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Rozlúčili sa so zimou, prišla jar

Jar tohto roku prišla po miernej zime, počas ktorej
len málo snežilo a mrzlo. Predsa sa však so zimou treba poriadne rozlúčiť. Minulý piatok tak urobili deti
z Materskej školy na Tranovského ulici vo Veľkej. Už
štvrtý rok v tejto MŠ spájajú vystriedanie zimného a
jarného obdobia s peknou ľudovou tradíciou. Spolu s
učiteľkami sa v sprievode vybrali k Velickému potoku.
Niesli Morenu, ktorá symbolizuje zimu a vyprevádzali
ju jarnými pesničkami a riekankami. Nechýbal zvuk
rapkáča, hudobných nástrojov, či bubnovanie na hrnčeky a misky, ktoré malo zahnať studené dni.
Zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ vo Veľkej Bibiána Repašská povedala: „Cieľom bolo rozlúčiť sa so zimou a
privítať jar, lebo tej zimy máme dosť, hoci tento rok bola
slabšia. Deti sa na program veľmi tešili, Morenu si vyrobili
spolu s paniami učiteľkami a vyvrcholením bolo jej zapálenie a hodenie do vody. Tým sa definitívne skončila zima
a prišla jar, preto aj toto podujatie robievame väčšinou v
prvý jarný deň.“ Základnou myšlienkou je tiež oboznamovať deti so zaujímavým ľudovým zvykom, akým je
vynášanie Moreny. Škôlkarom sa sprievod páčil. Barborka Jakubcová sa radovala: „Teším sa, že už prišla jar,
lebo môžeme chodiť vonku, hrať sa naháňačku a kúpať
sa v bazéne.“ Chlapci by si však boli radi ešte užili zimy,
chceli by sa ešte lyžovať. Tomáško Kotlár dodal: „Nebol
poriadny sneh a zima. Chcem, aby sa o rok zase vrátila.“
Čas je neúprosný a nastolil vládu jari. Až na sklonku
roka sa žezla ujme opäť chlad a mráz.
(mar)

Ľudovú tradíciu vynášania Moreny
rozvíjajú v MŠ na Tranovského ulici
vo Veľkej už štvrtý rok. Tešia sa z konca zimy a vítajú prvý jarný deň. Ani
tohto roku si nenechali ujsť príležitosť
vyniesť Morenu a hodiť ju do Velického potoka. FOTO – Marta Marová

Jedenástka z popradskej histórie v autobusoch MHD
Jedenástka osobností z popradskej histórie robí spoločnosť cestujúcim v autobusoch
MHD. Postarala sa o to videoprezentácia, ktorú zabezpečila
samospráva ako pokračovanie
popularizácie najzaujímavejších osobností a momentov z
histórie mesta.
Projekt odštartoval pri príležitosti 200. výročia narodenia
Dávida Husza, ktoré si v Poprade pripomenuli na jeseň 2013.
Okrem divadelného predstave-

nia, vedomostnej súťaže a ďalších
aktivít prišla vtedy samospráva
aj s prezentáciou historických
osobností prostredníctvom autobusov MHD. Kým v interiéri
autobusov vybavených TV obrazovkami mohli cestujúci počas
prepravy sledovať videoportrét
Dávida Husza, zaujímavé boli
autobusy aj pri pohľade zvonku.
Historické osobnosti mesta sa totiž na verejnosť dívali aj z olepov
týchto prostriedkov MHD. Do
ulíc mesta sa tak dostali autobusy
s portrétmi Dávida Husza, Aurela
Viliama Scherfela, Augustína
Szásza, Gedeona
Majunkeho, Júliusa Csákyho a
Karola Augusta
Scholtza. V novej
videoprezentácii,
ktorá nahradila
portrét Dávida

Husza, sa okrem už spomenutých 6 osobností predstavujú aj
Albín Csáky, Július Maličký, Ján
Juraj Rainer, Vincent Matejka,
Jozef Šašinka a Jakub Cziser st.,
všetko osobnosti spojené životným príbehom s Popradom.
„Videoprezentáciou chceme Popradčanom pripomenúť tváre ľudí,
ktorí sú spätí s naším mestom.
Chceme zároveň, aby Popradčania
vedeli, prečo máme dôvod byť na
týchto ľudí právom pyšní,“ uviedol
komunikačný manažér popradskej radnice Marián Galajda. Popradčania cestujúci autobusmi
MHD s TV obrazovkami si
môžu cestu spestriť aj súťažou
spojenou s týmito osobnosťami. Stačí využiť bezplatné WIFI
pripojenie a odpovedať mailom
na súťažné otázky priebežne sa
objavujúce v infotexte. Až do
konca apríla bude každý týždeň
zo správnych odpovedí vyžrebovaný jeden výherca.
(mag)

Druhé kolo
V sobotu 29. marca 2014
sa uskutoční druhé kolo voľby prezidenta SR. Občania
sa budú rozhodovať medzi
dvoma prezidentskými kandidátmi – Robertom Ficom
a Andrejom Kiskom. V Poprade budú volebné miestnosti vo všetkých 40 volebných
okrskoch otvorené od 7. do 22.
hod. Sú na rovnakých miestach,
ako v prvom kole voľby prezidenta SR.
Občania, ktorí sa nebudú môcť
zúčastniť na 2. kole vo volebnom
okrsku, v ktorom sú zapísaní do
zoznamu oprávnených voličov,
môžu požiadať o vydanie voličského preukazu, s ktorým môžu
voliť v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku. Voličské preukazy pre 2. kolo vydá oddelenie
evidencie obyvateľstva MsÚ v
Poprade do piatka 28. marca
do 12. hod.
(ppp)
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STRUČNE

MESTSKÉ oslavy Dňa učiteľov
pre pedagogických zamestnancov
rôznych druhov škôl mesta Poprad sa v Dome kultúry uskutočnia
vo štvrtok 27. marca o 17. hod.
ZMENA zimného času na letný čas bude túto nedeľu 30. marca 2014. Ráno o 2. hod. si treba
posunúť ručičku hodín na 3. hod.
Začiatok a koniec stredoeurópskeho času určuje vládne nariadenie,
ktoré stanovilo zmeny času do roku
2016. Na zimný čas najbližšie opäť
prejdeme 26. októbra, keď si ručičky hodiniek vrátime o hodinu späť,
a teda z 3. na 2. hod.
MESTO Poprad ako príslušný
stavebný úrad v zmysle platných
právnych predpisov oznamuje začatie územného konania o umiestení stavby - prestavba ubytovne na
bytový dom na pozemkoch v k.ú.
Spišská Sobota. Známym účastníkom konania a dotknutým orgánom nariaďuje ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním 10.
apríla 2014 na MsÚ Poprade. Viac
na www.poprad.sk.
PROJEKT Knihobežník – netradičné čítanie literatúry vo vlaku sa minulý piatok opäť zastavil
v Poprade. Rýchlikom pricestoval spisovateľ Roman Brat, autor
kníh Môj anjel sa vie biť, Ako
naštvať Rimana či Tvrdohlavý baran. Besedoval so žiakmi v ZŠ na
Ul. mládeže v Poprade.
ŠIESTY ročník kontraktačného dňa cvičných firiem sa uskutoční v stredu 26. marca v Obchodnej
akadémii Poprad. Súčasťou programu budú i súťaže o najkrajší výstavný stánok, najlepší manažérsky
tím a najzaujímavejší katalóg.
PRERUŠENÁ
distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadení nízkeho napätia
bude v piatok 4. apríla od 7.10 do
14.30 hod. na odbernom mieste
Poprad, blok garáží na L. Svobodu oproti bytovému domu Astát.
VŠEOBECNÁ nemocnica s
poliklinikou Levoča otvorila v piatok
21. marca novú urologickú ambulanciu v zdravotníckom zariadení
vo Svite. Vo februári otvorila levočská nemocnica podobnú ambulanciu aj v Poprade.
SPELEOMÍTING - celoslovenské stretnutie jaskyniarov
bude v Dome kultúry vo Svite
v sobotu 12. apríla 2014 od 9. hod.
Počas celého dňa budú jaskyniari
už po 23-krát prezentovať svoje
výsledky prieskumu jaskyň a objavy u nás i v zahraničí.
LEGENDÁRNA slovenská
hudobná skupina Elán bude
mať koncert na Štrbskom Plese
v Grand Hotel Kempinski v sobotu 12. apríla 2014 o 20. hod.
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Prváci
sa zoznámili
s vete,“
knižnicou
Marec je Mesiacom knihy
Vagonárskej ulici. Sedemroční
skonštatovala učiteľka
a práve to je najvhodnejší čas
zoznámiť najmenších školákov
s knižnicou. Slávnostné zápisy
sa konajú vo všetkých pobočkách Podtatranskej knižnice,
niektoré sa uskutočnia pre veľký
záujem aj v apríli.
Do priestorov oddelenia
umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote zavítali
v stredu dopoludnia dve triedy
prvákov zo Základnej školy na

