncentrácia židovských živnostníkov na Námestí Andreja Hlinku (Námestie sv.
Egídia). Koncentrovali sa tu
obchody s odevmi a módnym
tovarom. Takýto mala firma
Eduard Löw a syn (č. 35), Emanuel Spitz (č. 62), Jakub Pollák
a syn (č. 32), Móric Krakovič
(č. 38), Eliáš Weinstein (č. 60),
Alexander Stein (č. 56) a Izidor Hartmann a synovia (č. 5);
obchod so strižným tovarom
mal Mayer Aldmann (č. 15),
Jozef Epstein (č. 11), krajčírom
bol Gejza Frey (č. 1), ženskou
krajčírkou bola Fanny Weiss
(č. 30), šnurovačky vyrábala
Irena Grünová (č. 103), kožušníkom bol Albert Zipser (č. 3),
obuvníkmi Samuel Markovič
(č. 8) a Herman Weltmann (č.
34). Na námestí boli krčmy
vdovy Reginy Vogelovej (č.
112) a Hermana Guttmanna
(č. 25), kaviareň vdovy Heleny
Grünbergerovej (č. 7), obchod

so zeleninou a ovocím Samuela Katza (č. 77) a Emy Hruškovej (č. 61), obchod s ovocím
a cukrovinkami Gizely Kahan
- Katzovej (č. 11), mliekáreň
a obchod s mliečnymi výrobkami vdovy Ireny Holländerovej (č. 26), mäsiarstvo Klausenstock a spol. (č. 18), no žil
tu aj obchodník s obilím Hermann Grün (č. 101). V dome
č. 27 fotografoval Viliam Bárdos. V jeho blízkosti bol obchod s handrami Eugena Holländera (č. 26) a s miešaným
tovarom vdovy Ireny
Holländerovej
(č.
26), rovnaký obchod
mala aj Helena Bauernfreundová (č. 59). Na námestí sa
nachádzal aj obchod so železom Ľudovíta Grünmanna (č.
61), obchod s remeňom Mórica Leboviča (č.36), obchod
s drevom a uhlím Bernata
Höflicha (č. 23), obchod s papierom a písacími potrebami
vdovy Berty Fuchsovej (č. 67),
predajňa novín a fajčiarskych
potrieb vdovy Berty Sidonovej
(č. 39). Sídlo tu mali obchodníci s koňmi Dezider Schwartz
(č. 39) a Leopold Mandl (č.
112), či obchod so stavebným
materiálom Ladislava Erdélyho (č. 35).
Druhým najfrekventovanejším miestom židovských
obchodníkov a živnostníkov
bola Ulica Adolfa Hitlera
(Štefánikova ul.). Tu mal
sídlo Syndikát popradskej
továrne na zemiakový škrob,
sirup a dextrin, považovaný
za židovský podnik, i keď bol
v tom čase v nájme Slovákov
bratov Boroňových (č. 21).
Prevádzku tu mala modistka Šarlota Bleichová (č. 10),
mäsiar Jozef Pauker (č. 6),
pekár Samuel Weiss (č. 4),
hodinár a zlatník Arpád Czimeth (č. 4), klampiar Armin

Schlesinger (č. 25), klampiar
a vodovodný inštalatér Jakub
Czinn (č. 72), vodovodný inštalatér Ing. Leopold Redner
(č. 72), obchodník s drevom
Vojtech Grosz (č. 17), konfekcia „Sbor“ odpredajňa odevov
(č. 2). Nachádzala sa tu krčma
Adolfa Kornguta (č. 19) a
bodega (predajňa studených
i niektorých teplých jedál a
liehovín, bufet) vdovy Rozálie
Steinovej (č. 22).
Na ďalších miestach v meste Poprad už nemali Židia

surovými kožami Leopolda
Seinwella (č. 11). Nočný zábavný podnik vdovy Malvíny
Grossovej stál na Úzkej ulici
(ulica súbežná s Mnoheľovou a Alžbetinou ul.) (č.
2), kde v tej istej budove mal
prevádzku maliar izieb Jakub
Hoffmann (č. 2). Rovnako na
tejto ulici šil odevy krajčír Jozef Gröschler (č. 8).
Pár prevádzok mali na
Tatranskej ulici (Ul. Jiřího
Wolkera), kde v Hoteli Európa pôsobil Jozef Langer a syn
(č. 22). Nachádzala
sa tu aj parná práčovňa (prádelňa),
chemická čistiareň a farbiareň
(barviareň) (č. 4), na Malej
ulici mal obchod s drevom
s uhlím Adolf Guttmann (č.
1), na Wünschendorferovej
ulici (Mnoheľova ul.) - trhovník s kuchynským náradím
Herman Thieberger (č. 8), na
Andreidesovej ulici (Bernolákova ul.) bol obchod so zeleninou a hydinou Etely Schauerovej (č. 1), na Hlavnej ulici
(ulica na Námestí sv. Egídia)
obchod so surovými kožami
Alexandra Stricka - Šaja (č.
71), na Novej ulici (Sládkovičova ul.) obchod s miešaným tovarom vdovy Reginy
Lichtmannovej (č. 16) a krajčíra Júliusa Gröschlera (č. 4),
na Tovarníckej ulici (neexistujúca ulička za Slovenskou
sporiteľňou) mal prevádzku
kníhtlačiar Jozef Gerhardt (č.
3) a na Opatrovníckej ulici
(Levočská ul.) - krajčír Fixler
(č. 3). Viacerí z týchto živnostníkov získali živnostenské listy
už v 19. storočí, či začiatkom
20. storočia a pravdepodobne
v Poprade pôsobili od tých
čias. Napr. vdova Berta Fuchsová v roku 1890, Jozef Pauker
1895, vdova Irena Holländerová 1903, Jakub Czinn 1904,

Nezabúdame?...
toľko prevádzok. Na Cintorínskej ulici (Zdravotnícka
ul.) č. 56 sa nachádzala tehelňa Účastinnej spoločnosti
pre stavebný a drevársky priemysel so sídlom v Košiciach.
Živnostenské
oprávnenie
získala v roku 1937. „Tatra“
továreň na likéry a konzervy
- H. Kleinberger nástupcovia
sa nachádzala na ulici Martina Rázusa č. 21 - 23. Táto
mala predajňu na Námestí
Andreja Hlinku (č. 24). Bol
tu aj obchod so zeleninou
obchodníka Jakuba Tschernina (č. 48). Na Kežmarskej
ulici (Popradskej brigády)
bol obchod s miešaným tovarom Pepi Kurzovej (č. 27),
krčma Leopolda Czobela (č.
18) a ženské krajčírstvo Reginy Goldsteinovej (č. 8) a
Aranky Heitlingerovej (č. 19).
Na Hviezdoslavovej ulici krčma Júliusa Schwartza (č.
24), obchod s pivom Armina Herza (bez čísla), obchod
s drevom a parná píla Mórica Langera (č. 7). Na Ulici
Dávida Husza (Vajanského
ul.) sa nachádzali dve krčmy
- Filipa Gellera (č. 15) a vdovy Ernestíny Goldhammerovej (č.2). Bol tu aj obchod so

