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Zápisy prvákov sú predo dvermi
Hneď po Veľkej noci sa vo všetkých popradských základných
školách uskutoční zápis prvákov.
V Poprade sa počíta asi s päťstovkou
nových žiakov, rovnako je v pláne
opäť aj prípravný, či nultý ročník.
Zápisy detí do prvého ročníka ZŠ
sa v Poprade uskutočnia od utorka 3.
do štvrtka 5. apríla v čase od 12. do
17. hodiny. „V utorok sú ešte veľkonočné prázdniny a preto v tento deň
budú zápisy už od 9. hodiny. Zápisu
sa musí zúčastniť každé dieťa, ktoré
dovŕšilo šesť rokov najneskôr do 31.
augusta. Pri zápise nesmie zákonný
zástupca, okrem iných potrebných dokladov, zabudnúť na platný občiansky
preukaz, ako aj rodný list dieťaťa,“
uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita
Pilárová.
Pri zápise sa ešte dieťa nemusí tváriť
ako hotový školák. „Malo by poznať
farby, či geometrické tvary, vedieť počítať do šesť, nakresliť ľudskú postavu
s detailmi, ale vôbec nie je potrebné,
aby vedelo čítať a rozoznávať písmená. Všetko sa naučí v prvom ročníku,“ povedala školská psychologička
zo ZŠ s MŠ Jarná Lívia Korenková.

A práve v ZŠ Jarná sa v tomto školskom roku uchytil pilotný projekt
prípravného ročníka pre deti s nedostatočnou školskou zrelosťou, ktorý
už čaká na svoje ďalšie pokračovanie.
„Po úspešnom naštartovaní ročníka
sa snažíme otvoriť triedu opäť. Očakávame záujem z rôznych lokalít, nakoľko už sme v kontakte s niektorými
rodičmi,“ prezradil riaditeľ ZŠ s MŠ
Jarná Ján Košťálik. V ZŠ v Matejovciach je naopak opäť možnosť využiť
nultý ročník pre žiakov, ktorí nemajú
školskú spôsobilosť a sú zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Existuje však aj možnosť odkladu povinnej
školskej dochádzky. „Rodič musí prísť
na zápis a požiadať o odklad riaditeľa
školy. Ten vydá potrebné rozhodnutie,“
vysvetlila E. Pilárová a dodala: „Aj
rodiny žijúce v zahraničí, ktoré majú
trvalý pobyt na území SR, musia svoje dieťa zapísať do prvého ročníka, no
zákonný zástupca môže na tento úkon
splnomocniť niektorého člena rodiny.
Následne má rodič jedinú povinnosť,
a to každý rok do 15. septembra doručiť škole potvrdenie, že dieťa navštevuje inú školu v zahraničí.“
(Pokračovanie na str. 8)

V priestoroch miestneho odboru Matice slovenskej v Poprade sa druháci zo
ZŠ s MŠ na Komenského ul. vrátili k tradíciám našich predkov počas veľkonočných sviatkov. Viac na 7. str.		
FOTO - Marta Marová

Spomínali na obete holokaustu

Pri príležitosti 76. výročia prvého transportu židovských žien a
dievčat zo Slovenska - z Popradu do
koncentračného tábora Auschwitz
na území okupovaného Poľska - sa
minulý víkend uskutočnil spomienkový program.
Začal sa položením kytíc k pamätnej
tabuli, ktorá bola vlani inštalovaná na
budove dnešného Gymnázia na Kuku-

čínovej ulici, kde sústreďovali dievčatá
z východného Slovenska pred vypravením do tzv. pracovného tábora. Riaditeľ SNM - Múzea židovskej kultúry
Pavol Mešťan zdôraznil, že hrôzu holokaustu si treba stále pripomínať: „Je
našou povinnosťou upozorňovať na to,
čo sa udialo, na to, že takáto nenávisť
môže viesť k novému vyvražďovaniu.“
(Pokračovanie na str. 2)

Včera popoludní slávnostne otvorili Podtatranské múzeum v Poprade po viac ako
2,5-ročnej rekonštrukcii exteriéru a interiéru, ako aj realizácii novej expozície Poprad
a okolie v zrkadle vekov. Záštitu nad otvorením novej expozície, ktorá je umiestnená na
druhom nadzemnom podlaží múzea, prevzal
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Milan Majerský.
Dnes 28. marca od 9. do 17. hod. je pre individuálnych návštevníkov vstup voľný. Počas
veľkonočných sviatkov a veľkonočných prázdnin (29. marca - 3. apríla 2018) umožní múzeum prehliadku novej expozície pre deti do 15
rokov v sprievode rodičov zdarma, rodičia so
vstupným. Od stredy 4. apríla bude múzeum
otvorené podľa platných otváracích hodín s
riadnym vstupným. FOTO - Marek Vaščura

Našim čitateľom
Redakcia novín Poprad oznamuje
čitateľom, že vzhľadom na veľkonočné sviatky vyjde najbližšie číslo novín Poprad až 11. apríla 2018.
Príjemné prežitie sviatkov Veľkej
noci želá redakcia.