školáci si vypočuli prednášku
o tom, ako sa starať o knihy,
taktiež krátku básničku o neposlušnom chlapcovi, ktorý si
knihy nevážil a potom si slávnostne prevzali svoj prvý čitateľský preukaz aj s pestrofarebnou záložkou. „Pojem čitateľská
gramotnosť detí je v tomto veku
veľmi dôležitý. Cieľom je, aby to,
čo prečítajú, aj pochopili. Musia
najskôr rozumieť slovu, potom
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prvého ročníka zo ZŠ v Spišskej
Sobote Andrea Šimčáková, ktorá s deťmi na hodinách čítania
intenzívne pracuje. „Napríklad
robievame úlohy, kde im rozdáme vety a oni podľa nich maľujú
obrázky. Toto obdobie je najlepšie na to, aby sme navštívili knižnicu, aby si prváčikovia osvojili
čitateľské návyky,“ dodala.
Poniektorí prítomní prváci neboli v tejto knižnici nováčikmi.
„Nie som tu prvýkrát,
chodím do knižnice rád. Najradšej si
prezerám encyklopédie o zvieratkách,“
povedal Lukáš Olej
(na foto). „V knižnici je pekne. Naučila
som sa, ako sa mám
starať o knihy. Nesmiem do nich kresliť, vytrhávať z nich
listy, ani ich krčiť,“
doplnila Veronika
Fábryová.
(mav)

Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne
Verejné korčuľovanie v Poprade sa na záver zimy
presúva na zimný štadión. Po tom, čo hokejisti A
mužstva ukončili svoje pôsobenie v play-off, rozhodla radnica využiť možnosť a sprístupniť ľadovú
plochu aj pre verejnosť.
„Keďže kvôli nadpriemerne teplej zime sme museli
ukončiť prevádzku mobilných ľadových plôch v centre
mesta a pri Aréne Poprad už 18. februára, rozhodli
sme sa dať priestor na korčuľovanie na štadióne i pre
verejnosť,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.
Od 26. marca do 20. apríla tak každú stredu a nedeľu bude ľadová plocha v čase od 16. do 19. hod.

prístupná pre verejnosť bezodplatne. Vchod na zimný štadión pre verejnosť bude z ľavej strany – z časti,
ktorú využívajú hosťujúce tímy. Verejnosť bude mať
na prezutie k dispozícii nielen šatňu tímu hostí, ale
tiež aj lavičky bezprostredne v okolí ľadovej plochy.
Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne umožnil
predovšetkým aj fakt, že ľadová plocha bude udržiavaná až do 26. apríla 2014 kvôli zápasu Eurohockey
Challenge medzi Slovenskom a Fínskom.
Dni verejného korčuľovania na Zimnom štadióne
Poprad: 26. a 30. marca, 2., 6., 9., 13., 16. a 20. apríla. Zmena programu vyhradená.
(mag)
Príďte na predvádzaciu jazdu
k vášmu predajcovi SEAT,
AUTONOVA, s.r.o.
a získajte svoj LED darček!

•
•

•

COOOL

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

NAJLEPŠIA CENA

ENJOYNEERING

Bohatá výbava sa u nás spája s výhodnou cenou tak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dynamický nový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea
s klimatizáciou a s kvalitným SEAT Sound system 2.0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte po modeloch SEAT s Coool výbavou navyše a užívajte si jazdu v novom aute.
SEAT – člen skupiny Volkswagen.
VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

1/5

Financovanie
na pätiny

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

1/3

Financovanie
na tretiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

1/2

Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

AUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ 3406
058 01 Poprad
tel.: 52/7731549
e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk

Spotreba a emisie CO2 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. Spotreba a emisie CO2 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km.
Spotreba a emisie CO2 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

PP-16
130x90_coool koncept cena.indd 1
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Voda v našom regióne patrí • Krátke správy
medzi najlepšie na Slovensku
Svetový deň vody bol minulý
štvrtok príležitosťou aj pre Popradčanov dať si urobiť bezplatnú analýzu vody na dusičnany.
Do Podtatranskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti donieslo vodu tristo občanov.
Neboli len z Popradu, ale i zo širokého okolia. Mladý Kežmarčan
prezradil: „Priniesol som vodu zo
starej studne, ktorá nám roky slúži. Je dobrá, ale pre istotu si chcem
dať urobiť rozbor.“ Manželský pár
doniesol viac vzoriek - viacerí
z rodiny chceli spoznať kvalitu
vody z ich studní. Manžel doplnil:
„Studňu máme už štyri roky, ale
tento rok bol problémový. Bývame
v Reľove na konci dediny a asi
štyri metre od studne nám niekto
vysypal kopu hnoja. Nevieme, či
z neho náhodou niečo nepresiaklo
a nevyskytnú sa v nej dusičnany.“
Jeden z obyvateľov Veľkej priniesol vodu z vodovodu: „Prišiel som
zistiť, akú vodu máme v Poprade,
lebo mi záleží na mojom zdraví.
Pijeme dosť vody, robíme si čaj,
takže si chcem dať zmerať našu
pitnú vodu.“
PVPS umožnila občanom dať
si urobiť aj fyzikálno-chemický,
mikrobiologický a biologický
rozbor 28 parametrov vody, aby

zistili, či je kvalitná
a vhodná pre ľudí.
Kým však analýza
dusičnanov bola
ku Svetovému dňu
vody
bezplatná,
tento rozbor je už
za poplatok, hoci
zo zľavou. Vodári
pripravili minulý
štvrtok i prezentáciu spoločnosti vo
veľkom obchodno-zábavnom centre pre deti a
školy mohli navštíviť i vybrané
vodárenské objekty a čistiareň
odpadových vôd.
Tlačovej hovorkyne PVPS v
Poprade Boženy Dickej sme sa
opýtali, aká je kvalita vody v našom meste a regióne? Odpovedala: „V popradskom regióne, ako
aj meste Poprad je zásobovanie
pitnou vodou riešené z podzemných vodných zdrojov na Liptovskej Tepličke. Je to 6 prameňov
a 9 vrtov. Ich kapacita postačuje
na zásobovanie mesta Poprad a
jeho okolia – väčšinu obcí v okrese Poprad, časti okresov Spišská
Nová Ves, Levoča a Kežmarok.
Tieto vodné zdroje sa okrem veľmi dobrej a stabilnej kapacity vyznačujú aj výbornou kvalitou. Na

•
úpravu postačuje len minimálne
hygienické zabezpečenie chlórom.“
Hovorkyňa doplnila, že laboratóriá PVPS vykonávajú pravidelný
prevádzkový monitoring kvality
vody vo všetkých zásobovaných
lokalitách podľa spracovaného
harmonogramu. Kvalita vody
je stabilne vyhovujúca platným
požiadavkám na pitnú vodu.
Čo sa týka kvality, patria vodné
zdroje v pôsobnosti PVPS medzi
najlepšie na Slovensku. Voda je
stredne tvrdá, čo je veľmi dobré
pre ľudský organizmus, ako aj
pre domáce spotrebiče ako práčky, umývačky riadu, ohrievače...
V porovnaní s ostatným Slovenskom má náš región tiež dostatok
vodných zdrojov v súčasnosti i s
výhľadom do budúcna. (mar)

Meteorológovia v Gánovciach otvorili brány
Aerologické a radiačné centrum SHMÚ v Gánovciach otvorilo svoje brány pre verejnosť už po
osemnástykrát. V piatok sa návštevníci oboznámili
s unikátnou prácou meteorológov. Najväčším lákadlom bolo vypúšťanie rádiosondy.
„Chceli sme ľuďom predstaviť všetky naše špeciálne činnosti. Rádiosondážne meranie robíme už od roku 1951
a vyše dvadsať rokov meriame atmosférický ozón. Sme
tiež centrom pre meranie slnečnej radiácie,“ vymenoval
meteorológ Miroslav Chmelík (na foto vľavo). Najväčší
záujem verejnosti vzbudzuje rok čo rok vypúšťanie rádiosondy. „Je to stále najpresnejšie meranie teplôt, tlaku,
či vlhkosti. Rádiosondážne stanice sú rozmiestnené po celom svete a vypúšťajú sa rovnakou metódou a v rovnakom
čase,“ dodal M. Chmelík. Podľa neho sa už takto podarilo
z nášho územia vypustiť takmer 66 tisíc rádiosond.
Deň otvorených dverí u meteorológov v Gánovciach

ZA zdaňovacie obdobie roka
2013 musia daňovníci podať daňové priznanie do pondelka 31.
marca 2014. Povinnosť podať
daňové priznanie má ten, kto dosiahol príjmy presahujúce sumu
1 867,97 €. Do tohto limitu sa
nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa
daň vyberá zrážkou, ak vybratím
tejto dane je splnená daňová povinnosť.
DO 10. apríla treba podať
prihlášky na stredné školy riaditeľovi základnej školy na odbory, kde sa nevyžaduje talentová
skúška. Uchádzač, ktorý nie je
žiakom ZŠ, podáva prihlášku
priamo na strednú školu.
PREVÁZDKOVATEĽ strediska Tatranská Lomnica otvoril
v sobotu 22. marca najvyššie položenú zjazdovku na Slovensku
v Lomnickom sedle. Historicky
ide o jeden z najneskorších termínov otvorenia tejto zjazdovky.
AJ vďaka vzniku Oblastnej
organizácie Región Vysoké Tatry
si tatranské samosprávy prilepšili. Takmer 10% nárast výberu
dane z ubytovania za rok 2013
je jasným signálom, že spoločné
aktivity partnerov cestovného
ruchu v Tatrách prinášajú svoje
efekty. Samosprávy vo Vysokých Tatrách vybrali na dani
v minulom roku takmer 945 tisíc €. Mesto Poprad, obec Štrba
a mesto Vysoké Tatry, členovia
OO CR Región Vysoké Tatry,
tak konečne začali zbierať prvé
ovocie spolupráce samospráv aj s
významnejšími podnikateľskými
subjektmi v destinácii.
MEMORIÁL Vlada Tatarku
so spomienkou na Petra Šperku sa uskutoční túto sobotu
29. marca. Ide už o 13. ročník
medzinárodných pretekov horských záchranných služieb. Trasa
povedie z Hrebienka do Tatranskej Lomnice cez Veľkú Studenú
dolinu, Malú Studenú dolinu
a Skalnatú dolinu.
JEDNA z dvoch rúr v takmer
600 metrov dlhom tuneli Šibenik, ktorý je súčasťou stavby druhého úseku diaľnice D1 Jánovce
- Jablonov v dĺžke 9,5 kilometra,
je už prerazená. Stavbári v piatok 21. marca prepojili západnú
a východnú stranu pravej rúry
tunela v smere z Popradu.
V NEDEĽU 23. marca v čase
od 6. do 6.30 hod. došlo v Spišskej Belej na Letnej ul. ku krádeži osobného motorového vozidla zn. VW Passat, bielej farby
s kežmarským EČV.
(ppš)