Záhradky sa už prebúdzajú

Marec
Pre dobrého záhradkára
zimné obdobie neznamená v záhrade
oddych, ale prípravu na to,
kaním. V týchto prasklinách je živná
čo chce zasiať a zabezpečiť na jarnú pôda pre škodcov, ako aj hnilobné zásadbu. V dnešnej dobe by mali byť rodky. Neodporúčam záhradkárom,
v zakoreňovačoch semená zelerov aby od predajcov kupovali na začiatku
a iných buľvových zelenín, ako aj akékoľvek lepidlá nanášajúce sa priapaprík a podobných druhov, ktoré mo na kôru, môžu naleptať a zničiť
potrebujú predpestovanie plodín. kôru stromu až celý strom. Použite
Tieto by bez predpestovania v na- rôzne pásy, alebo urobte zábrany pri
kmeni. Ako zábranu pred mravcami
šich oblastiach nedozreli.
V záhradách ešte stále je možné v je lepšie použiť mulčovaciu kôru, ktonašich oblastiach natrieť kmene vá- rú pravidelne prehŕňame.
Ak sa vyberieme do záhrad, je popenným mliekom, ak sme to nestihli
na jeseň, nakoľko ešte stále sú veľké trebné doplniť kŕmidlá pre vtáčiky
výkyvy teplôt. Nočné mrazivé ochla- a pomaly sa dať na prevzdušnenie
denie a nárazové slnečné vyhriatie trávnikov. Môžeme prihnojovať okomá tendenciu poškodiť kôru popras- lo stromov a kríkov MPK a inými

granulovanými, pomaly sa rozkladajúcimi hnojivami. Skontrolujte
stromy, či nie sú polámané, alebo
inak poškodené kmene a konáre
mechanicky, ale aj od zveriny. V predajniach sú vosky a gély na ošetrenie.
Pripravíme sa na predjarné strihanie
stromov. Dnes odporúčame strihať
stromy na výšku cca 2,5 až 3 metre,
nebojte sa orezať konáre, aby strom
bol poriadne presvetlený a konáre na
poschodiach vzdialené cca 60 cm od
seba. Stačia maximálne 4 poschodia,
od prvého nadzemného cca 80 cm.
Blíži sa čas aj na výsadbu nových
stromov. Odporúčame vykopať jamu

Móric Krakovič 1905, Bernat
Höflich 1912, Alexander Stein
1914, Leopold Mandl 1916,
Jozef Langer 1918 a Viliam
Bárdos v roku 1919. Ostatní
v 20. a 30. rokoch 20. storočia.
Vojnová Slovenská republika zaviedla prísne rasové zákony týkajúce sa Židov (židovský kódex) 9. septembra 1941.
Zákon sa vzťahoval na Židov
nie na základe ich náboženskej
príslušnosti, ale na základe rasového (národnostného) pôvodu. Týkal sa tiež zmiešaných
manželstiev a polovičných
Židov, čím bol ešte prísnejší
ako nacistické Norimberské
zákony. Súčasťou likvidácie
Židov bola konfiškácia ich
majetku, tzv. arizácia. V priebehu roka boli všetci Židia
sústredení v getách a zberných
táboroch. Vo februári 1942
sa Vojtech Tuka a nemecký
veľvyslanec Hanns Ludin dohodli na konečných krokoch
smerujúcich k prvým deportáciám Židov zo slovenského
územia. Deportácie sa začali
už 25. marca 1942 transportmi práceschopných mužov a
žien do táborov Osvienčim a
Majdanek. 23. mája odobril
slovenský snem deportácie
Židov z územia Slovenska zákonom č. 68/1942. Celkovo
bolo z územia vtedajšieho Slovenska deportovaných 68 000
až 71 000 Židov. Po vypuknutí
Slovenského národného povstania (29. august 1944) prebrali vykonávanie deportácií
nemecké okupačné vojská, bez
výnimiek.
Málokto z vyššie spomenutých prežil vojnové útrapy.
Takto prišlo mesto Poprad
o drobných i väčších živnostníkov, ktorí obyvateľom mesta zabezpečovali mnohé služby a uľahčovali život.
Zuzana Kollárová

aspoň dva týždne vopred, aby
sa dobre odvetrala. Stromy
a kríky si kúpte v kamenných
predajniach, od dobrých predajcov,
nezabudnite si vybrať vhodné na
naše podtatranské podmienky. Stromy pre nižšie polohy vám nemusia
zakoreniť a o úrode sa nedá hovoriť.
V apríli budú výstavy záhradkárov v Nitre a Trenčíne, kde sa môžu
oboznámiť aj s novinkami. V tomto
období budú mať záhradkári v registrovaných záhradkárskych osadách
členské schôdze. Vymenia si skúsenosti, nielen pre zvýšenie úrody, ale
aj pomoc pri ochrane rastlín.
Jozef Kalakaj,
predseda OV SZZ PP

20. 3. 2019
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POVEDALI SLÁVNI
„Naozaj veľký je ten, kto má veľkú lásku.“

Tomáš Kempenský

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 20. marca má meniny - Víťazoslav, vo štvrtok 21. marca Blahoslav, v piatok 22. marca - Beňadik, Benedikt, v sobotu 23.
marca - Adrián, v nedeľu 24. marca - Gabriel, v pondelok 25.
marca - Marián a v utorok 26. marca - Emanuel.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V utorok 12. marca 2019
vo Veľkej s

Ing. Pavlom Czulkom,
77-ročným

V piatok 15. marca 2019
vo Veľkej s

Valériou Saksovou,
89-ročnou

V piatok 15. marca 2019
vo Veľkej s

Jánom Černákom,
80-ročným

V pondelok 18. marca 2019
vo Veľkej s

Pavlom Zajacom,
61-ročným

Utorok 19. marca 2019
v Spišskej Teplici s

Magdalénou Zemanovou,
69-ročnou

Polícia pátra

Polícia pátra po 42-ročnom Kamilovi Takáčovi
zo Svitu, na ktorého vydal
Okresný súd Poprad príkaz
na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre pokračovací prečin úverového
podvodu.
Menovaný sa v mieste bydliska nezdržiava a jeho pobyt
nie je známy. Vykonanými
previerkami a opatreniami
sa doposiaľ menovaného nepodarilo vypátrať.
Kamil Takáč má hnedé

oči, na krátko ostrihané
svetlohnedé
vlasy a jemné strnisko.
Polícia žiada
verejnosť, aby
akékoľvek poznatky k hľadanej osobe oznámila na oddelení pátrania OR PZ Poprad,
na t. č. 0961 89 3371, resp. na
linku 158. Informácie môže
poskytnúť aj prostredníctvom
facebookovej stránky Policajného zboru.
(krp)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 21. marca do 27. marca

Čarovný park 3D: o 13.50
hod. (hrá sa len cez víkend),
Čarovný park 2D: o 16.
hod., LOVEnie: o 18.10
hod.,
Captain Marvel
2D: o 20.40 hod., Detské
kino - Ralph búra internet: o 13.10 hod. (hrá sa
len cez víkend), Ako si vycvičiť draka 3 2D: o 15.40
hod., Sklenená izba: o 18.
hod., Green Book: o 20.20

hod., Psie veličenstvo 2D:
o 13.30 hod. (hrá sa len cez
víkend), Putovanie so sobíkom: o 15.30 hod., Čo sme
komu zase urobili: o 17.40
hod. (nehrá sa 27.3.), Dobrá smrť: o 17.50 hod. (hrá
sa len 27.3.), o 19.50 hod.
(nehrá sa 27.3.), Artmax
filmy - Leto: o 19.50 hod.
(hrá sa len 27.3.). Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

Cenník inzercie v novinách Poprad

Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH)
takéto: 1 celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €,
pri ostatných rozmeroch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a viac
opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30
%. Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo
a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

Seminár chirurgov Prešovského a Košického kraja

Poprad ako centrum
atraktívneho
regiónu,
v ktorom má poskytovanie
zdravotnej starostlivosti
svoju bohatú históriu, sa
stal minulý týždeň v stredu
dejiskom ďalšieho vzdelávacieho podujatia lekárov.
„Len nedávno sme úspešne zorganizovali piaty ročník
medzinárodnej odbornej konferencie Popradské lekárske
dni a dnes je tu ďalší projekt,
ktorý do tohto mesta prináša
odborné vzdelávanie pre lekárov z východného Slovenska.
Chcem popriať tomuto semináru chirurgov Prešovského
a Košického samosprávneho
kraja, aby bol inšpiratívny
a priniesol čo najviac zaují-

mavých impulzov a informácií, ktoré dokážeme využiť
v prospech našich pacientov,“
uviedol generálny riaditeľ a
predseda predstavenstva Nemocnice Poprad Peter Petruš.
Približne 100 odborníkov
si vypočulo a diskutovalo na
tému pripravených predná-