Popradčania
pijú vodu
najlepšej
kvality

V láske
a tolerancii
vytrvali
v manželstve
až dodnes

Popradskí
hokejisti
ostali na štíte
Dukly Trenčín

Viac na str. 3

Viac na str. 4

Viac na str. 10
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Stručne

VEĽKONOČNÉ prázdniny za•čínajú
žiakom vo štvrtok 29. marca

a potrvajú do utorka 3. apríla.
DETSKÝ folklórny súbor Venček
z Popradu vystúpi v pondelok 2. apríla od 9.45 hod. v Starom Smokovci
v Grandhoteli s programom, v ktorom predstaví tradičnú šibačku a oblievačku.
PODTATRANSKÉ
múzeum
v Poprade bude otvorené počas Veľkej
noci len v sobotu 31. marca a v nedeľu 1. apríla od 9. do 17. hod. Pobočka
v Spišskej Sobote bude otvorená len
v sobotu 31. marca od 9. do 16. hod.
V piatok 30. marca a v pondelok 2.
apríla bude múzeum zatvorené.
STRETNUTIE s bankárom a folkloristom Imrichom Bérešom sa
uskutoční vo štvrtok 12. apríla od
18. hod. v budove Mestského úradu
v Poprade.
KONCERT nestarnúcej rockovej
legendy českej hudobnej scény skupiny Olympic bude aj v Poprade. Skupina v zložení Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl zahrá
vybrané skladby z celej ich éry vrátane nových albumov a najväčších
hitov v piatok 1. júna o 19. hod. vo
viacúčelovej hale Aréna Poprad.
NA podanie daňového priznania
a zaplatenie dane zostáva daňovníkom už len necelý týždeň. Termín
uplynie v utorok 3. apríla 2018. Daňové priznanie k dani z príjmov je
povinný podať každý daňovník, ktorého celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v minulom roku presiahli
sumu 1 901,67 eura.
JARNÉ Smokovecké trhy, na ktorých sa budú prezentovať originálne
výrobky umelcov a remeselníkov
žijúcich v našom regióne, môžu záujemcovia navštíviť od 29. marca do
2. apríla v Starom Smokovci pri OD
Mladosť.
UMELECKÁ agentúra Bell Canto z Popradu uvedie 23. apríla originálnu komédiu s názvom Letná
noc v podaní Bratislavského divadla
komédie s výbornou réžiou Svetozára Sprušanského. Je to komédia
o generácii štyridsiatnikov, ktorí sa
uprostred jednej noci ale aj uprostred
svojich životov a vzťahov vzájomne
spoznávajú, strácajú, míňajú a nachádzajú. Predpredaj vstupeniek v kníhkupectve Christiania Poprad alebo
priamo v UA Bell Canto Poprad.
NA webovej stránke mesta Poprad www.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.
(ppš)

•
•

•

Spomínali na obete holokaustu

(Dokončenie zo str. 1)

Viceprimátor Popradu Igor Wzoš
pripojil: „Nikto z nás si nevie predstaviť, že by svoje deti odprevádzal na stanicu možno s tým, že sa už nevrátia. My
dnes žijeme v mieri. Treba si ho vážiť,
nie je samozrejmosť, ale vymoženosť,
a treba si stále pripomínať, že vojna a
jej zverstvá sú zlé.“ Riaditeľ gymnázia
Vladimír Lajčák považuje za dôležité
upozorňovať najmä mladých, kam až
môže ľudí doviesť nenávisť a neúcta k
iným národom: „Chceme, aby sa pre
mladých stal humanizmus princípom.“
P. Mešťan (na foto uprostred) prečítal tiež list Edity Grosmanovej, poslednej preživšej z prvého transportu z Popradu. Vlani sa na odhalení