navštevujú prevažne školské výpravy. „Je to výnimočné
miesto. Na hodinách chémie sa učíme o ozóne. Najlepšie
je zážitkové učenie, preto je takýto výlet pre deti neopakovateľným zážitkom,“ povedala učiteľka zo Spojenej
školy na Letnej ulici v Poprade Mária Bobovčáková.
„Dozvedela som sa veľmi zaujímavé veci. Obzreli sme
si viaceré miestnosti a myslím si, že nám to obohatilo
vedomosti,“ dodala žiačka zo ZŠ v Hanušovciach nad
Topľou Marianna Frajtková.
Školák Samuel Valluš z Popradu sa o činnosť
SHMÚ tak veľmi zaujímal, že mu nakoniec pracovníci ústavu umožnili osobne rádiosondu vypustiť
z rúk. „Veľmi ma baví astronómia a aj meteorológia.
Mali sme doma dve rádiosondy, len si už nepamätám,
či nám to padlo na dvor alebo ich našiel môj dedko
v lese,“ prezradil S. Valluš, ktorému ďalšiu rádiosondu
meteorológovia darovali.		
(mav)

•

•

•

•

•

Samuel Valluš si
vyskúšal vypúšťanie
rádiosondy.
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Policajné správy

•

POPRADSKÝ policajný vyšetrovateľ vzniesol minulý týždeň obvinenie voči 16-ročnému
mladíkovi zo Svitu za zločin
nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi. V byte
a pivnici na Ulici 9. mája vo
Svite prechovával vysušené
vrcholky rastlín konope s rôznym obsahom THC o celkovej hmotnosti 2,19 g. Z tohto
množstva by bolo možné vyrobiť od 10 do 18 jednorazových
dávok drogy. Vyšetrovateľ mladíka zadržal, umiestnil do cely
policajného zaistenia a taktiež
spracoval návrh na jeho vzatie
do väzby.
Z PREČINU krádeže obvinili minulý týždeň policajti
z Vysokých Tatier 33-ročného
muža z obce Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok. Policajná hliadka prichytila obvineného v lese pri Tatranskej
Lomnici pri krádeži dreva. Bez
povolenia vynášal z lesa rôzne
stromy nájdené na zemi v počte
57 kusov. Obvinený je stíhaný
na slobode.
OBVODNÉ oddelenie PZ
v Poprade začalo trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Ešte
vo štvrtok 13. marca o 16. hod.
v lokalite Kameňolom nad starou vápenkou, v katastrálnom
území mesta Svit, bola na dne
25 metrov hlbokého zrázu
nájdená mŕtvola muža neznámej totožnosti. Mŕtvy ležal
bruchom a tvárou smerom
k zemi. Obhliadajúci lekár počas predbežnej obhliadky tela
nezistil stopy cudzieho zavinenia.
POPRADSKÁ polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže, nakoľko v stredu
19. marca došlo v jednom
z miestnych pohostinstiev na
Ul. Wolkerovej k odcudzeniu
osobných vecí. Poškodeným
bol 41-ročný muž z obce Záhor
v okrese Sobrance. Vzdialil sa
od svojich vecí a v tom čase mu
niekto ukradol jeho pánsku tašku, v ktorej boli osobné doklady a finančná hotovosť. Celková škoda bola vyčíslená na 260
eur. Policajti podozrivých ľudí
už po pár hodinách vypátrali,
zadržali a umiestnili do cely
policajného zaistenia. 43-ročný muž z Popradu a 37-ročná
žena zo Štrby boli obvinení
z prečinu krádeže.
(krp)

•

•

•

Návštevníci obdivovali cenné trofeje
Približne dvesto trofejí zveri ulovenej členmi trinástich
poľovníckych združení Obvodnej Poľovníckej komory (OPK)
v Poprade mohli obdivovať od
soboty do včerajška návštevníci chovateľskej prehliadky. Vo
foyeri popradského magistrátu
boli vystavené jelenie, srnčie, diviačie, muflónie trofeje, deťom
sa najviac páčila časť s vypreparovanými zvieratami a nechýbali ani dokumentárne zábery zo
života lesnej zveri.
Prehliadku otvoril predseda
OPK v Poprade Bystrík Kiska
za účasti riaditeľa Štátnych lesov
TANAPu Petra Líšku a vedúceho
pozemkového a lesného odboru
Okresného úradu v Poprade Šimona Škovieru. B. Kiska (na foto
vľavo) povedal: „Zima rok pred
touto bola veľmi krutá, skončila
sa až po Veľkej noci, čo sa odzrkadlilo na úhynoch, a preto sme
sa sústredili na prípravu krmiva
na
uplynulú
zimu. Tá bola
taká dobrá, že
sme sa až čudovali, čo dokáže
počasie urobiť.
Úspech dosahujeme splnením
plánu
chovu
a lovu a myslím si, že môžeme byť spokojní.
Mohli sme odprezentovať trofeje,
v ktorých máme jednu zlatú jeleniu, jednu srnčiu a 3 zlaté medaily muflónej zveri, čo je veľmi
pekný úspech.“ Práve muflóny sú

zvláštnosťou OPK – chovajú ich
vo zverníku v rámci Poľovníckeho združenia Dubina. Najsilnejšiu jeleniu trofej (na foto dole
vpravo) ulovil Michal Števula z
poľovníckeho revíru Čierny Váh.
Na prehliadke vystavovali nielen
ulovené trofeje, ale i trofeje uhynutej zveri. Ako dodal predseda
popradskej OPK, úhyn spôsobený kolíziou s dopravnými prostriedkami nielen na cestách, ale
aj v lokalite železničných tratí, je
značný.
Po prvýkrát sa pochválili trofejami v Poprade i Štátne lesy
TANAPu. Riaditeľ P. Líška (na
foto tretí zľava) poznamenal,
že spravujú 3 poľovné revíry –
veľký revír TANAPu, rozprestierajúci sa od Tatranskej Javoriny
po Podbanské, ďalej Roháče a
Pieniny. Uviedol: „Čo sa týka starostlivosti o živočíšstvo na území
týchto revírov, popri priamej sta-

rostlivosti dochádza aj k lovu, ale
je to súčasť selektívnej regulácie,
teda selekcie a výberu nízkokvalitných jedincov,
ktorí populáciu poľovnej
zveri znižujú.
Zima bola miera, čo vidieť
i na spotrebe
krmiva. Značná časť nám ostala, čo bude možné uchováme do
budúcej sezóny, čo nie, skŕmime
našimi služobnými koňmi.“ Práve
v sobotu 22. marca počítali vo
všetkých ochranných obvodoch
ŠL TANAPu zver - výsledok
budú vedieť o týždeň. Na popradskej prehliadke sa mohli popýšiť predovšetkým zlatou trofejou srnca (na foto dole vľavo),
ktorého ulovil Peter Spitzkopf,
poľovný hospodár v revíri
TANAPu v ochrannom obvode
Tatranské Matliare.
(mar)

Trénovali činnosť svojho mozgu
Minulý týždeň bol Týždeň
mozgu. „Brain Awareness
Week“ sa uskutočňuje už od
roku 1996, vďaka spoločnej iniciatíve dvoch organizácií - medzinárodnej odbornej organizácie
„Society for Neuroscience“ a neziskovej organizácie „The Dana
Alliance for Brain Initiatives“,
ktorá združuje viac ako 265 významných vedcov a je zameraná

na podporu verejného povedomia o pokroku vo výskume
mozgu.
Podujatie sa postupne rozšírilo
do celého sveta a v súčasnosti sa
na ňom podieľa množstvo partnerských organizácií. V rámci SR
túto akciu zastrešuje Slovenská
Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Neuroimunologickým
ústavom SAV, Nadáciou ME-

MORY a Centrom MEMORY.
Slovensko sa prvýkrát zapojilo
v roku 2008 a každým rokom sa
aktivity tešia väčšiemu záujmu.
V týždni od 10. do 16. marca
2014 sa vo viacerých mestách
Slovenska uskutočnilo mnoho
programov (prednášky a besedy
na tému mozog, tvorivé dielne,
tréningy pamäti a iné kognitívne
aktivíty), a to vďaka lokálnym organizátorom (školám, škôlkam,
knižniciam, zariadeniam sociálnych služieb, ako aj vďaka regionálnym úradom verejného zdravotníctva a územným spolkom
Slovenského Červeného kríža).
Do Týždňa mozgu sa už druhý
rok zapojili aj klienti sociálneho
zariadenia Dom Slovenského
Červeného kríža Poprad – Spišská Sobota. Venovali sa rôznym
cvičeniam, ktoré podporujú činnosť mozgu.
(lab)

26. 3. 2014

Anketa

Strana 5

Ako vnímajú Popradčania knihy?