šok, keď medzi prednášateľmi nechýbali ani popradskí
lekári. Ako uviedli prítomní
odborníci, je dôležité, aby výsledkom takýchto odborných
stretnutí bola čo najvyššia
kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a čo najviac
spokojných pacientov. (sga)

Kultúrny program mesta Poprad

Nedeľa 24. marec o 10. hod./Klub Zóna Domu
kultúry v Poprade
TVORIVÁ DIELŇA/VÍTANIE JARI s Naďou
Nevlazlovou. Vstupné 1 €

NA PAMIATKU OBETÍ PRVÉHO TRANSPORTU ZO SLOVENSKA DO KONCENTRAČNÉHO TÁBORA AUSCHWITZ
Nedeľa 24. marec o 16. hod./Tatranská galéria
v Poprade
SVETLOM DO TMY - Anna Ondrušeková
Slávnostné otvorenie výstavy fotografií z priestorov židovských muzeí v Berlíne, vo Varšave a v

Seredi. Vstup voľný.

Nedeľa 24. marec o 18. hod./divadelná sála
Domu kultúry v Poprade
SPOMIENKOVÝ KONCERT: Nástupište Poprad - Auschwitz. Vstup voľný.
Pondelok 25. marec o 12. hod./pamätná tabuľa
na budove gymnázia na Kukučínovej ul.
KLADENIE VENCOV
O 15. hod./železničná stanica v Poprade
KLADENIE VENCOV pri pamätnej tabuli obetí
holokaustu.

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 20. marca - Ekolekáreň - OC Forum, vo štvrtok 21. marca - Avena,
v piatok 22. marca - Aduscentrum,
v sobotu 23. marca - Benu, v nedeľu 24. marca - Dr. Max - Monaco,
v pondelok 25. marca - Limba a v utorok
26. marca - Victoria. Ekolekáreň - OC
Forum: Nám. sv. Egídia, Avena: Karpat-

ská 11, Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22,
Benu: Nám. sv. Egídia 25, Dr. Max
- Monaco: Francisciho 22, Limba:
Podtatranská 5, Victoria: Drevárska
ul. Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od pondelka do piatka
od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt,
nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Zvážte novú
pracovnú
ponuku. Ale môžete ju prijať,
lebo má viac pozitív ako negatív.

Nedajte
sa nikým
ovplyvniť a rozhodnite sa podľa
svojho svedomia.

Pekný týždeň vám
umožní venovať sa viac sebe.
Polepší sa vám zdravie.

Za všetkým
vidíte len
peniaze, ale pri nejakej záležitosti by ste mali uprednostniť
morálne hľadisko.

Budete z
niečoho
dojatí a rozcitlivení. Prihodí sa
vám niečo, čo vás doženie k slzám radosti.

Nemáte
motiváciu
k nejakému väčšiemu výkonu.
Potrebujete si oddýchnuť.

Mlčať je zlato. Zistíte,
že ste sa v nejakej veci unáhlili a
povedali viac, než ste chceli.

Budete vo
víre povinností a preto budete mrzutí a nahnevaní na všetkých okolo vás.

Dočkáte sa
uznania vašich pracovných kvalít, ale samé
dobré správy vás čakajú aj v rodine.

Nerobte si
z nejakej
príhody ťažkú hlavu. Zistíte, že
druhá strana to myslela inak.

Nechajte
nejakú záležitosť ležať ladom. Nie je vhodný čas, aby ste ju teraz rozoberali.
Dopadá
na vás jarná únava. Choďte do prírody,
stretnite sa s priateľmi a urobte
si aspoň deň voľna.

20. 3. 2019
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Biografický slovník osobností mesta Poprad
V marci si pripomíname

120 rokov od narodenia učiteľa Ervína MARCYHO (*4. 3.
1899 Stráže).
28. februára 1917 ukončil
Štátny učiteľský ústav v Spišskej
Novej Vsi. Ovládal nemecký
a maďarský jazyk. Pôsobil v
Štátnej ľudovej škole v Ľubici
(1920 - 1921), v Stráňach pod
Tatrami (1921 - 1922) a do
Štátnej ľudovej školy v Spišskej
Sobote nastúpil 1. septembra
1922. Nevedno zatiaľ presne,
kedy sa stal správcom Štátnej
ľudovej školy s vyučovacím jazykom nemeckým v rodných
Strážach, ktorú navštevovali
prevažne evanjelické a. v. deti
a začala svoju činnosť 1. septembra 1940. S jeho menom sa
stretávame v tomto roku, kedy
žiadal povolenie usporiadať
v decembri divadlo na podporu
chudobných žiakov.
120 rokov od narodenia lekára MUDr. Jozefa ŠELENGA
(*14. 3. 1899 Spišská Teplica).
Otec Ján, matka Anna, brat
Ján, sestra Anna Pribylincová.
Obecnú Školu vyštudoval
v rodisku, strednú školu na Československom reálnom gymnáziu v Trenčíne, kde maturoval v roku 1920. Vysokú školu
študoval na Karlovej univerzite
v Prahe a na Komenského univerzite v Bratislave. Pôsobil
ako klinický asistent na ženskej
a pôrodníckej klinike v Bratislave (1927 - 1935), súkromnú
prax vykonával v Bratislave

v rokoch 1935 - 1945. V rokoch
1945 - 1946 bol primárom a riaditeľom Babskej školy v Košiciach. Neskôr (1946 - 1951) bol
primárom v Štátnej nemocnici
v Piešťanoch a od roku 1951
pôsobil v OÚNZ v Poprade.

220 rokov od narodenia
podnikateľa Karola (Karla)
SCHOLTZA (*14. 3. 1799 Matejovce - + 30. 3. 1881 Matejovce). Jeho otcom bol evanjelický farár Ján Scholtz a matkou
Anna Zuzana, rod. Roxerová.
So Zuzanou Julianou, rod. Raabovou (*12. 2. 1809 - +1868)
sa oženil v roku 1825 a mali deti
Julianu Herminu (*24. 9. 1826 +19. 8. 1918), Jána Emila (*22.
6. 1828 - +16. 8. 1910), Adelinu
Augustu (*17. 10. 1831), Máriu
Karolínu (*4. 2. 1833) a Arpáda
Karola (*5. 12. 1841 - +25. 2.
1848). Jeden z najznámejších a
najvýznamnejších podnikateľov
a obchodníkov pod Vysokými
Tatrami. Už v tridsiatych rokoch 19. storočia viedol obchod
s poľnohospodárskym železiarskym tovarom. Dosvedčujú to
záznamy z obchodnej knihy z
roku 1833. Uvádza sa tam spolupráca s Pohorellai Eisenwerk
(výroba klincov pre konské a
volské podkovy a tesárskych
klincov), obchodovanie s plodinami (kukurica, paprika),
pochutinami (vanilka, sladké
mandle, šafrán) a chemikáliami (salmiak, lakmus, gáfor).
V roku 1845 založil malú dielňu

s vlastnou výrobou jednoduchšieho náradia. Bez dokonalejšieho náradia, v jednoduchých
podmienkach začal s tromi pracovníkmi ručne vyrábať česáky
na kone a dobytok a kravské
zvonce. Plechy na túto výrobu
donášali pešo z Horehronia,
z Pohorelej, plechy na zvonce
zo Zvolena. Dielňa začala prosperovať v päťdesiatych rokoch
19. storočia, od nástupu syna
Jána (Johanna) Emila do firmy
(1848).
420 rokov od úmrtia kňaza
Pavla MÜNCHENA (*Spišská
Sobota - †17. 3. 1599 Spišská
Sobota). Pochádzal zo Spišskej Soboty. Pôsobil ako učiteľ
v roku 1576, v tom istom roku
bol zapísaný ako pastor evanjelickej a. v. cirkvi v Spišskej Sobote, odkiaľ odišiel na zahraničné
štúdiá. Hovorí sa o nich v Marckbuchu v roku 1579, kedy dostal od mesta pôžičku 8 zlatých
na štúdiá, ktoré mal vrátiť alebo
odpracovať. Po návrate sa stal
rektorom školy v Kežmarku
(1583 - 1585), odkiaľ sa vrátil
do rodiska. Aj v Kežmarku bol
považovaný za múdreho a učeného muža. V Sobote ho privítali ako „unser liebes Stadtkind
(naše milované mestské dieťa)“.
19. novembra 1586 bol prijatý
do Bratstva . Podľa P. Münchena zomrel 11. marca, podľa J.
Scholtza 17. marca v Spišskej
Sobote.
Zuzana Kollárová