•

•

•
•

•

tabule osobne zúčastnila a sľúbila, že
príde opäť, hoci by ju mali priniesť
na nosidlách. Zdravotné dôvody jej
to však tohto roku neumožnili, ale
napísala: „Mojím hlavným posolstvom
ako tej, ktorá prežila, je milovať a nie
nenávidieť.“ Jej staršia sestra Lea sa z
tábora smrti nevrátila. Na jej pamiatku dostala vnučka pani Grosmanovej
prostredné meno po nej - Naomi Lea
Grosmanová. V sobotu v Tatranskej
galérii predstavili aj knihu manžela pani Edity Ladislava Grosmana
Nevesta, ktorá koncom februára po
prvý raz vyšla v slovenskom jazyku.
Ešte známejšia je jeho poviedka Obchod na korze a Oscarom ovenčený
rovnomenný film. V TG premietli i

dokumentárny film Oľgy Pohankovej
Posolstvo pre život.
Program pokračoval večer koncertom a v nedeľu položením vencov k
pamätnej tabuli na popradskej železničnej stanici.		
(mar)

Pietna spomienka na židovské obete prvého transportu zo Slovenska do
Auschwitzu pokračovala v nedeľu popoludní pri pamätnej tabuli obetí holokaustu na popradskej železničnej
stanici.
Veľvyslanec Izraela na Slovensku
Zvi Aviner Vapni (na foto) vo svojom príhovore povedal: „Je to malé
víťazstvo, že sme sa tu dnes stretli. Pred
76-timi rokmi sa nikto nesnažil zabrániť tejto hroznej udalosti, zastaviť
transport, nikto im nepomohol.“ Dodal, že naše svedomie nesmie zaspať,

pretože niekedy sme k tomu náchylní.
Hrôzy holokaustu sa už nesmú opakovať. Nielen na Židoch, ale na nikom, kto na tejto Zemi žije.
Riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan na stanici uviedol:
„Pripomínať si túto tragédiu znamená
zdvihnutý prst, aby si ľudia uvedomili,
čo bol schopný urobiť človek človeku.
Nech sa už nikdy viac takéto hrôzy
neopakujú. Čokoľvek, k čomu v histórii došlo, sa môže zopakovať, musíme
nenávisti povedať dosť. Od nenávisti je
veľmi blízko k táborom smrti.“ (kpa)

Židovské rytmy boli tiež súčasťou spomienky na transport

V Dome kultúry v sobotu podvečer pokračoval program na pamiatku obetí prvého transportu židovských dievčat a žien z popradskej
železničnej stanice pred 76. rokmi.
Na koncerte Na krídlach pokoja
vystúpil spevácky zbor Eben Ezer
a klezmer band Mi Martef.
Spevácky zbor Eben Ezer, v preklade z hebrejčiny Kameň pomoci,
účinkuje od roku 1987. V súčasnosti
ho tvorí viac ako 30 mužov a žien
z rôznych cirkví a z rôznych miest
Slovenska a z Česka.
Mi Martef - klezmer band, vznikol ako podpora židovskej kultúry

v roku 2015 v jednom plzenskom
„sklepe“ (v preklade Mi Martef).
Kapela hrá židovské piesne zo všetkých kútov sveta. Inšpiruje sa melódiami balkánskej a rómskej hudby,
ale i súčasnou tvorbou izraelských
hudobníkov.
V tento večer bola zároveň (soľou
z Mŕtveho mora) do života uvedená
kniha Anny Ondrušekovej: Izrael malá krajina veľkých darov. Pokrstil
ju riaditeľ Múzea židovskej kultúry
Pavol Mešťan spolu s primátorom
Popradu Jozefom Švagerkom. Kniha
je výberom fotografií, ktoré pozývajú do tejto krajiny. Sú v nej aj krátke

príbehy o zaujímavých izraelských
miestach. Je doplnená veršami už
nežijúceho popradského básnika
Pavla Hudáka.
Autorka A. Ondrušeková uviedla: „Kniha nie je odborná a určite je
veľa fotografov, ktorí by vedeli Izrael
nafotiť krajšie a výstižnejšie. V knihe
sú moje pocity z tejto úžasnej, zvláštnej krajiny. Na základe kontaktov
a spolupráce s izraelskými umelcami
sme prešli krajinu zo severu na juh
a navštívili aj miesta, ktoré sú inak
neprístupné. Som za to veľmi vďačná.
Chcela som tieto spomienky a pocity
zobraziť aj knižne.“
(kpa)
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Popradčania pijú vodu najlepšej kvality Krátke správy
Pri príležitosti Svetového dňa minerálmi, vápnikom, horčíkom...“.
V meste Poprad začína jarné
•upratovanie.
vody využilo možnosť dať si urobiť Dodala, že i vzorky vody zo studní
Prvé veľkokapacitné
bezplatný rozbor vody zo studne
na obsah dusičnanov v Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej
spoločnosti (PVPS) na Hraničnej
ulici v Poprade veľa občanov.
PVPS minulý štvrtok usporiadala
i program pre verejnosť, najmä deti,
aby ich oboznámila so svojou činnosťou aj so starostlivosťou o kvalitnú
vodu pod Tatrami. Božena Dická z
útvaru marketingu a komunikácie
PVPS uviedla, že vodné zdroje v ich
pôsobnosti patria medzi najlepšie na
Slovensku: „V podtatranskom regióne máme veľmi kvalitnú vodu. Zdroj
pitnej vody pre obyvateľov pochádza z
oblasti Liptovskej Tepličky. Obyvatelia
Popradu a Spišskej Novej Vsi majú
stredne tvrdú vodu, ktorá je najlepšej kvality pre ľudský organizmus.
Parametre vody v Tatrách vykazujú,
že je to mäkká voda, takže obyvatelia tejto oblasti si ju môžu dopĺňať