Marec sa nespája len s príchodom
jari, ale označuje sa aj ako Mesiac knihy.
„Nemilovať knihu znamená nemilovať
múdrosť a nemilovať múdrosť znamená
stávať sa hlupákom,“ povedal známy pedagóg Ján Amos Komenský. Prostredníctvom ankety sme zistili, čo si o knižnom
svete myslia Popradčania. Opýtali sme sa
ich, či čítajú knihy a prečo a či podľa ich
názoru čítajú ľudia v dnešnej dobe knihy
menej alebo viac ako v minulosti?
Martina, 21: „Moja
obľúbená kniha zatiaľ
bola Anjeli a démoni od Dana Browna.
Tohto autora mám
veľmi rada, najmä pre
jeho pútavé písanie. V
tomto mesiaci som si
dala záväzok čítať viac kníh. Zatiaľ sa mi
to celkom darí plniť, lebo mám za sebou
dve prečítané knihy. Ľudia si v dnešnej dobe
všetko uľahčujú pomocou internetu. Myslím si, že internet je užitočný, ale ľudia by
nemali byť leniví a nájsť si čas na knihu,
minimálne kvôli sebe, svojej predstavivosti,

Tragický pád
V sobotu 22. marca poobede
oznámili náhodní svedkovia
prostredníctvom tiesňovej linky pád horolezca v dolinke nad
Vareškovým plesom.
Záchranári z V. Tatier okamžite
požiadali o súčinnosť VZZS. Žiaľ
po spätnom telefonáte medzi lekárom VZZS a svedkami, ktorí
sa ponáhľali k postihnutému, sa
dozvedeli smutnú správu - horolezec svoj približne 100 metrový
pád neprežil.
Traja českí horolezci boli na
horolezeckej túre a liezli po
Puškášovej ceste na Veľkú Vareškovú strážnicu bez istenia. V
miestach prvého výšvihu zatiaľ z
nezistených príčin vypadol jeden
z nich. Pri páde utrpel poranenia
nezlučiteľné so životom. Druhý
horolezec zostúpil samostatne do
dolinky, ale tretí si na zostup bez
istenia netrúfol. Záchranári preto
požiadali o súčinnosť VZZS, ktorá
zobrala na palubu jedného záchranára HZS z heliportu v Starom
Smokovci a pokúsili sa vyslobodiť
posledného horolezca pomocou
navijaka. Napriek snahe, poveternostné podmienky nedovolili
vysadiť záchranára HZS pomocou
leteckej techniky. Následne skupina záchranárov HZS doliezla
k horolezcovi a spustila ho pod
stenu do bezpečia. Telo nebohého
bolo záchranármi transportované
do St. Smokovca, kde ho odovzdali pohrebnej službe a PZ SR. (hzs)

slovnej zásobe a vedomostiam.“
Ľudovít, 38: „Knihy čítavam, ale v poslednej dobe na to mám veľmi málo času, teda ak
nerátam odbornú literatúru a články súvisiace s prácou, zábavou - teda lietaním. Kniha,
ktorá ma najviac oslovila a patrí medzi moje
najobľúbenejšie je Erich Segal – Lekári. Ľudia
podľa mňa čítajú málo, viac sa venujú pozeraniu televízie a pasívne prijímajú rôznorodé
emócie, ktoré im televízor servíruje. Kniha
im nedáva len ľahko stráviteľnú podobu, tam
človek musí pohnúť rozumom i podvedomím,
aby tá emócia vznikla. Ľudia v dnešnej dobe
čítajú skôr menej ako v minulosti, ak beriem
tu vzdelanejšiu časť obyvateľstva.“
Peter, 16: „Najradšej čítavam encyklopédie, ktoré ma obohatia
o nové poznatky. Nemám výlučne obľúbenú knihu. Priznám
sa, že som v poslednej
dobe veľmi nezodpovedný čitateľ, lebo
radšej si pozriem knihu spracovanú do
filmovej podoby. Uvedomujem si, že filmy

mi nevytvárajú fantáziu, ani neobohacujú slovnú zásobu, práve preto sa snažím
aj inklinovať ku knihám, aby som sa zdokonaľoval. Keď už je marec mesiac kníh,
tak som si dal záväzok, prečítať si nejakú
dobrú knihu. Dnes sa už oveľa viac ľudí,
hlavne v mojom okolí, sústreďuje na články, ktoré sú zavesené na internete. Keď to
porovnám s minulosťou, tak vtedy nebol
rozšírený internet a ľudia boli odkázaní
viac na knihy a tým pádom ich to nútilo
viac čítať a viac sa vzdelávať.“
Nikoleta, 20:
„Rada si prečítam
dobré knižky, pretože sa dá pri nich
vynikajúco relaxovať. Najviac vo
mne zarezonovala kniha od Waris
Dirieovej – Púštny kvet. Zo školy viem, že marec patrí knihám, ale nevnímam to nejako zvláštne. Čítavajú viac hlavne ľudia, ktorý vedia oceniť
pridanú hodnotu, ktorú im vie dať kniha.“
Andrea Bašistová

Chodil v temnotách a roznášal svetlo
Viete, prečo je marec označovaný ako Mesiac knihy?
Priblížila nám to jedna z
našich čitateliek: V marci sa
narodil aj zomrel Matej Hrebenda, národný buditeľ, ľudový básnik, zberateľ starých
kníh a ľudových piesní, šíriteľ
slovenských a českých kníh a
kalendárov. Pri príležitosti
100. výročia jeho úmrtia bol v
roku 1980 vyhlásený za osobnosť UNESCO. Jeho zásluhy
na rozširovaní slovenských
kníh v našom prostredí sú
nepopierateľné, a preto sa stal
marec Mesiacom knihy.
Matej Hrebenda sa narodil
10. marca 1796 v Rimavskej
Píle. Ako 10 ročný osirel. Od
útleho detstva strácal zrak a

v 15-tich už nevidel ani čítať,
ani písať. Vzdelával sa ako
samouk. Zároveň si zarábal
na živobytie do 20 rokov ako
mendík, pomocník v škole,
neskôr ako obecný hlásnik v
Kokave a Hačave. V roku 1829

Zaujalo nás
sa trvalo usadil v Hačave a prežil v nej väčšiu časť života. Zomrel 16. marca 1880.
M. Hrebenda privítal založenie Matice slovenskej v roku
1863. Rok po jej vzniku jej
daroval 26 zväzkov cenných
kníh a kalendárov. Veľké nádeje vkladal do založenia slovenského gymnázia v Revúcej.
Venoval mu celé svoje úspory
a knižnicu – slovenské a čes-

ké knihy, ktoré vyšli v rokoch
1848-1870. Peňažný dar a
zbierka kníh, žiaľ, neposlúžili
národnému cieľu, ale po zatvorení gymnázia prepadli v prospech štátu.
Tento nevidiaci kolportér a
rozširovateľ slovenských a českých kníh prešiel celé Slovensko, navštívil Prahu, Viedeň,
Budapešť, Dolnú zem... Šíril
kultúru a osvetu prostredníctvom kníh, preto ho označovali ako „pútnika s nošou
plnou svetla“. V tých časoch
považovali čítanie kníh za nepotrebné a skôr za výsadu vzdelancov. M. Hrebenda však
viedol proti tomuto názoru boj
a knihy šíril medzi pospolitým ľudom.
(ppp)

Súťaž o knihy z vydavateľstva IKAR
Redakcia novín POPRAD
v spolupráci s vydavateľstvom
IKAR pripravila pre čitateľov
v marci, mesiaci knihy, súťaž
o tri zaujímavé publikácie. Prvá
má názov A hory odpovedali ozvenou. Emocionálny a nevšedný
román o tom, ako milujeme,
ako sa staráme jeden o druhého
a ako naše životné rozhodnutia
rezonujú naprieč generáciami
napísal Khaled Hosseini. Druhá
kniha má názov Strážkyňa krvi.
Napísala ju Tessa Grattonová.

Táto kniha voľne nadväzuje na
román Mágia krvi. Autorkou
tretej knihy je známa Joy Fieldingová. Má názov Potok tieňov.
Je o matke a dcére na výlete, na
ktorom budú musieť nečakane
bojovať o život.
Ak máte záujem vyhrať niektorú z týchto kníh, potrebné je
vystrihnúť kupón a zaslať ho
na korešpondenčnom alebo
podobnom lístku do 31. marca 2014 na adresu redakcie
(Noviny POPRAD, Podtat-

ranská 149/7, 058 01 Poprad).
Mená troch vyžrebovaných
čitateľov uverejníme v novinách POPRAD v stredu 2.
apríla 2014.
(ppš)
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Kultúrny kalendár na apríl 2014
Od utorka 8. apríla do nedele 13. apríla - Kultúrny dom
Batizovce
KREHKÁ KRÁSA
BATIZOVIEC
- medzinárodná prezentačná
súťažná výstava kraslíc, v nedeľu 13. apríla – vyhodnotenie
a ukážka prác zdobenia kraslíc.
Streda 9. apríla - Podtatranské osvetové stredisko Sp.
Sobota
PODTATRANSKÁ
FOTOGRAFIA
- regionálna postupová súťaž
neprofesionálnych fotografov.
Štvrtok 10. apríla a piatok 11.
apríla - Dom kultúry Svit
DEŇ TANCA 2014
- regionálna súťaž nefolklórneho tanca.
Pondelok 14. apríla do stredy
16. apríla - Divadlo Levoča
KRAJSKÁ SCÉNICKÁ
ŽATVA
- súťažná prehliadka divadelných súborov prešovského
kraja.