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2019 Poprad - Spišská Sobota

24. marec - Divadlo Commedia Poprad / Zápisky dôstojníka ČA - tragikomédia.
31. marec - Divadlo Commedia Poprad / Jana z Arcu, Boh a kat - poučná komédia.

Predstavenia sa konajú v divadelnej sále v Spišskej Sobote. Začiatok je vždy o 18. hod. Vstupné 6 eur.
Vstupenky - MIK Poprad (052/16 186) alebo u Vlada Benka (tel. 0903 825 050).
PP-15
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MESTO POPRAD
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
pozemku časť parc. č. KN-C 3204/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m² v katastrálnom území Poprad, obec
Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č.
1 na dobu neurčitú na záhradkárske účely a účely včelárenia.
Minimálna výška ročného nájomného je 0,12 €/m²/rok,
t. j. 24,72 €/rok za celý predmet nájmu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 22.3.2019
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: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.		
PP-32

Inzercia

• Predám

lacno zachovalý
biely písací stôl vhodný do študentskej alebo detskej izby. Inf.:
č. t. 0911 305 424. 1/19-PP
Predám kvalitný leštený
Tatranský smrekový obklad
- 3 €, perodrážku, zrubový
profil - pologuľatý, hranoly
a dlážkovicu na podlahy. Inf.:
č. t. 0908 234 866, www.drevozrubyobklady.sk
2/19-P
Predám záhradu na Dubine
400 m2, elektrina, studňa, odpad urobené. Cena dohodou.
Inf. č. t.: 0909 174 873. 3-19-P
Výkup parožia. Inf. č. t.
0904 834 937.
3/19-R
Hľadám distribútorov reklamných materiálov v Poprade. Inf.: č. t. 0911 623 572,
poprad@redpost.sk 11/19-R
Prenajmeme
kancelárske priestory v Poprade,
Teplická 34, bývalá AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@gmail.com
12/19-R
Prijmeme predavačku do
školského bufetu počas dní
školského vyučovania, pracovná doba 3. hod denne, 195 eur/
hrubá mesačná mzda, vhodné
pre mamičku na MD alebo dôchodkyňu, sídlisko Juh. Inf.: č.
t. 0918 969 101.
14/19-R
Centrum sociálnych služieb v Poprade príjme do
pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie
pracovnej pozície: sociálny pracovník. Kvalifikačné
predpoklady a iné požiadavky: ukončené vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa odbor
sociálny pracovník, minimálne 3 roky praxe v sociálnych
službách, bezúhonnosť, zodpovednosť, flexibilita, samostatnosť, zdvorilosť, kreativita,
komunikatívnosť. Ponúkaný

•

•

•
•
•

•

•

APRÍLOVÝ
KONCERT
Štvrtok 25. 04. 2019
o 19. hod.
Dom kultúry Poprad

Účinkujú:
skupina Vrchary z Kysúc
Robo Kajzer a ďalší

Vstupné: 12 EUR

PP-34

Redakcia nezodpovedá
za obsah inzercie.

mesačný plat od 600 € (určenie platu podlieha zákonu č.
553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v závislosti od dĺžky
započítateľnej praxe). Žiadosti
so životopisom posielajte na
adresu: Centrum sociálnych
služieb v Poprade, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad,
prípadne e-mailom: pam@.
css.poprad.sk.
15/19-R
Centrum sociálnych služieb v Poprade príjme do
pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície: vedúci/a sociálneho úseku. Kvalifikačné
predpoklady a iné požiadavky: ukončené vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa, odbor
sociálny pracovník, minimálne 5 rokov praxe v sociálnych
službách, prax vo vedúcej
pozícii výhodou, bezúhonnosť, zodpovednosť, flexibilita, samostatnosť. Ponúkaný
mesačný plat od 800 € (určenie platu podlieha zákonu Č.
553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v závislosti od dĺžky
započítateľnej praxe). Žiadosti
so životopisom posielajte na
adresu: Centrum sociálnych
služieb v Poprade, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad,
prípadne e-mailom: palll@css.
poprad.sk.
16/19-R

•

Postúpili

Na 27. ročníku Divadelnej
Šuňavy získal v kategórii detské divadlo 1. miesto a postup
na krajskú súťaž Rozprávkový Stropkov DS Trma vrma
zo ZUŠ Spojená škola Letná
Poprad (spolu s DS Tote tam
zo ZUŠ A. Cígera Kežmarok),
ktorý si odniesol aj 1. miesto v
kat. divadlo mladých (spolu s
DS L zo ZUŠ Levoča) a postup
na Krajskú scénickú žatvu do
Levoče a takisto 1. miesto v
kat. detský recitačný kolektív, divadlo poézie a postup
na krajskú súťaž Hviezdoslavov Kubín (spolu s DS Tote
tam). V kat. divadlo dospelých hrajúcich pre deti obsadil 1. miesto a získal postup
na Krajskú scénickú žatvu do
Levoče DS Šťastlivec zo ZUŠ
Poprad. Cenu starostu obce
Šuňava dostal DS Tote tam s
hrou Nebojsa.
(ppp)
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Rok 2018 prial cestovnému ruchu v Tatrách

Štatistický úrad Slovenskej
republiky zverejnil oficiálne
štatistiky cestovného ruchu za
rok 2018. Vysoké Tatry zostávajú suverénne najobsadzovanejším a najnavštevovanejším
regiónom Slovenska. Región
Vysoké Tatry (RVT) sa aj v roku
2018 stal cieľovou destináciou
pre tisícky dovolenkárov, ktorí
svojim pobytom v našich veľhorách prispeli k úspešnej sezóne.
Rok 2018 bol v Regióne Vysoké
Tatry (ďalej len RVT) úspešnejší
ako v roku 2017 a to vo všetkých
sledovaných údajoch štatistického úradu. Počet ubytovaných
návštevníkov v RVT v roku 2018
s počtom 511 776 osôb po prvýkrát v histórii nášho regiónu
prekonal magickú hranicu pol
milióna ubytovaných návštevníkov a vzrástol oproti roku 2017
o 2,47%. Proporcionálne vzrástol aj počet prenocovaní a to o
2,63%, ktorý sa veľmi priblížil k
magickej hranici počtu 1,5 mil.
prenocovaní v RVT. Významný
je aj nárast tržieb za ubytovanie,
ktorý vzrástol v roku 2018 oproti
roku 2017 o 14,40%, čo svedčí o
lepšej efektívnosti poskytovaných služieb v tomto segmente.
Čo sa týka jednotlivých samospráv, percentuálne najvyššie nárasty vykazuje obec Štrba
s nárastom počtu ubytovaných
návštevníkov 5,71%, následne
s nárastom počtu prenocova-

ní 8,61% a výrazným nárastom
tržieb za ubytovanie 13,29%. Na
druhom mieste je mesto Vysoké
Tatry s nárastom počtu ubytovaných návštevníkov 3,63%, s
nárastom počtu prenocovaní
2,71% a najvyšším nárastom
tržieb za ubytovanie 17,10%.
Iba mesto Poprad vykazuje /už
druhý rok po sebe/ medziročný
pokles tak počtu ubytovaných
hostí o 5,82%, ako aj prenocovaní o 8,76%, ako aj pokles tržieb
za ubytovanie o 1,85%.
Najväčší podiel turistov tvoria
slovenskí turisti, po nich tradične
nasledujú turisti z Čiech a Poľska.