potvrdzujú vysokú kvality vody v našom regióne. Každoročne možnosť
bezplatnej analýzy studničnej vody
na dusičnany využíva 500-700 ľudí.
U vzoriek v okrese Poprad sa pohybuje závadnosť z dôvodu vyššieho
obsahu dusičnanov len 5 perc., v oblasti Spišskej Novej Vsi 10-13 perc. a
v oblasti Starej Ľubovne 11-14 perc.
B. Dická zdôraznila: „Z roka na rok
stúpa záujem o túto službu a nás teší,
že ľudia majú záujem o kvalitu pitnej
vody z vlastnej studne. Voda z verejného vodovodu je našou spoločnosťou
pravidelne monitorovaná, kontrolovaná akreditovaným laboratóriom, aby
spĺňala najdôležitejšie parametre pre
ľudskú spotrebu.“ PVPS v spolupráci s
Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou vypracováva tiež plán obnovy vodovodov a kanalizácií pre celé
spádové územie (tvorí ho 6 okresov).
Tento rok plánujú obnovy vodovodov v mestách Poprad, Spišská Nová
Ves, Stará Ľubovňa
a Kežmarok.
Vhodnosť vody
na pitné účely leží
na srdci mnohým
vlastníkom studní.
Jedným z nich bol aj
obyvateľ zo Spišského Bystrého, ktorý
má studňu už viac
ako 50 rokov a stále

kontajnery budú umiestnené od
6. do 13. apríla v starom meste na
Hviezdoslavovej ul., Levočskej ul.,
Sadovej ul., Baníckej ul., Ul. Popradskej brigády, Bernolákovej ul., Murgašovej ul. a Okružnej ul. (garáže).
Tiež budú k dispozícii obyvateľom
sídliska Juh III na Suchoňovej ul.,
Jesennej ul. a Záborského ul.

ROČNÍK finančnej zbierky
•Deň22.narcisov
sa uskutoční v pia-

je plná dobrej vody: „Takúto možnosť
využívam každý rok. Vodu treba skontrolovať, občas vyčistiť studňu. Vlani
bolo takisto všetko v poriadku, vraj
má parametre ako kojenecká.“ Vedúca laborantka laboratória pitných
vôd PVPS Božena Maníková (na
foto hore) ozrejmila: „Norma dusičnanov je pre dospelého človeka do 50
miligramov na liter, pre kojencov do
10 miligramov, aby bola voda vhodná na pitné účely. Naše laboratórium
testuje vodu nielen na dusičnany a
dusitany, ale aj celú škálu iných látok.“
Poznamenala, že najčastejšou príčinou vysokého obsahu dusičnanov je
preniknutie hnojív, pri hnojení pôdy
do vody alebo umiestnenie studne v
blízkosti hnojiska.		
(mar)

Popradčania môžu vytvoriť pocitovú mapu mesta

Aj Popradčania majú možnosť vytvoriť pocitovú mapu
svojho mesta. Pocitová mapa
je nástroj, ktorý ponúka možnosť aktívneho zapojenia občanov do zberu informácií a
názorov na verejné priestory.
Do Pocitovej mapy Popradu https://www.pocitovamapa.sk/
poprad-2018/ môžu ľudia postupne označovať miesta, ktoré sa týkajú štyroch kategórií: Atraktívnosť
priestorov, Doprava, Zeleň a Bezpečnosť. Každá kategória obsahuje
dve otázky. Ku každej otázke môžu
označiť viacero miest a taktiež pri-

dať stručný popis, prečo sa im dané
miesto páči alebo nepáči. Zhromaždené dáta budú verejne prístupným
zdrojom informácií pre samosprávu, architektov či aktivistov a môžu
byť podkladom pre ďalší výskum.
Kým takýmito mapami sa orientujú samosprávy v Česku, Dánsku

i Fínsku, na Slovensku ide o
pilotný projekt. „Každá informácia od občanov, ktorú vieme
využiť pri výkone samosprávy
a pomôže v starostlivosti o rozvoj územia, je dôležitá. V tomto
prípade ide navyše o komplex
informácií, ktoré môžu slúžiť
ako jeden z podkladov pre ďalšie
kroky pri zveľaďovaní mesta,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Pocitové mapy sú spoločným
projektom, za ktorým stoja Atrium
architekti a Územne plány o.z.
Zber dát by mal trvať približne
tri mesiace.		
(mag)