GALÉRIA

SCHERFELOV DOM
Od 4. apríla do konca mája
KRAJINA SPIŠA
VÝSTAVA Z TVORBY
FRANTIŠKA ŽOLDÁKA
Vernisáž: 4. apríla o 16.30 hod.
Otvorené: pondelok, štvrtok a
piatok od 9. do 12. a od 13. do
15. hod.

TATRANSKÁ
GALÉRIA

Do 22. apríla
PETER POLLÁG - Chlapec z našej ulice
výstava predstaví prierez tvorby (maľba, grafika,
ilustrácia, mozaika, vitráž) významného slovenského autora,
pochádzajúceho z Popradu.
Do 8. apríla
JÁN MÓZER – Zlomený narcis
PETER MÓZER - Portréty
Odkryté hodnoty
stála expozícia 115 diel z depozitu Tatranskej galérie v Poprade.
Ďalšie aktivity
Prednášky
Utorok 1. apríla o 17. hod. – Téma – Kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote, prednášajúci Mgr. Ján Endrödi.
Kurz večernej kresby – každú stredu od 17. do 18.30 hod.

PODTATRANSKÉ MÚZEUM
Do 27. apríla
KAMENNÝ HERBÁR
Výstava zapožičaná z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Poskytne jedinečnú možnosť - spoznávať rastlinstvo, ktoré bujnelo v močiaroch, na brehoch riek a jazier, či v
lesoch na území Slovenska pred 13 až 14 miliónmi rokov.
Celý apríl
„OTEC HUSZ“
Výstava pri príležitosti 200. výročia narodenia Dávida Husza
Celý apríl
KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU – KONZERVÁCIA 2008-2012
Výstava ponúka laickej verejnosti i odborníkom dobové doklady osídlenia regiónu severného Slovenska, zachovalý inventár hrobky a prvú časť jej vzácneho dreveného mobiliára.
Od 9. do 16. apríla
VEĽKÁ NOC JE PRED DVERAMI – veľkonočné podujatie pre školy
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Podtatranská
knižnica
VÝSTAVY
Oddelenie umenia v Spišskej
Sobote
Od 11. apríla
TOMÁŠ TURZÁK - Po desiatich rokoch - výber z tvorby
Piatok 11. apríla o 17. hod. –
vernisáž výstavy.
Streda 2. apríla – Slávnostný
zápis prvákov do knižnice.
Pobočka Juh 1
1., 2., 7., 8., 9. a 10. apríla –
Slávnostný zápis prvákov do
knižnice.
Piatok 4. apríla
NOC S ANDERSENOM - čitatelia 3.-5. ročníka základných
škôl v meste budú mať opäť
možnosť prežiť noc v knižnici
plnú zábavy, nových poznatkov a tajomstiev.
Do 6. apríla
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC
Štvrtok 3. apríla – DEŇ BEZ
POPLATKOV - registrácia nových čitateľov, obnovenie členstva pre registrovaných čitateľov
a odpustenie upomínacích poplatkov (odd. umenia Spišská
Sobota, pobočka Juh 1 a Juh 3)

Letná 9, Poprad
Streda 30. apríla o 16.30 h. -

Aprílová PÁRTY
s Dorotkou
- vybláznime sa s našou
Dorotkou z Fidorkova

Otvorené: pondelok 9.30 do
12.30 hod. a od 14. do 18.
hod., utorok, štvrtok, piatok
od 8.30 do 12.30 hod. a od 14.
do 18. hod.

Arcibiskup s ľudskou tvárou a Vzdelanie po čínsky

Už po deviaty rok sa mesto Poprad zapojilo do
festivalu Jeden svet – Premietaj s nami. Premietanie filmových dokumentov z celého sveta sa v
Poprade z roka na rok stretáva s väčším záujmom
nielen u žiakov základných a stredných škôl, ale
aj vo verejnosti. Svedčí o tom i tohtoročná účasť
– vyše 850 divákov. Mária Jalovičiarová z oddele-

nia kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Poprade
konštatovala: „Občania prejavili najväčší záujem o
dokumentárny film Arcibiskup s ľudskou tvárou – o
Róbertovi Bezákovi a mládež upútal najmä dokument Vzdelanie po čínsky. Teší nás, že Poprad patrí
na Slovensku medzi jedno z najlepších miest, čo sa
týka účasti na festivale.“
(mar)

Klub Sobotčanov oslávi tohto roku desaťročnicu
Na jeseň tohto roku oslávi
Klub Sobotčanov (KS) 10. výročie svojho vzniku. Najstarším a
najpopulárnejším desaťročným
podujatím je Annabál, jedným
z najmladších Katarínske stretnutie. Ale všetky aktivity KS sú
obľúbené a s hojnou účasťou, či
už ide o Deň matiek, účasť na
koncertoch, divadelných predstaveniach, Strážskych hrách,
Čaji o piatej alebo na Štefanskej
zábave.
Minulú stredu na zhromaždení členov KS hodnotil činnosť v
uplynulom roku predseda KS Ján
Brndiar. Ani tohto roku sa klub
nedá zahanbiť. „Celá naša tohtoročná činnosť bude v znamení
10. výročia. Pri tejto príležitosti
plánujeme vydať bulletin, CD,
predstaviť zostrih našej činnosti aj
výstavku k výročiu. V októbri sa
zídeme na slávnostnom zhromaždení, na ktorom chceme udeliť
ocenenia Osobnosť Spišskej Soboty,“ dodal J. Brndiar. Jedna zo zakladajúcich členiek, tajomníčka
KS Anna Gordiaková zaspomínala: „Na každú akciu sa tešíme

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2014
Divadlo COMMEDIA Poprad
30. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
M. Nikolič - KOVÁČI
6. apríla o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
A. P. Čechov - KEĎ MUŽI PLAČÚ
13. apríla o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
F. Švantner, V. Benko - MALKA

Predstavenia sa uskutočnia v Kultúrnom dome v Spišskej Sobote.
Informácie: tel. 0903 825 050, e-mail: vladob@mail.t-com.sk,
predajňa TESCOMA, Nám. sv. Egídia, Poprad, tel. 0904 658 812
Vstupné: 4 €
PP-10

a ešte viac sa tešíme, keď sa skončí
úspechom. Klub má
svoje opodstatnenie. Pred desiatimi
rokmi vznikla myšlienka založenia
preto, že sme závideli Veľčanom, že sú
aktívni, pomáhajú
poslancom, a že je to
veľmi rozumné. Preto sme sa rozhodli založiť klub, len sme sa viac
zamerali na kultúrne aktivity.“
Na stredajšom zhromaždení
ocenili všetkých, ktorí rôznym
spôsobom KS pomáhajú a umožňujú mu rozvíjať činnosť. V diskusii sa účastníci okrem iného
dozvedeli, že Jednota dôchodcov
Slovenska v Poprade pripravuje stretnutie dôchodcov z krajín
V4 a divadelný súbor Ozvena zo
Stráží vo volebnom roku adaptáciu hry Jána Kalinčiaka Reštavrácia. Prvý viceprimátor Popradu
a člen KS Adrián Kromka ocenil
záujem členov KS o veci verejné a
ich aktívne zapájanie sa do života
vo svojej mestskej časti: „Hovorili

sme aj o víziách do budúcnosti a
aké sú plánované investície v Spišskej Sobote. Mesto pripravuje rekonštrukciu Slavkovskej ulice, cesty
s novým chodníkom Ulice pod bránou, nové parkoviská pri cintoríne. Naďalej venujeme pozornosť
tunajšej škole. Po tom, čo ZŠ a MŠ
dostali nové strechy, kapacitne sa
rozšírila materská škola a pribudlo nové parkovisko pri škole, príde
na rad športový areál pri ZŠ. V
niekoľkých etapách chceme vybudovať multifunkčné športové ihriská, tento rok by sme chceli urobiť
novú tartanovú bežeckú dráhu.“
Medzi najbližšie podujatia
Klubu Sobotčanov bude patriť v
máji Deň matiek.
(mar)
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Babská jazda Poprad prvýkrát v šéfkuchárskej špičke Slovenska
V utorok 18. apríla privítalo popradské kino Cinemax opäť fanúšičky filmu na Babskej jazde, na
ktorej sa tentoraz premietal český
film 10 pravidiel. Hlavný hrdina
novej komédie je študent astrofyziky, ktorého najväčšou láskou nie
sú len hviezdy, ale aj horoskopy.
Do jeho života však vstúpi dievča
snov a on sa tak zamiluje, že nie je
v škole schopný urobiť ani skúšky.
Priatelia sa mu rozhodnú pomôcť
a zasvätiť do jeho problémov aj
jeho otca, ktorý je úspešným vydavateľom kníh na tému, ako získať
ženu. „Aj touto cestou sa chceme
poďakovať našim verným diváčkam, aj našim partnerom, vďaka
ktorým môžeme obdarovať každú
návštevníčku. Ďakujeme aj za ceny
do tomboly. Teší nás, že Babská
jazda sa stáva stále viac obľúbenou a stále s väčšou radosťou ju
pripravujeme“, uviedla manažérka
kina Renáta Kromková.
(ppš)