Záujem je aj z radov maďarských
a nemeckých turistov. Región
zaznamenal pokles ruských turistov, ktorých však nahradili
ukrajinskí turisti (z dôvodu priameho leteckého spojenia, ako
aj zrušenia vízovej povinnosti.)
Celkový trend rastu obsadenosti
za celú Slovenskú republiku bol
3,87%, v Regióne Vysoké Tatry
to bolo o 2,47%. Boli využívané
kapacity rôznych typov ubytova-

cích zariadení, čo len potvrdzuje
rôznorodosť klientely, ktorá RVT
navštevuje. Tradične najsilnejšie
mesiace zostávajú júl a august
a mesiace zimnej sezóny. Je veľmi
potešiteľné, že región oslovuje aj
v tzv. „mimosezóne“ teda v mesiacoch apríl - máj a september
- november. Vo všetkých týchto
mesiacoch región zaznamenal
oproti roku 2017 nárasty.
„Veľmi nás teší, že spolupráca samospráv a podnikateľov, kvalitné
služby a podpora Ministerstva dopravy a výstavby SR sa odzrkadľuje v narastajúcich číslach a teda
náročná práca všetkých v regióne má zmysel. Úzka spolupráca
s OOCR Liptov na viacerých projektoch zvyšuje povedomie o Tatrách v zahraničí a z narastajúcich
čísel sa tešia nielen naše regióny a
kraje, ale aj Slovensko ako také.
Oblastná organizácia cestovného
ruchu RVT pripravila počas celého roka množstvo športových aj
kultúrnych podujatí, ktoré ocenili
domáci aj zahraniční návštevníci.
Všetky podujatia sa tešili vysokému záujmu a sme radi, že plynule
doplnili športové aktivity dovolenkárov. Správne nastavené marketingové aktivity podporili RVT
na zahraničných trhoch a oslovili
klientov. Sme hrdí na región, v ktorom žijeme“ spomenula Veronika
Littvová, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného
ruchu RVT.
(rvt)

Židovské rytmy v galérii

V Tatranskej galérii sa v nedeľu podvečer konal
koncert pod názvom Zipserim (Spišiaci) v podaní klezmerovej kapely Mojše band. Hudobníci zároveň uviedli svoje nové CD, mapujúce židovské
hudobné dedičstvo Spiša.
Cimbalista a spevák Michal Paľko uviedol: „Snažíme sa o interpretáciu rôznych druhov a žánrov
židovskej tradície. Kapela má za cieľ interpretovať
predovšetkým židovskú hudbu stredoeurópskeho regiónu. Prinášame obraz o štýle židovského umenia,
známeho tiež ako luftmenschn.“ (Luftmenschn bol
od polovice 16. storočia v židovskej spoločnosti vyhľadávaným žánrom ľahkej zábavy. Išlo o súbor neviazaného dialógu, ktorý spájal literatúru, divadlo,
ale predovšetkým hudbu.)
Za svoju dvojročnú existenciu odohrali interpreti Mojše band približne 40 sólových celovečerných
koncertov v kluboch, na koncertných pódiách a v
synagógach. Účinkovali na významných festivaloch
ako Pohoda 2010, CementARTna, Scénická žatva.
V roku 2012 nahrali v experimentálnom štúdiu
Akademii muzycsnej v Krakowe dva profilové albumy Židovské piesne zo Slovenska a Shabath
songs jam.			
(kpa)

Vypaľovanie je protizákonné i nebezpečné

Jarné obdobie na Slovensku je už od nepamäti spojené s vypaľovaním suchej
trávy a rôznych porastov.
Je to jednoducho ďalší tzv.
„národný šport“. Ale čo to
robí s prírodným bohatstvom, živočíchmi, ovzduším a celkovo so životným
prostredím, to arogantných
„vypaľovačov“ netrápi. Trápi
to jedine uvedomelých ľudí,
hasičov, ochrancov prírody
a všetkých, ktorým záleží na
prostredí, v ktorom žijú.
Hasiči každoročne zasahujú
a likvidujú množstvo požiarov,
ktoré vznikli jarným vypaľovaním suchej trávy. V okrese Poprad to bolo v minulom roku
až 57 požiarov a rok predtým
51. Spôsobenie požiaru je porušením právnych predpisov
a môže byť kvalifikované ako
priestupok alebo až trestný čin,
nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode napáchať.
Zákon NR SR č. 314/2001 Z.

z. o ochrane pred požiarmi
hovorí jasnou rečou - vypaľovanie trávy je pod hrozbou
vysokých sankcií pre všetkých
prísne zakázané! Pri porušení povinností fyzických osôb,
citovaných v zákone sú hasiči
oprávnení postupovať voči
priestupcovi v súlade s § 61
spomínaného zákona a uložiť
sankciu v prípade priestupku
až do výšky 331 €. Právnickým
osobám hrozí pokuta do výšky
16 596 €. Vypaľovanie trávy
je nielen protizákonné, ale aj
nebezpečné. Nie sú zriedkavé

prípady, kedy ľudia doplatia na
svoje neuvážené konanie tým,
čo im je najdrahšie, svojím
zdravím či životom.
A čo robiť v prípade, keď
spozorujete akýkoľvek požiar
alebo jeho príznaky? V každom prípade ho treba uhasiť
a ak to nejde, volať hasičov na
t. č. 150.
Konajme vždy racionálne,
uvedomelo a našej vzácnej
prírode pomáhajme, aby slúžila aj pre ďalšie generácie.
Roman Adamjak,
OR HaZZ Poprad
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Východniarske derby stále nie je rozhodnuté

Hokejisti HK
Poprad
si
v rámci štvrťfinálovej série
play-off
priviezli z Košíc
dve výhry a tak mali v domácom prostredí cez víkend
všetko vo svojich rukách.
Postupový mečbal získali
Popradčania v piatok, keď
svojho súpera porazili 4:2
v elektrizujúcej atmosfére
vypredaného štadióna. A vypredaná hala bola zvedavá
aj na druhý deň v sobotu
na to, či to Kamzíci dokážu ukončiť expresne rýchlo.
Žiaľ, Košičania vybehli na
Popradčanov ako vymenení
a už v prvej tretine prakticky rozhodli o tom, že sa séria predsa len za stavu 3:1 na
zápasy presťahuje do metropoly Východu. Napokon zvíťazili pod Tatrami 5:1. „Keby
mi niekto povedal, že budeme nad Košicami viesť 3:0
na zápasy, asi by som sa na
neho pozeral prekvapene, ale
chlapci v treťom zápase ukázali srdce a bojovnosť. V sobotu sme si zápas prehrali už

v prvých 10 minútach, keď sme
hrali osem minút
v oslabení a to sa
nám vypomstilo.
Ideme však ďalej.
Stále máme navrch,“ uviedol po
dvoch domácich
zápasoch tréner
HK Poprad Roman Stantien.
Popr a d č an i a
už stihli odohrať aj piaty
duel série a to v Steel Aréne v Košiciach, kde stratili
trikrát jednogólové vedenie
a v predĺžení sa radovali
predčasne po neuznanom
góle pre posunutú bránu.
Následne prišiel trest počas
oslabenia a tak Košice po
výhre 4:3 po predĺžení znížili stav série na 2:3. Šiesty zápas je na programe už dnes,
t. j. v stredu 20. marca o 18.
hodine v Poprade.
Výsledky play-off: 2. kolo
štvrťfinále v utorok 12. marca HC Košice - HK Poprad
1:2 (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1), góly
Popradu: 56. Martin Belluš
(K. Karalahti), 65. Joona Er-