Vývoz odpadov počas veľkonočných sviatkov

Počas veľkonočných sviatkov bude vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu zabezpečený nasledovne:
vo Veľký piatok 30. marca - bude ako bežne podľa
harmonogramu s mestom Poprad,
vo Veľkonočný pondelok 2. apríla sa odpad nevyváža.
Následne pondelkový rajón zberu komunálneho odpadu
(širšie centrum a firmy od rieky Poprad na strane mest-

•
•

ského úradu až po sociálnu poisťovňu/sídlisko Západ, Poprad-Matejovce/Spišská Sobota - časť rodinných domov
nad čerpacou stanicou Oktan a sídlisko Juh III) bude pozbieraný v nasledujúci deň, ktorým je utorok 3. apríl 2018,
separovaný zber (zvony plasty) budú vyvezené nie v
pondelok 2., ale v stredu 4. apríla,
malé smetné koše budú vyvezené priebežne počas týždňa.				 (ppp)

•
•

tok 13. apríla 2018. Z vyzbieraných
prostriedkov sa poskytuje poradenstvo, psychologická a sociálna pomoc, rehabilitácie i finančná podpora onkologickým pacientom a ich
rodinám na celom Slovensku počas
celého roka.

TATRANSKOM galaveče•re NA
udelil primátor Vysokých Tatier

ocenenia za prínos pre mesto v troch
kategóriách. Do Športovej siene slávy za reprezentáciu a rozvoj športu
bol uvedený Jindřich Reitmayer, im
memoriam. Cenu primátora za Čin
roka 2017 získal Pavol Barabáš a najvýznamnejšie ocenenie Cenu mesta
za celoživotné dielo získala Marta
Šimová. Táto učiteľka bola jednou zo
spoluzakladateľov profesionálnej THS
a prvá vysokohorská záchranárka na
území vtedajšieho Československa.
koncert v Tatran•skomZÁVEREČNÝ
ľadovom dome na Hrebienku

bude v nedeľu 1. apríla. Vystúpi Husľový orchester Tereza a jej deti zložený z malých a talentovaných huslistov
z Popradu a okolia. Vo svojom repertoári majú barokové diela, no venujú
sa aj súčasnej hudbe. V Tatranskom
dóme si návštevníci budú môcť vypočuť to najkrajšie z ich tvorby.

MILOVNÍCI tatranskej prírody a
•dobrej
hudby sa majú na čo tešiť. Sezónu hudobných podujatí v Grand
Hoteli Kempinski High Tatras na
Štrbskom Plese otvorí v sobotu 21.
apríla koncert známej slovenskej
speváčky Mariky Gombitovej.

Slovenskej sporiteľ•ne NADÁCIA
vyhlasuje 6. ročník grantového

programu „Obce bližšie k vám“,
ktorý je zameraný na obnovu lokálne významných pamiatok a na
ochranu a skvalitnenie životného
prostredia. V rámci tohto ročníka
budú prerozdelené finančné prostriedky v celkovej výške 100 tisíc
eur pričom mestá a obce, ktoré sa do
programu prihlásia, môžu na financovanie svojich projektov získať až 6
000 eur. Žiadosti je potrebné podať
výlučne cez elektronickú podateľňu
Nadácie Slovenskej sporiteľne do 13.
apríla 2018 do 13. hod.
(ppš)
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V láske a tolerancii vytrvali v manželstve až dodnes

Bol to vtedy pred päťdesiatimi
rokmi krásny deň, keď si Popradčania Marta a Jozef Smiešni povedali svoje áno 23. marca 1968 vo
Svite. Zoznámili sa na silvestrovskej zábave a oslave Nového roka.
O tri mesiace boli svoji a ani sa nenazdali, ako im spoločne prešiel čas,
ktorý ich doviedol znovu potvrdiť
svoj manželský sľub. Urobili tak minulú sobotu pred viceprimátorom
mesta Poprad Igorom Wzošom v popradskej obradnej sieni v kruhu veľkého počtu svojich najbližších. Sála
bola plná od tých najstarších až po
najmladšieho pravnúčika. Atmosféra
radosti a dojatia ukázala pevné rodinné vzťahy a súdržnosť, ktorú prišli
oslávencom prejaviť ich deti, vnúčatá a pravnúčatá. Ako podotkol Jozef
Smiešny: „Deťom som vždy hovoril,
držte spolu, lebo kto vám pomôže,
keď nie rodina.“ Vychovali osem detí
(jedna dcéra s vnučkou zahynula pri
autohavárii), niektoré žijú v zahraničí
a iste si o to viac v cudzej zemi vedia
oceniť silu rodinného puta. „Zlatí“
manželia sa dnes tešia z množstva
vnúčat a už aj dvoch pravnúčat.
Dnes je takýto dlhotrvajúci manželský zväzok takmer vzácnosťou.
Ako to manželia Smiešni dokázali?