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

V stredu zverejnil týždenník Trend najznámejšie i najrešpektovanejšie hodnotenie
gastronómie na Slovensku –
Trend Top. Zuzana Sisáková,
šéfkuchár Vino&Tapas v Spišskej Sobote získala ocenenie
Trend Top šéfkuchári Slovenska 2014, na základe čoho Popradčanka patrí medzi dvadsaťčlennú šéfkuchársku špičku
Slovenska.
V kategórii Top Šéfkuchár
Slovenska týždenník Trend vyhlásil 20 najlepších šéfkuchárov
bez určenia poradia. Po prvýkrát sú v dvadsiatke najlepších
aj dve šéfkuchárky. Zuzana Sisáková sa ocitla v elitnom kuchárskom klube spolu s pojma-

mi slovenskej gastonómie ako
Jardo Židek, Marián Filo, Igor
Čehy, Michal Konrád, Gabriel

Kocák, Peter Ďurčo...
Vino&Tapas v Spišskej Sobote
je jednou z piatich reštaurácii,
ktorým bola udelená cena TIP
Trend. Táto reštaurácia ponúkajúca zážitkovú gastronómiu si
výrazne polepšila aj v hlavnej
kategórii - v rebríčku TOP Trend
reštaurácii Slovenska. V celkovom hodnotení oproti vlaňajšku
pribudli štyri body a k štyrom
hviezdam polovica tej najvzácnejšej - piatej. Pokiaľ vlani spomínaná popradská reštaurácia
ostala tesne pred bránami najlepšej päťdesiatky, tohto roku sa so
161 bodmi delí s ďalšími desiatimi reštauráciami o 25. - 35. priečku rebríčka Top Tend reštaurácií
Slovenska.
(ppp)

Z aktualít Európskej komisie

Pravostranné vozidlá
Európska komisia minulý týždeň na Súdnom dvore EÚ vyhrala spor voči Poľsku a
Litve. Predmetom tohto sporu bola otázka, či členský štát môže zabrániť registrácii
nových i ojazdených vozidiel s volantom na
opačnej strane (pravostranné vozidlá).
Súdny dvor EÚ rozhodol, že členské štáty
nemôžu zakázať, obmedziť alebo brániť prihláseniu do evidencie, predaju alebo uvedeniu
do prevádzky v premávke, alebo prevádzke na
cestách vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek z dôvodov týkajúcich sa aspektov ich konštrukcie a fungovania
alebo mechanizmu riadenia, ak tieto aspekty
spĺňajú technické požiadavky stanovené na
európskej úrovni. Mimochodom i dopravné
inšpektoráty na Slovensku odmietali zaregistrovať vozidlá s pravostranným riadením s poukazom na bezpečnostné ohľady.
Je to dobrá správa i pre Európanov žijúcich vo Veľkej Británii či Írsku. Po návrate
domov by už nemali čeliť prekážkam pri
preregistrácii vozidla vo svojom domovskom štáte.		
(akr)

Pre nekvalitu sa opravuje každá štvrtá stavba ešte pred kolaudáciou
Marcová konferencia s názvom Fórum slovenského stavebníctva, ktorej podtitul bol
Hľadanie cesty z bludného
kruhu, bola určená generálnym
riaditeľom a manažérom firiem
pôsobiacich na stavebnom trhu
- výrobcom stavebných materiálov, stavebným firmám, developerom, investorom a projektovým spoločnostiam z celého
Slovenska.
Panelová diskusia, ktorá nasledovala po odborných prednáškach, ukázala na najväčšie
problémy stavebného trhu, ako
je nedostatok zákaziek, korupcia,
nedodržiavanie zákonov, nevy-

možiteľnosť práva, predlžovanie
lehoty splatnosti faktúr, ale najmä
nízke ceny, ktoré vedú k nekvalite
v oblasti stavebných prác, pretože
oprava nekvalitných stavebných
diel je omnoho drahšia ako vyššie počiatočné náklady.
Na konferencii vystúpila Darina Lalíková z Vydavateľstva
Eurostav, ktorá vo svojom príspevku Pokles slovenského stavebníctva a identifikovanie hlavných problémov súčasnej situácie
na stavebnom trhu poukázala na
to, kam až môže viesť neustále
znižovanie cien, ktoré sú často
jediným kritériom posudzovania
ponúk. Výsledkom je nekvalita a

každá štvrtá stavba sa opravuje
ešte pred kolaudáciou. Ignorovať fenomén kvality a preferovať
len cenu je spoločenská nezodpovednosť. Ak chceme kvalitu,
musíme počítať aj s primeranou
cenou za projektové práce, za
nákup kvalitných stavebných
materiálov, za zhotovenie stavby a za kontrolu projektových a
stavebných prác. V ďalších príspevkoch odzneli informácie o
vývoji cien stavebných prác a stavebných materiálov, o cene, ktorá
je najpodceňovanejší komponent
marketingového mixu a najsilnejší
faktor pri zvyšovaní zisku a straty
a ďalšie.

V panelovej diskusii na tému
Ceny verzus kvalita v stavebníctve sa ukázal v plnej šírke celý
okruh problémov, ktoré trápia
podnikateľov. Všetci sa zhodli, že jedine dopyt určuje ceny
a v súčasnosti, keď je na trhu
prebytok ponuky a nedostatok
zákaziek, nepredpokladajú, že
by mohli začať ceny rásť. Zhodli
sa, že v súčasnosti jediným kritériom, ktoré rozhoduje o tom, či
zákazku získajú, je cena. Podnikatelia si však musia zvážiť riziká,
ktoré z nízkej ceny za zákazku
plynú a niekedy treba mať aj odvahu zákazku kvôli nízkej cene
odmietnuť.
(ppp)
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POVEDALI SLÁVNI
Málo ľudí si môže dovoliť hnevať sa.

A. BIRRELL

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 26. marca má meniny Emanuel, zajtra 27. marca Alena, v piatok
28. marca Soňa, v sobotu 29. marca Miroslav, v nedeľu 30. marca Vieroslava, v pondelok 31. marca Benjamín a v utorok 1. marca Hugo.

VITAJTE MEDZI NAMI
V nemocnici v Poprade sa narodili: 14. marca 2014 - Maxim Novotný,
Svit, 15. marca - Natália Lalíková, Poprad, Viktória Leščáková, Poprad.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Vo štvrtok 20. marca 2014
vo Veľkej s

Michalom Ondruškom,
80-ročným

V pondelok 24. marca 2014
vo Veľkej s

Annou Hudáčovou,
85-ročnou

V pondelok 24. marca 2014
vo Veľkej s

Emíliou Bazsaiovou,
71-ročnou

V utorok 25. marca 2014
vo Veľkej s

Jozefom Karabínom,
65-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 26. marca 2014
o 13. hod. v Strážach s

Milanom Bončom,
75-ročným

V stredu 26. marca 2014
o 14. hod. vo Veľkej so

Žofiou Ilčíkovou,
66-ročnou

V stredu 26. marca 2014
o 15. hod. v Spišskej Sobote s

Ladislavom Rothom,
81-ročným

V piatok 28. marca 2014
o 14. hod. v Novej Lesnej so

Štefanom Zavackým,
76-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 27. marca do 2. apríla

Noe 3D - o 17.20 hod., Noe 2D o 20.20 hod., Cililing a pirátska
víla 3D - o 13.40 hod. (hrá sa len
cez víkend), Cililing a pirátska
víla 2D - o 15.30 hod., Veľká oriešková lúpež 2D - o 14. hod. (hrá
sa len cez víkend), Kráska a zviera
- o 16. hod., 10 pravidel - o 18.20
hod. (nehrá sa 1.4.) a o 20.30 hod.,

ARTMAX - Všetky moje deti
- o 18.20 hod. (hrá sa len 1.4.),
Detské kino - Dobrodružstvá
pána Peabodyho a Shermana
2D - o 13.50 hod. (hrá sa len cez
víkend), 300: Vzostup impéria
2D - o 15.50 hod., Ona - o 18.
hod., Pompeje 3D - o 20.40 hod.
Viac na www.cine-max.sk (ppš)

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Na zhromaždení Klubu Sobotčanov minulú stredu v priestoroch
klubu na Sobotskom námestí zablahoželali svojim členom, ktorí v
roku 2014 oslavujú životné jubileá. K 80-tym narodeninám zagratulovali Ing. Michalovi Šimčákovi a Magdaléne Šimčákovej, k 75. Eve
Samelovej a Michalovi Zemjanekovi, k 70. Rudolfovi Baranovi, Mgr.
Anne Gordiakovej, Stanislavovi Korfantovi, Kamilovi Leštachovi,
Ing. Viere Sakáčovej, Ing. Františkovi Štupákovi, Anne Vaverčákovej,
k 65. Marte Brndiarovej, Anne Karabínovej, Eve Krotákovej, Ľubici
Leštáchovej, Vladimírovi Majorošovi, Františkovi Remeňárovi, Márii
Soľavovej, Ing. Antónii Štupákovej, k 60. Vladimírovi Mačugovi, Drahomíre Solusovej, Božene Zemkovej, Mgr. Ľudmile Šimčákovej, k 55.
Štefanovi Dziakovi, k 50. Jánovi Vadovskému, JUDr. Marianovi Gardošovi, k 45. Michaelovi Vaculčiakovi a k 30. Mgr. Radoslavovi Kretovi.