ving (A. Salija, P. Svitana). 3.
kolo štvrťfinále v piatok 15.
marca HK Poprad - HC Košice 4:2 (0:0, 1:0, 3:2), góly
Popradu: 36. Ján Ťavoda
(M. Zagrapan, A. Miner),
48. Keni Karalahti (S. Takáč,
M. Zagrapan), 57. Jindřich
Abdul (J. Erving), 60. Patrik
Svitana (D. Bondra). 4. kolo
štvrťfinále v sobotu 16. marca HK Poprad - HC Košice
1:5 (0:4, 0:1, 1:0), gól Popradu: 52. Samuel Mlynarovič
(P. Svitana, D. Bondra). 5.
kolo štvrťfinále v pondelok
18. marca HC Košice - HK
Poprad 4:3pp (0:1, 2:2, 1:0
- 1:0), góly Popradu: 6. Samuel Takáč, 32. Lukáš Pau-

Pod strechou štadióna visia ďalšie legendy

Pod strechou zimného štadióna v Poprade sa rozrastá rodina
popradských hokejových legiend.
K Martinovi Štolcovi, Cane Gemovovi a Rudolfovi Tomašekovi
pribudli minulý týždeň v piatok
ďalšie dve mená. Pred začiatkom
3. štvrťfinále s Košicami sa tejto cti
dostalo niekdajším úspešným hokejistom a tiež trénerom - Pavlovi
Svitanovi a Milanovi Skokanovi.
„Tých mien je oveľa viac a padali rôzne návrhy. Na tejto voľbe sa nakoniec
zhodla odborná komisia. Veľmi ma teší, že
máme z čoho vyberať a postupom času sa to
pod strechou určite zaplní. Touto cestou sa
chcem veľmi pekne poďakovať obom legendám za krásnu reprezentáciu nielen nášho, ale
aj slovenského hokeja,“ uviedol riaditeľ HK
Poprad Ľudovít Jurinyi. „Je to pre mňa veľká
česť, že si popradskí funkcionári spomenuli na
to, čo som v popradskom hokeji dokázal. Nikdy nezabudnem na to, ako som sa v sezóne
1968/1969 stal s Duklou Jihlava majstrom republiky a tiež na rok 1976, kedy som získal na
olympiáde v Innsbrucku striebornú medailu,“
povedal bývalý skvelý brankár Pavel Svitana.
„Nečakal som takúto poctu. Je pre mňa cťou
visieť vedľa skutočných legiend, ktoré už nie
sú medzi nami. Natrvalo vo mne zostalo veľa
úspechov, ale tým najpamätnejším je asi ten,
kedy som ako tréner doviedol popradskí tím po
37 rokoch do federálnej ligy. Vtedy som videl,

čo pre Poprad znamená hokej,“ zdôraznil Milan Skokan.
Obaja velikáni sa s hokejom nedokážu ani
v pokročilom veku len tak rozlúčiť a stále sa
v ňom pohybujú. „Najkrajšie posledné dva
roky prežívam spoločne s deťmi z popradských
materských škôl, ktoré spolu s bratom učíme základy korčuľovania,“ prezradil P. Svitana. „Stále pracujem aktívne pri ženskom tíme Popradu,
kde pomáham ako predseda klubu. Aj táto kapitola je pre mňa vzácna, pretože sme s dievčatami získali už tri majstrovské tituly,“ uzavrel
M. Skokan, ktorý sa práve tento víkend tešil
spoločne s Popradskými líškami z titulu číslo
4 v ženskej hokejovej Extralige.
(mav)

kovček (S. Takáč, P. Svitana),
37. Samuel Mlynarovič (S.
Takáč, K. Karalahti).
Program play-off: 6.
kolo štvrťfinále v stredu

20. marca o 18. hod. HK
Poprad - HC Košice, prípadné 7. kolo štvrťfinále
v piatok 22. marca HC Košice - HK Poprad. (mav)

Z kuchyne HK ŠKP Poprad

Juniori (semifinále play-off): v piatok 15. marca B. Bystrica
- Poprad 0:1pp (1:2), v sobotu 16. marca B. Bystrica - Poprad
2:4 (1:3), v pondelok 18. marca Poprad - B. Bystrica 7:1 (4:1,
juniori postúpili do finále!). Dorast (štvrťfinále play-off): v
stredu 13. marca B. Bystrica - Poprad 2:1pp (1:2), vo štvrtok
14. marca B. Bystrica - Poprad 7:1 (2:2), v sobotu 16. marca
Poprad - B. Bystrica 2:3 (2:3). Kadeti (o majstra): v sobotu 16.
marca Nitra - Poprad 7:1, v nedeľu 17. marca Prievidza - Poprad 4:5. St. žiaci 8.r. (Nadstavba 1-5): v sobotu 16. marca
Košice - Poprad 9:0. St. žiaci 7.r. (Nadstavba 1-5): v sobotu 16. marca Košice - Poprad 9:2. Ml. žiaci 6.r. (Nadstavba
1-5): vo štvrtok 14. marca Poprad - Košice 6:9. Ml. žiaci 5.r
(Nadstavba 1-5): vo štvrtok 14. marca Poprad - Košice 4:3.

Popradčania
medzi ocenenými

Minulý týždeň v stredu
sa v Prešove konalo slávnostné vyhlásenie ankety
Športovec PSK za rok 2018.
Celkovým víťazom sa stal
hádzanársky brankár Tatrana Prešov Igor Čupryna,
ale ocenenie sa ušlo aj Popradčanom.
Medzi najlepšími sa ocitol
hokejista HK Poprad Patrik Svitana, či člen strediska športovej reprezentácie
Ministerstva vnútra SR ŠKP
Štrbské Pleso - sánkar Jozef
Ninis i rodáčka z Popradu
žijúca v Spišskom Bystrom
Anna Lavková, ktorá bola
najmladšou členkou zlaté
tímu Sloveniek na Majstrov-

stvách sveta v hasičskom
športe v Banskej Bytrici. Najúspešnejšou športovkyňou
stredných škôl za rok 2018 sa
stala plavkyňa Tamara Potocká z Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade.
V rámci slávnostného vyhodnotenia Športovca roka
PSK za rok 2018 bola aj tento
rok udelená Cena predsedu
PSK. Prešovský župan Milan
Majerský ju udelil legende
popradského, ale i slovenského hokeja Arnemu Krotákovi, ktorý sa po dlhom a
bohatom účinkovaní najmä
v domácich súťažiach rozhodol ukončiť aktívnu športovú kariéru.
(daj)
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Futbalisti odčinili pohárový neúspech