Pán Jozef povedal: „Bolo to vďaka láske a tolerancii.“ Pani Marta
s úsmevom pridala: „Ja som bola
sama, nemala som rodičov. On bol
ďaleko od rodičov. Nebolo kam ujsť,
aj keď bolo zle, museli sme byť spolu.“
J. Smiešny prišiel z Bratislavy pracovať do Chemosvitu vo Svite, kde
bola jeho budúca manželka učiteľkou. Mladí - on 23, ona 21-ročná si
„padli do oka“ a vytrvali v dobrom aj
v zlom až do dnešných chvíľ. Dnes si
už užívajú dni zaslúženého dôchod-

ku. Svoj manželský život začínali
na slobodárni vo Svite, postupne
nadobudli byt, časom ho vymenili
za väčší a neskôr menší v Poprade.
Popri práci a v starostlivosti o rodinu ubehli roky. Deti poodchádzali
z domu a manželia zostali sami, ale
čas majú vyplnený záľubami a hlavne svojou vzájomnou prítomnosťou.
M. Smiešna dodala: „Stále si rozumieme, teraz možno ešte lepšie ako
predtým.“ Manžel Jozef vtipne poznamenal: „Len mi nejde do hlavy, že

som si dnes zobral prababku.“ Veru,
ani jeden z nich nevyzerá na svoj
vek. Na ich tvárach sú síce zapísané
vrásky, ale tiež vzájomná úcta a harmónia manželského spolužitia.
Ženíchovi v elegantnom klobúku
nechýbalo krásne pierko, vyparádenej neveste svadobná kytica. Obnovili svoj manželský sľub a vymenili
si svadobné obrúčky. Ich láskyplný
príbeh nekončí, pokračuje do ďalších rokov a hlavne sa napĺňa v životoch ich potomkov.
(mar)

Spomienka na jazykovedca Jozefa Štolca
Obec Hranovnica nezabúda na
svojich významných rodákov. 18.
marca privítal starosta obce Vladimír
Horváth vzácnych hostí - blízkych príbuzných profesora jazykovedca Jozefa
Štolca - dcéru Elenu MaNapísali
rečkovú - Štolcovú, žijúcu
v Brne a syna Svorada Štolca, žijúceho
v Bratislave, ako aj ďalších príbuzných.
Hostia aj rodáci z Hranovnice si s
úctou pripomenuli 110. výročie narodenia jazykovedca J. Štolca (21. marec
1908 - 1981). Jeho syn lekár S. Štolc
vyzdvihol hodnotu kresťanskej výchovy a následného vzdelania, ako aj celo-

PP-33

životnú bádateľskú prácu svojho otca.
Pripomenul i jeho formovanie v Hranovnici uprostred svojich rovesníkov
a rodákov, ktorí mu ostali v srdci a v
pamäti po celý život, jeho všestrannosť
a cit pre materinský jazyk.
ste nám
Otec bol obdarený nadaním a tiež výtvarným cítením. Prejavil
sa i ako vnímavý veršovník.
Súčasťou spomienky bol pietny akt so
vzdaním úcty a položením vencov. Na
počesť známeho rodáka organizujú v
obci regionálnu súťaž ZŠ Štolcova Hranovnica, ktorej desiaty ročník sa uskutoční v októbri toho roku.
(hre)
Zručnosť rúk domácich výrobcov kraslíc,
korbáčov,
veľkonočných i folklórnych motívov maľovaných na
kamienkoch a mnohé
ďalšie predmety ľudovej
tvorivosti mohli obdivovať návštevníci Folklórneho marca vo Forume. Na foto v popredí
Ružena Baňasová z Bardejova pri vypletaní odrôtovaných
vajíčok.
Jedinečné boli i kraslice
s obrázkami či zdobené technikou madeira.
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Chcú vychovať viac špecialistov v IT oblasti