Daňové úrady predĺžia úradné hodiny
Finančná správa sa aj tento rok pripravila na najväčší
nápor pri podávaní daňových
priznaní na daň z príjmu za
rok 2013. Posilnila podateľne a dlhšie otvorila aj daňové
úrady.
Daňové priznanie treba podať a daň zaplatiť do 31. marca
2014. Daňové úrady vrátane
pobočiek a kontaktných miest
budú pre verejnosť otvorené od
stredy do piatka 26. – 28. marca
od 8. do 18. hod. a v pondelok
31. marca od 8. až do 19. hod.
Pri tejto príležitosti opäť posilňuje aj dostupnosť call centra.
Do piatka 28. marca môžu
daňovníci volať od 8. do 19.
hod. V sobotu a nedeľu 29. a

30. marca od 8. do 16. hod.
a v pondelok 31. marca od 8. až
do 24. hod.
Ak občania či firmy lehotu na
podanie daňového priznania
nestíhajú, môžu oznámiť na daňový úrad odklad o 3, resp. o 6
mesiacov (ak majú za minulý
rok aj príjmy zo zdrojov v zahraničí).
Firmy môžu na podanie daňového priznania využiť tri
spôsoby - môžu daňové priznanie poslať buď elektronicky
(prostredníctvom aplikácie
eDane Java alebo portálu finančnej správy), alebo ho
môžu v papierovej podobe poslať poštou či priniesť na podateľne daňových úradov. (ppm)

POĎAKOVANIE
Slovenský Červený kríž,
územný spolok Poprad, ďakuje mestu Poprad za poskytnutie dotácie vo výške 2 000 eur.

Bola použitá na vymaľovanie
kuchyne, jedálne a vstupnej
haly v priestoroch Domu SČK
v Spišskej Sobote.
(sck)

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 26. marca - Lekáreň Dr.
Max - ZOC Max, vo štvrtok 27.
marca - Cyprián, v piatok
28. marca - Limba, v sobotu 29. marca - Cyprián,
v nedeľu 30. marca - Adus,
v pondelok 31. marca - Adus a
v utorok 1. apríla - Adus.
Lekáreň Dr. Max - ZOC Max:

Dlhé hony 1, Cyprián: L. Svobodu, Limba: Podtatranská 5, č. t.
772 26 57, Adus: Mnoheľova
2, č. t. 428 31 34.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené
od pondelka do piatka od 18.
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. do 22. hod.

HOROSKOP od stredy do stredy
Ste na najlepšej ceste získať
si dobrý chýr a zlepšiť postavenie.
Bude sa vám vo všetkom dariť.

Niekto sa chystá porátať sa s
vami. Budete zahrnutí výčitkami a
ostrejšími slovami.

Mimoriadne
dobré obdobie
využite na získanie lepšej pracovnej
pozície a tým aj prílevu financií.

Niekedy je lepšie držať jazyk
za zubami a radšej si dvakrát rozmyslieť, než raz povedať.

Nejaká dobrá
správa vás veľmi poteší. Dostanete pochvalu od
nadriadených.

Šťastné obdobie v ľúbostných vzťahoch je dlhotrvajúce, v
práci budete skôr stagnovať.

Budete riešiť
veľa problémov za iných. Mali by sa vám poďakovať, že všetko správne vyriešite.

Po t r e b u j e t e
nejakú zmenu.
Ak to nie je možné, tak sa aspoň vyberte niekam na výlet.

Zhon a pracovné alebo
študijné vypätie sa podpíše na vašom zdraví. Dbajte o seba viac.

Tí, ktorí vám lichotia, vám nemusia hovoriť pravdu. Skôr počúvajte
tých, ktorí vám vedia aj oponovať.

Budete
sa
zodpovedať za
svoje činy z minulosti. Ak nešlo o
nič vážne, nemusíte sa obávať.

Budete sa tešiť
do života, lebo
jar vám vlieva novú energiu a optimizmus.
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MESTO

POPRAD

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území 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 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.
PP-20

MESTO

INZERCIA

POPRAD

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad,
pozemok časť parc. č. KN-C 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, parkovísk, chodníkov, zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú
slúžiť na účely podnikania, alebo s ním súvisia v súlade so Zásadami 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
PP-20
o 12. hod.

MESTO

V nedeľu sa v telocvični ZŠ vo Veľkej odohral zápas 19. kola podtatranskej
skupiny 4. ligy družstiev mužov v stolnom tenise. Stretol sa v ňom druhý
tím tabuľky STO Poprad Veľká A s prvým TJ Severka Kežmarok B. Hostia
zvíťazili 12:6 a upevnili si svoju líderskú pozíciu. Veľčania klesli na štvrté
miesto. Ďalšie výsledky: TJ STO Obec Sp. Bystré A - Spišský Štiavnik B 12:6,
Slavoj Spišská Belá A – OŠK Spišský Štvrtok A 11:7, STK Plaveč A – TJ Baník
Hôrka A 4:14, TJ STO Slovenská Ves B – TJ Javorinka Levoča C 9:9, TJ BBF
Sp. Štvrtok A - TJ Požiarnik Rakúsy A 8:10.
FOTO - Marek Vaščura

POPRAD

•

P R E DA J

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám brezové metly s poriskom alebo vymením za poľnohospodárske produkty. Inf.: č. t.
0904 257 906.
28/14-P
Predám záhradku s podpivničenou chatkou v Poprade
na sídl. Juh, za železničnou traťou. Cena dohodou. Inf.: č. t.
0907 925 211.
30/14-P
Predám dvojgeneračný RD
v Spišskej Belej, zastavaná plocha
110 m2, pozemok 625 m2. Inf.: č. t.
0904 499 463.
31/14-P
Predám záhradku s chatkou
na Dubine 3, v OV, voda, elektrina, UK. Cena dohodou. Inf.: č. t.
0903 253 538.
32/14-P
Predám 2-izb. byt v OV
v Kežmarku, čiastočne prerobený. 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 protidekubitný matrac. Inf.: č. t.
0904 569 578.
35/14-P

•
•
•
•
•

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

PP-34

nebytového priestoru v budove na Ul. Ludvíka Svobodu, súp. č. 3783
v Poprade o celkovej výmere 235,26 m2, katastrálne územie Poprad,
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na
liste vlastníctva č. 4330. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve
vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 4 441,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. marca 2014 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky
súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke : www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk , tel. 052/716 72 82
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•

•

•

K Ú PA

•

RÔZNE

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

Prijmeme partie zatepľovačov, obkladačov na prácu v Ružomberku. Inf.: č. t. 0905 167 228,
0903 711 356.
21/14-R
Rodina žijúca v Nemecku
hľadá spoľahlivého muža od 25
do 45 rokov bez záväzkov na pomocné práce v kuchyni a na práce okolo domu v období od apríla
do októbra 2014. Znalosť nemčiny alebo francúzštiny alebo angličtiny aspoň na pasívnej úrovni.
Strava a ubytovanie zabezpečené
zdarma. Plat cca 1 000 € mesačne. Informácie: michel.olivier64@wanadoo.fr
40/14-R
POŽIČAJTE si až 2 550 €, aj
bez potvrdenia o príjme. www.
popradskepozicky.sk Tel.: 0911
913 849, 0917 668 003. 45/14-R
HĹBKOVÉ tepovanie a obšívanie kobercov v Poprade. Inf.: č.
t. 0949 385 057.
51/14-R
Hľadám niekoho, kto naučí
dôchodcu základnú prácu s počítačom – základné ovládanie –
internet, word, excel a ďalšie. Inf.:
č. t. 0904 360 025.
56/14-R
VIAZANIE A TLAČ DIPLOMOVIEK v Poprade. Inf.:
č. t. 0949 385 057, www.viazanie-poprad.info
57/14-R
Vezmem
do
prenájmu 1,5-izb. alebo 2-izb.
byt v Poprade. Inf.: 7scorpion@azet.sk
58/14-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

•

•
•
•

LIAHNE •
NA
•
VAJÍČKA
www.liahen.sk
•
cena od 60 euro

PP-37

Tel.: 0907 181 800.
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Škôlkari začali športovať v Aréne
Úspech prípravného výcviku v korčuľovaní pre
deti popradských materských škôl inšpiroval radnicu k ďalšej zaujímavej aktivite. Rozvíjanie pohybových schopností a telesnej zdatnosti detí z materských škôl v meste Poprad pokračuje formou
kurzov všeobecnej pohybovej prípravy.
„Do kurzov, ktoré začali 25. marca a budú prebiehať
v mesiacoch apríl, máj, október a november 2014 sa
prihlásilo 5 materských škôl. Najviac zapojených detí
je z MŠ na Podtatranskej a na Dostojevského ulici v
Poprade,“ informoval Jozef Pavlík z MsÚ v Poprade.
Výcvik pre 192 detí prebieha v utorky, stredy a štvrt-