Futbalisti FK
Poprad majú za
sebou náročný
týždeň. V stredu ich zo štvrťfinále Slovnaft Cupu vyliali
domáce Michalovce po prehre 1:2, no v sobotu už pred
domácimi fanúšikmi dokázali zvíťaziť 1:0 v dôležitom
druholigovom zápase nad
Skalicou.
Orli zažili v závere pohárového zápasu v Michalovciach
doslova peklo a jeho vyústením boli disciplinárne tresty
pre štyroch hráčov základnej
zostavy Popradu - Lukáša
Horvátha, Vladimíra Kukoľa,
Erika Streňa a Kamila Zekuciu. Bez nich sa tréner Marek
Petruš musel zaobísť v sobotu v druholigovom zápase
na domácom trávniku proti
Skalici. V priamom súboji
o tretiu priečku to Popradčania zvládli a po víťazstve 1:0
svojho súpera v tabuľke preskočili. Do karát im zahrala aj
prehra Liptovského Mikuláša
v Žiari nad Hronom s Pohroním a tak sa posunuli dokonca už na druhú priečku. „Po
stredajšom zápase sme mali
hlavu v smútku, pretože nahradiť štyroch hráčov základ-

nej zostavy nie je jednoduché. Tí, ktorí proti Skalici
nastúpili však bojovali za
Poprad a odviedli veľmi
dobrú prácu. Možno šancí
nebolo veľa, ale myslím si,
že sme vyhrali zaslúžene,“
hodnotil tréner FK Poprad Marek Petruš.
Po dvoch zápasoch na
súperových
ihriskách
sa popradskí futbalisti
predstavia doma až v piatok
5. apríla, keď o 18. hodine
privítajú žilinskú rezervu.
Výsledky: štvrťfinále Slovnaft Cupu v stredu 13. marca

Tabuľka II. ligy
Z
1. Pohronie

R

P

S

19 12 6

V

1

28:14 42

B

2. FK Poprad

19 11 3

5

41:28 36

3. L. Mikuláš

19 11 3

5

37:24 36

4. Skalica

19 10 4

5

29:17 34

5. Komárno

19 9

4

6

29:20 31

6. Petržalka

19 8

5

6

26:24 29

7. Dubnica n. V.

19 7

5

7

38:28 26

8. Šamorín

19 7

4

8

32:29 25

9. Žilina B

19 7

3

9

36:44 24

10. Bardejov

19 5

7

7

27:34 22

11. Inter BA

19 7

1

11 29:37 22

12. B. Bystrica

18 5

6

7

13. Prešov

19 5

4

10 23:24 19

14. Lokomotíva KE 18 4

6

8

15. Lipany

19 5

3

11 13:37 18

16. Trebišov

19 4

4

11 14:32 16

23:23 21

19:29 18

MFK Zemplín Michalovce - FK Poprad 2:1 (2:1), gól
Popradu: 11. Lukáš Horváth
(pk), 19. kolo II. ligy v sobotu
16. marca FK Poprad - MFK
Skalica 1:0 (0:0), gól Popradu: 69. Adam Pajer.
Program: 20. kolo II.
ligy v sobotu 23. marca o 15
hod. ŠK Odeva Lipany FK Poprad.
(mav)

Z kuchyne FK Poprad
St. dorast U19: v sobotu
16. marca Poprad - Trenčín 2:2. Ml. dorast U17:
v sobotu 16. marca Trenčín
- Poprad 2:1. Ml. dorast
U16: v sobotu 16. marca
Trenčín - Poprad 1:1. St.
žiaci U15: v sobotu 16.
marca Žilina - Poprad 6:1.
St. žiaci U14: v sobotu 16.
marca Žilina - Poprad 5:1.

Basketbalistky budú hrať o umiestnenie

Minulý týždeň
v stredu odohrali popradské
basketbalistky
odvetný zápas
štvrťfinále play-off Extraligy
žien. Na domácej palubovke
prehrali s Young Angels Košice 50:67 a na zápasy 0:2.
Po odchode Tatiany Gallovej
to bola pre nového trénera Ľuboslava Kovalského v tandeme
s Janou Janáčkovou poznávacia séria, aj keď doposiaľ pôsobil pri mládeži BAM Poprad.
Po vyradení s Košicami bude
musieť svoje zverenkyne dobre pripraviť na zvyšok sezóny.
„Dievčatá celú sezónu poctivo
trénujú a nebolo by vhodné
záver vypustiť. Chceme ich spoločnými silami motivovať, aby
sme sa pobili o každé víťazstvo.
Družstvo malo svoj herný systém, ktorý sme nechceli narýchlo meniť. Teraz už však máme
čas na to, aby sme niektoré veci
zmenili. Ak dievčatá nepoľavia,
mohli by byť úspešné,“ uviedol
Ľ. Kovalský.

V pondelok 18. marca sa v Aréne Poprad konalo predposledné štvrté regionálne kolo SBA Minibasketshow, na ktorom sa okrem troch popradských škôl zúčastnili aj družstvá
z Michaloviec, Starej Ľubovne, Košíc, Svitu, Spišskej Teplice
a Spišskej Novej Vsi. Do celoslovenského finále, ktoré bude
tento rok v Bratislave, sa prebojovali Košičania. ZŠ s MŠ
Francisciho Poprad obsadila 5. priečku, za ňou skončila ZŠ
s MŠ Jarná Poprad a na 7. mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ
Komenského Poprad.
FOTO - Marek Vaščura

V sobotu 16. marca sa v telocvični ZŠ v Matejovciach konal
posledný zo šiestich turnajov II. Podtatranskej ligy žiakov
v stolnom tenise. V konkurencii štyridsiatich mladých stolných
tenistov sa najviac darilo Tomášovi Gašparovičovi (na foto
v zelenom tričku) z Kežmarku, ktorý bol zároveň aj členom
víťazného družstva Severka Kežmarok. Najlepším Popradčanom bol Ivan Bujňák, ktorý skončil piaty a jeho tím ŠK Veterán Poprad obsadil druhú priečku. V celkovom poradí ligy
bola medzi dievčatami najlepšia Bianka Ďurišová zo Spišskej
Teplice a medzi chlapcami triumfoval Karol Koša z Kežmarku.
Kežmarská Severka sa stala celkovým víťazom v družstvách
a Veteráni z Popradu skončili štvrtí. FOTO - Marek Vaščura

Krátko zo športu

líšky si vo
•finálePOPRADSKÉ
ženskej hokejovej Ex-

Už v sobotu odštartujú Popradčanky súboje o umiestnenie, a to na domácej palubovke v Aréne Poprad proti
Banskej Bystrici.
Výsledok play-off: 2. kolo
štvrťfinále v stredu 13. marca
BAM Poprad - Young Angels
Košice 50:67 (24:42), najviac

bodov BAMP: Eva Filičková - 13. Program: 1. zápas
série o umiestnenie v sobotu 23. marca o 18 hod. BAM
Poprad - BK ŠKP 08 B. Bystrica, 2. zápas série o umiestnenie v stredu 27. marca o 18
hod. BK ŠKP 08 B. Bystrica
- BAM Poprad.
(mav)

Z kuchyne BAM Poprad

Kadetky: v sobotu 16. marca Poprad - Nové Mesto n. V. 40:70
a v nedeľu 17. marca Poprad - Trnava 60:65. Žiačky: vo štvrtok 14. marca Poprad - CBK KE 15:41 a 27:43, v sobotu 16.
marca Krompachy - Poprad 32:41 a 41:51. St. minižiačky:
v sobotu 16. marca YA Blue KE - Poprad 57:6 a 60:10. Ml.
minižiačky: v nedeľu 17. marca Poprad - Bardejov 30:8.

traligy išli cez víkend pre zlaté
medaily do Martina za stavu
2:0 na zápasy. V sobotu 16.
marca síce ešte nevyužili zlatý
mečbal, keď prehrali 2:3, no
v nedeľu už oslávili štvrtý titul
Majsteriek Slovenska po víťazstve 5:3!
MINULÝ týždeň v utorok
a v stredu sa na Štrbskom Plese
konala Zimná Kalokagatia, na
ktorej sa v športovej časti predstavili aj žiaci z Gymnázia Kukučínova, ZŠ s MŠ Tajovského
a ZŠ s MŠ Jarná. A práve pre
Jarnú vybojoval najcennejší
kov ako jediný Adam Bartko,
ktorý vyhral v behu na lyžiach
klasickou technikou medzi
mladšími žiakmi. V kultúr-