Nový vzdelávací program
by mohol vyriešiť nedostatok
kvalifikovanej pracovnej sily
v oblasti IT. V priestoroch
Tatranskej akadémie v Poprade o tom minulý týždeň
v stredu diskutovali na pracovnom stretnutí riaditelia
siedmych stredných odborných škôl z celého Slovenska za účasti zástupcov IT
asociácie Slovenska (ITAS),
Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), predsedu
Sektorovej rady ITaT a Digitálnej koalície.
Odborníci v IT priemysle
sa spoločne so zástupcami vybraných škôl zameraných na túto oblasť
snažili nájsť možnosti, ako nastaviť
funkčný model vzdelávania v IT odboroch, nakoľko na trhu práce chýba
kvalifikovaná pracovná sila. „V IT
sektore dnes chýba viac ako 13 tisíc
špecialistov. Predpokladáme, že do
roku 2020 to bude 20 tisíc, ak nie viac.
Chceme preto nové predmety, ktoré
treba nastaviť podľa požiadaviek praxe a to na viacerých školách, pretože

29. a 30. marca o 19. hod.
MÁRIA MAGDALÉNA
GB, histor./dráma, 130 min., titulky, MP12
Príbeh jednej z najtajomnejších ženských
postáv našej civilizácie. Vstupné: 5 €
Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP): 4 €

dopyt je obrovský. Vyžaduje si to vysokú kvalitu materiálneho vybavenia
škôl a tiež pedagógov. Tu však nastáva problém,“ upozornil 1. viceprezident ITAS Mário Lelovský, ktorý bol
s účastníkmi po celú dobu stretnutia
v online spojení. „Snažíme sa hľadať
spoločnú pôdu pod nohami. Škola,
na ktorej sa toto stretnutie uskutočnilo, patrí k špičke v príprave IT odborníkov na úrovni stredných škôl,
s cieľom uplatnenia sa na vysokých
školách a následne v praxi,“ povedal

týždeň v stredu popo•ludníMINULÝ
Týždeň s MsP
mestskí policajti preverovali
podozrenie zo spáchania priestupku
proti majetku, ku ktorému došlo v
prevádzke OBI. V predajni si 57-ročný muž z Veľkej Lomnice dal do
vrecka skrutky v hodnote 8 centov a
s týmto tovarom prešiel cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. Tam bol
zadržaný pracovníkom SBS. Hliadkou mestskej polície bola mužovi,
za krádež tovaru, uložená bloková
pokuta.
V SOBOTU 24. marca krátko po
polnoci bolo na linke 159 oznámené,

•

že na Ulici Tolstého v byte na 13 poschodí dochádza k rušeniu nočného
pokoja. Hliadka MsP Poprad zistila,
že z uvedeného bytu sa šírila hlasná
hudba a krik. 32-ročný obyvateľ bytu
bol hliadkou mestskej polície upozornený na pokročilú nočnú hodinu.
Hudbu vypol a za rušenie nočného
pokoja mu bola uložená bloková pokuta.
V TEN istý deň podvečer bola
hliadkou MsP Poprad zistená horiaca plastová nádoba na komunál-

•

predseda Sektorovej rady pre ITaT
František Jakab. „Na stretnutie sme
vybrali sedem škôl, ktoré majú dobré výsledky v tejto oblasti. Chceli by
sme byť vzorom, ako postupovať pri
výchove IT špecialistov. Musíme zistiť
potreby praxe a firiem, aby sme vedeli,
čo máme učiť. Nebude to jednoduchá
úloha, ale možno v horizonte dvoch
rokov by mohli mať školy prvých absolventov,“ prognózoval predseda
správnej rady Tatranskej akadémie
v Poprade Vladislav Mitický. (ppv)
ny odpad pred jedným z rodinných
domov na Scherfelovej ulici. V blízkosti horiacej nádoby bolo zaparkované motorové vozidlo. Na miesto
boli privolaní hasiči, no mestskí
policajti sa do ich príchodu snažili
horiacu nádobu uhasiť dostupnými hasiacimi prístrojmi. Medzitým
bol zistený a upovedomený majiteľ
zaparkovaného vozidla, ktorý si
ho prišiel preparkovať. Požiar však
poškodil zadnú časť tohto vozidla.
Hasičom sa napokon podarilo požiar uhasiť. Na miesto bol privolaný
zisťovateľ príčin požiarov.
(msp)

Prvá pomoc od popradských policajtov

Dvaja policajti z Obvodného
oddelenia PZ Poprad poskytnutím prvej pomoci zachránili život 88-ročnej žene, ktorá nejavila
známky života.
V piatok 16. marca krátko pred
21. hodinou boli policajti vyslaní na
preverenie oznámenia o volaní o pomoc z jedného z bytov na Okružnej
ulici v Poprade. Obyvatelia bytového
domu priniesli rebrík, pomocou ktorého sa policajti cez otvorené okno
dostali do bytu. V kuchyni spozorovali na zemi nehybne ležiacu ženu.
Skontrolovali jej základné životné
funkcie pričom zistili, že hrudník
sa nedvíha a pulz nebol hmatateľný.
Policajti preto okamžite kontaktovali tiesňovú linku 155 a operátora požiadali o urýchlené vyslanie posádky