BAM Poprad
Basketbalistky BAM Poprad
v predstihu odohrali posledné
dvojkolo základnej časti 1. ligy
žien Východ proti Prešovu už
tento víkend. Oba zápasy zvládli a tak sa môžu pripravovať na
play off, v ktorom by o mesiac
malo byť ich súperom družstvo
ŠKP 08 Banská Bystrica, zo západnej časti súťaže.
„Pred play off máme ešte na
čom pracovať. Odohráme niekoľko
prípravných zápasov s kvalitnými
súpermi. Banská Bystrica má mladé družstvo, ktoré podáva stabilné
výkony. Dievčatá budú musieť siahnuť na dno svojich síl,“ povedal
tréner BAM Poprad Ján Hricko.
Výsledky: V sobotu 22. marca
BAM Poprad - BK Eilat PU Prešov 56:34 (34:16), v nedeľu 23.
marca BAM Poprad - BK Eilat
PU Prešov 76:57 (44:28). (mav)

ky od 9.30 do 11.30 hod. na ploche Arény Poprad a
vedú ich tréneri Jozef Ivan a Eugen Nahalka. Mesto
Poprad zakúpilo na tento výcvik potrebné športové
náradie vhodné pre túto vekovú kategóriu. „Aréna
Poprad je špičkový športový stánok a sme radi, že sme
našli možnosť jeho využitia aj pre našich najmenších,“
uviedol primátor Popradu Anton Danko.
Kurzy všeobecnej pohybovej prípravy pre deti z
materských škôl napĺňajú koncepciu rozvoja športu
v meste Poprad, ktorú prijalo mestské zastupiteľstvo.
Zámerom je podpora športových aktivít čoraz mladšej generácie popradskej mládeže.
(mag)

Vo Veľkej hľadali nových futbalistov

Zlaté hokejistky
Popradské hokejistky dosiahli
v poslednom finálovom zápase
na ľade Spišskej Novej Vsi na samotný vrchol. V sobotu dokázali
zvíťaziť 3:1, keď Denisa Lalíková
zaznamenala dva góly a na posledný presný zásah Janke Čulíkovej sama prihrala. Kamzíčky
otočili celú finálovú sériu z 0:2
na konečných 3:2. Stali sa tak
s ročnou prestávkou opäť majsterkami republiky, keď vystriedali na tróne práve svojho najväčšieho rivala zo Spiša. (ppv)

KRÁTKO ZO ŠPORTU

•

V nedeľu sa v telocvični
ZŠ vo Veľkej konal výber do
športových tried zameraných
na futbal. Cieľom školy, ale aj
spolupracujúceho Futbalového
klubu Poprad, je pripraviť pre
deti kvalitné podmienky z centrom v tejto mestskej časti.
Výberu sa zúčastnili štvrtáci
základných škôl, pre ktorých
je futbal športom číslo jedna.
„Chcem sa dostať do športovej
triedy, aj keď nie som z tejto školy.
Futbal ma jednoducho baví,“ povedal Adrián Pirschel. „Chcel by
som byť brankárom alebo obrancom. Verím, že test zvládnem,
veď hrávam vo Veľkej súťažne,“
dodal Kamil Dominik.
Dôležitou súčasťou vývoja
mladého športovca sú rodičia. „Chlapec chce hrať futbal
po vzore svojho brata. Doma

o ničom inom nepočúvame,
len o futbale. Dávam prednosť
tomu, čo chcú deti a keďže si vybrali futbal, tak ich v tom chcem
plne podporiť,“ zdôraznila Martina Dominiková.
Základná škola vo Veľkej už
roky v spolupráci s FK Poprad
vychováva nádejných futbalistov. V trende chce pokračovať
a proces ešte skvalitniť. „Tento
výber nám má ukázať, aký je záujem o futbal v Poprade. Chceme
spolupracovať aj s klubom FAM
Poprad, ktorý pôsobí na sídlisku
Juh. Zo skúsenosti totiž viem,
že pre deti zo sídlisk je problém
s dochádzaním. Je len na nás,
koľko detí sa nám sem podarí
dotiahnuť a aké podmienky im
dokážeme vytvoriť,“ uviedol jeden z mládežníckych trénerov
Milan Ondruš.
(mav)

Iskra postúpila do bojov o medaily
Basketbalisti BK Iskra Svit v sobotu zvládli poslednú postupovú prekážku na ceste do semifinále slovenskej extraligy. Handlovú porazili doma
v piatom duely o dva body a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy. V boji o finále
narazia žlto-modrí na Prievidzu. Prvé dva zápasy odohrajú 4. a 5. apríla
na palubovke súpera.
„Pred sériou som hovoril, že to bude náročné. Potvrdilo sa to aj v poslednom
zápase. Hrali sme síce dobre, ale na konci nám súper robil problémy,“ povedal
tréner Svitu Rudolf Jugo. „Na konci sme si sami narobili starosti. Koncovka bola
v poslednom zápase zlá. Keď príde lepší súper, takto nevyhráme. Teraz nás však
čaká Prievidza, ktorá hrá podobným štýlom ako my. Pôjde o to, kto bude viac
chcieť,“ pridal sa kapitán medveďov Martins Berkis.
Výsledok: 5. zápas štvťfinále v sobotu 22. marca BK Iskra Svit MBK Handlová 71:69 (22:12, 11:15, 20:17, 18:25), najviac bodov
Svitu: Wesley Channels (21).			
(mav)

V POPRADE 21. marca sa
v telocvični ZŠ Dostojevského
uskutočnilo 3. kolo Žiackej ligy
mesta Poprad v minibasketbale najmladších žiakov a žiačok.
O skóre vyhrala štvorčlennú
skupinu ZŠ Jarná, pred ZŠ Tajovského a ZŠ Francisciho. Na
štvrtej priečke sa umiestnilo
domáce družstvo. Po troch
kolách je priebežne na čele tabuľky tuhý boj o prvé miesto
medzi ZŠ Jarná a ZŠ Tajovského, ktoré majú zhodne po 15
bodov.
ATLETICKÝ klub AK
Steeple Poprad sa v nedeľu
zúčastnil prvých pretekov novej sezóny v Dolnej Lehote
(okres Brezno). Prvé miesta si
vybehali Viktória Jordánová
v kategórii najmladších žiačok na 500m, Oliver Leštach
v kategórii mladších žiakov na
1000m, Ivana Šoltýsová medzi
staršími žiačkami na 1000m
a Jozef Dubašák medzi mužmi do 39 rokov na trati dlhej
11 000 metrov.
DNES, 26. marca, sa v športovej hale Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade koná
1. ročník súťaže pracovníkov
školstva v bedmintone pod
názvom Popradský lakeť 2014.
Turnaj sa koná pri príležitosti
Dňa učiteľov.
(ppv)

•

•

FK Poprad

V sobotu 22. marca odohrali
futbalisti FK Poprad zápas 18.
kola III. ligy Východ na ihrisku FC Lokomotíva Košice.
Mužstvá sa rozišli zmierlivo po
bezgólovej remíze. V tabuľke
patrí Popradčanom 8. miesto.
Zápas 19. kola medzi FK Poprad
a Slavoj Trebišov sa uskutoční
v sobotu 29. marca o 15. hod.
v NTC Poprad.
(ppv)

26. 3. 2014

Strana 12

FARBY –LAKY

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-40

Drahí priatelia,
chcem Vám úprimne poďakovať za každý
hlas, ktorý ste odovzdali v prvom kole
prezidentských volieb. Blíži sa rozhodujúce
druhé kolo prezidentských volieb.
Voľte skúsenosť, stabilitu,
zahranično-politické uznanie.
Voľte ROBERTA FICA.
Váš Peter Šuca
predseda okresnej organizácie
strany SMER-SD v Poprade

www.poprad.sk

PP-38

Štvrtok 27. marec o 19. hod. v divadelnej sále Domu kultúry
Poprad

ABECEDA HVIEZD/VLÁĎA HRON

Všestranný moderátor, skvelý showman, scenárista a predovšetkým vynikajúci spevák, ktorého pokladajú za nekorunovaného
kráľa hudobných imitátorov. V súčasnosti V. Hron hosťuje v česko-slovenských zábavných programoch, kde dokáže svojím talentom a humorom strhnúť divákov a vytvoriť pozitívnu atmosféru,
ktorú si zaručené odnesú domov. Vstupné: 12 €
Piatok 28. marec o 19. hod. v divadelnej sále Domu kultúry
Poprad

PITCH BENDER A SISA FEHÉROVÁ

PP-39

Zbierka na železničné veterány
Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad na základe
rozhodnutia OÚ v Poprade organizuje verejnú zbierku na kúpu,
obnovu a údržbu historických, koľajových, železničných vozidiel s
cieľom zachovania a prevádzkovania pre ďalšie generácie a na založenie múzea tatranskej dopravy. Zbierka potrvá od 1. apríla 2014
do 28. februára 2015. Dobrodinci budú môcť poukázať finančné
prostriedky na osobitný účet v ČSOB Benefit konto, IBAN 7500
0000 0040 1959 5022. Organizátori budú vyberať hotovosť na rôznych podujatiach i do prenosnej zapečatenej schránky.
(ppp)

Zmena programu vyhradená! Predpredaj vstupeniek / Info : MIC 052 / 7721700, DK 052 / 7722255. Plagát v elektronickej podobe žiadajte na: kultura@msupoprad, www.poprad.sk

Vstupné: 5 €

www.poprad.sk

PITCHaBENDER
SISA FEHÉROVÁ

28. marec / 19.00 / piatok
Dom kultúry Poprad - divadelná sála

Pitch Bender je soul-jazzová formácia hrajúca autorské skladby soulu, jazzu a funky.
Výraznou osobnosťou je speváčka Sisa Fehérová s originálnym hlasovým prejavom
plným groovu a feelingu.

Vstupné: 5 €

S Pitch Benderom vystupuje klaviristka Iva Korgerová, gitarista Dan Hasalík,
na tenorsaxofóne hrá Zbyněk Polívka, na basovú gitaru Matěj Havlíček,
na bicie hrá Oliver Lipenský.