•

no-umeleckej časti získal 1.
miesto za svoju prácu na tému
Mám rád zimné športy Thomas Angelovič zo ZŠ s MŠ
Francisciho v rámci II. kategórie.
MINULÝ týždeň v stredu
sa v telocvični ZŠ s MŠ Komenského stretlo osem družstiev dievčat zo základných
škôl v okresnom kole v basketbale žiačok ZŠ. Z víťazstva
a postupu na krajské kolo sa
tešilo domáce družstvo.
Predminulý víkend sa
v poľskom meste Zawadzkie
uskutočnila prestížna medzinárodná súťaž v karate.
V konkurencii približne 300
karatistov z Poľska, Čiech
a Slovenskej republiky si Central karate klub Poprad vybojoval 10 medailí - 1 zlatú, 6 strieborných a 3 bronzové. (ppv)

•

•
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Školy sa už tešia na nových prváčikov

V prvý aprílový týždeň od utorka
2. do štvrtka 4. apríla sa vo všetkých základných školách na území
mesta Poprad uskutočnia zápisy
detí do prvých ročníkov. Tých bude
približne päťsto ako každý rok, ale
treba počítať aj so záujmom detí
z okolitých obcí.
„Chceme upozorniť rodičov, že sme
zápisy nastavili vždy od utorka do
štvrtka v úvode apríla a to z dôvodu,
že na toto obdobie môže pripadnúť
Veľkonočný pondelok. Rodič je povinný prísť na zápis, ak jeho dieťa dovŕši najneskôr do 31. augusta daného
roka vek šesť rokov a to aj v prípade,
že žiada o odklad. Musí však doložiť
odobrenie od pediatra a tiež centra
pedagogického poradenstva a prevencie. Rodič má právo vybrať si školu,
pričom povinne dieťa musí prijať len
škola v danom školskom obvode jeho
trvalého bydliska. Iná škola ho môže

prijať len vtedy, ak má dostatočné
kapacity. Ak je dieťa, či rodina v zahraničí, môže sa udeliť splnomocnenie
niektorému rodinnému príslušníkovi,
ktorý požiada o možnosť plniť povinnú školskú dochádzku osobitným
spôsobom. Rodič by nemal zatajiť
žiadnu informáciu o dieťati. Ak nastane akákoľvek mimoriadna situácia, rodič sa môže s riaditeľom školy
dohodnúť aj na náhradnom termíne
zápisu,“ uviedla vedúca oboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová, ktorá predstavila
aj veľkú novinku: „Mesto Poprad sa
rozhodlo poskytnúť popradským deťom pri nástupe do školy sumu 30 eur
na vybavenie učebnými pomôckami,
aby zmiernil finančnú situáciu rodín.
Oslovili sme učiteľky prvých ročníkov,
aby sa pokúsili vyskladať, čo sa do tejto
sumy vojde. Pôjde o všeobecné školské
pomôcky, ktoré každé dieťa potrebuje.“

ZŠ s MŠ na Jarnej ulici má k dispozícii predškolákov až dvoch materských škôl,
ktoré k nej patria. Vedenie školy plánuje okrem prípravného ročníka otvoriť
v budúcom školskom roku tri klasické prvácke triedy. Takto sa na nástup do školy pripravujú aj predškoláci z MŠ na Jarnej ulici.
FOTO - Marek Vaščura
Mesto bude pokračovať v už jem. Rodičia boli doteraz spokojní
osvedčených veciach a to je nultý a dokonca by niektorí privítali, ak by
ročník v ZŠ s MŠ v Matejovciach ich deti v takejto triede pokračovali
a tiež prípravný ročník v ZŠ s MŠ aj vo vyšších ročníkoch. Po dohode
Jarná. „Prípravný ročník sa nám s mestom sme na to pripravení,“ zdôosvedčil a preto ho otvoríme už po raznil riaditeľ ZŠ s MŠ na Jarnej ulici
tretíkrát. Už teraz je oň veľký záu- v Poprade Ján Brndiar.
(mav)

Pozor na zmeny v organizácii dopravy

(Dokončenie zo str. 1)

„Zmení sa hlavná a vedľajšia cesta a to tak, že po novom bude hlavná cesta viesť
z Levočskej na Okružnú ulicu
a naopak. Doteraz platilo, že
tam bola značka s označením STOP. Tá sa odstráni
a doplnením nového značenia vznikne nová hlavná cesta,“ uviedla vedúca odboru
výstavby MsÚ v Poprade
Kristína Horáková. „Viacerí
Popradčania poznajú túto
križovatku ako vysoko frekventovanú a v minulosti sme
na nej zaznamenali viacero

nehôd a škodových udalostí.
Polícia bude tejto križovatke
venovať zvýšenú pozornosť aj
po zmene organizácie dopravy. Chcem požiadať všetkých
účastníkov cestnej premávky,
aby nejazdili po pamäti, ale
dodržiavali dopravné značenie, pretože to sa môže kedykoľvek zmeniť,“ zdôraznil
riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade Rastislav Polakovič.
V minulosti si to pri častých dopravných nehodách
odnášal priľahlý plot i objekty. „Na tomto úseku dochádza

Mestská informačná kancelária
Poprad v spolupráci s Podtatranským múzeom a Slovenským hydrometeorologickým ústavom pripravila podujatie Objav okolie Popradu.
Zraz a začiatok prehliadky je v Gánovciach, v areáli Aerologického a
riadiačného centra SHMÚ v piatok
22. marca o 9.30 hod. Samotný Deň
otvorených dverí v SHMÚ Gánovce
je od 9. do 16. hod. Po prehliadke
areálu, ale aj vnútorných pracovísk
a oboznámení sa s činnosťou pracoviska sa účastníci podujatia presunú pešo ku Geoparku Neandertal
Gánovce, kde sa o odborný výklad
postarajú pracovníci z Podtatranského múzea.
O 12. hod. je naplánované spoločné vypustenie meteorologického
balóna s rádiosondou. Podujatie je
bezplatné.		
(ppp)

k dopravným nehodám pravidelne a len nedávno boli dve.
Náš priľahlý plot je neustále
pokrivený a susedia ho už ani
nestíhajú opravovať. Už tu
bola podobná zmena aj predtým a k nehodám dochádzalo
stále. Možno by bolo vhodné
doplniť značenie aj o spomaľovače a na budúcej hlavnej ceste zrušiť priechod pre
chodcov. Mnohí vodiči však
nerešpektujú ani stopku,“ zamyslela sa majiteľka blízkeho
objektu Alena Litecká.
Ďalšia plánovaná zmena
dopravy je pripravená na

križovatke Hviezdoslavovej
a Alžbetinej ulice. „Aj tu plánujeme zmeniť hlavnú cestu,
ktorá by mala viesť už len po
Alžbetinej ulici od mestského
úradu až po stanicu. Zatiaľ

bol vykonaný prieskum intenzity dopravy, ktorý takéto
riešenie naznačil. Zmena by
sa mala zrealizovať do leta
tohto roku,“ uzavrela K. Horáková z MsÚ.
(mav)

Základná škola sv. Jána Pavla II.
Dlhé hony 3522/2
058 01 Poprad /za Maxom/

Zápis do 1. ročníka cirkevnej ZŠ sa uskutoční
1. 4. a 2. 4. 2019 od 9. do 17. hod. v budove školy.
Profil školy:
✓ Škola poskytuje žiakom všeobecný rozhľad a kvalitné
vzdelávanie v pozitívnej sociálnej klíme.
✓ O dieťa je účelne postarané celý deň už od 1. ročníka.
Popoludní v umeleckej škole alebo v školskom klube,
a to v tej istej budove. Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný.
✓ Vysoká úspešnosť v testovaní T9 2017 v rámci Slovenska: SJL - 94,5 percentil, MAT - 93,9 percentil
✓ Nová telocvičňa

DOD 21. 3. 2019 vo štvrtok od 15. do 17. hod.
Telefón : 052/7721389
Internet: www.scspp.sk			
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