KINO TATRAN
29. a 30. marca o 17. hod.
SHERLOCK GNOMES
USA/GB, animovaná komédia, dabing, MP
Sherlockove detektívne dobrodružstvá
v podaní animovaných postavičiek a trpaslíkov. Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

RZP. Následne operátora
prepli na hlasitý odposluch a na základne inštrukcií začali s oživovaním osoby. Posádka RZP
si po príchode osobu
prevzala a naďalej sa pokračovalo v oživovaní. V
priebehu resuscitačných
úkonov sa na miesto dostavila aj dcéra oživovanej ženy.
Po pätnástich minútach
oživovania žene nabehol
pulz a bola prevezená do
NsP Poprad. Lekár RZP
uviedol, že pravdepodobnou príčinou kolapsu bola pľúcna
embólia a cudzie zavinenie na mieste vylúčil.

3. apríla o 10. hod. COCO - PRÁZDNINOVÉ KINO (OSCAR 2018)
USA, anim. koméd., 109 min., dabing, MP7
Vstupné: 4 €, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 3,50 €
3. až a 5. apríla o 19. hod. - PREHLIADKA FRANCÚZSKEHO FILMU CRÉME
DE LA CRÉME
3. apríla - GAUGUIN životopisný, 102
min., MP15
4. apríla - NIEKTO TO RÁD ZAHALENÉ komédia, 88 min., MP12
5. apríla - LUMIÉRE! Dokumentárny, 87
min., MP12
Vstupné: 5 € / film Vstupné FK, ŤZP: 3
€ / film
5. apríla o 17. hod. a 6. apríla o 19. hod.
APOŠTOL PAVOL
USA, histor. dráma, 107 min., titulky, MP12
Počas prenasledovania kresťanov je Pavol
uväznený rímskym cisárom. Vstupné: 5 €
Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP): 4 €
6. apríla o 16.30 hod.
VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY
DE/AU, anim. rozpr., 84 min., dabing, MP
Vstupné: 4 €, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 3 €
7. a 8. apríla o 16.30 hod.
KRÁLIK PETER
USA, rozpr. kom., 93 min., dabing, MP
Rebelský králik Peter žije svoj veselý bezstarostný život spolu s ostatnými zvieratami na farme. Vstupné: 5 €, Vstupné
zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
7. a 8. apríla o 19. hod.
STRATILI SME STALINA
GB/FR, komédia, 106 min., titulky, MP12
Nad mŕtvolou Stalina sa začína tragikomický boj o nástupníctvo.
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
9. apríla o 19. hod. - THELMA
NO/FR/DK/SE, dráma, 116 min., titulky,
MP15, FK
Thelma nastúpila na vysokú školu. Keď
sa zamiluje do spolužiačky, začnú sa diať
nevysvetliteľné a desivé veci.
Vstupné: 5 €, Vstupné FK, ŤZP: 3 €

Pohotová reakcia policajtov s poskytnutím prvej pomoci tak pomohla zachrániť ľudský život.
(krp)

10. apríla o 18. hod. - NAJTEMNEJŠIA
HODINA - PREHLIADKA OSCAR 2018
GB, hist./dráma, 125 min., titulky, MP12
Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej
úlohe, Masky. Vstupné: 4 € Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP)+ FK: 3 €
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Bohoslužby v popradských chrámoch počas Veľkonočných sviatkov
RÍMSKOKATOLÍCKE SVÄTÉ OMŠE:
POPRAD
Konkatedrála Sedembolestnej Panny
Márie:
29. marca - Zelený štvrtok o 18. hod.,
bdenie od 20. hod. do 24. hod.,
30. marca - Veľký piatok - lamentácie o 7.
hod., obrady o 15. hod. a krížová cesta o 20.
hod.
31. marca - Biela sobota - lamentácie o 7.
hod., obrady o 19.30 hod.
1. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 6.30, 8.,
9.30 a 18.30 hod. sv. omše, požehnanie jedál
o 6. hod., slávnostné vešpery o 17.45 hod.,
2. apríla - Veľkonočný pondelok - o 6.30,
8., 9.30 a 18.30 hod. sv. omše.
Kostol sv. Cyrila a Metoda:
29. marca - Zelený štvrtok o 18. hod.,
bdenie od 20. hod. do 7. hod.,
30. marca - Veľký piatok - krížová cesta
o 10. hod. a obrady o 15. hod.
31. marca - Biela sobota - obrady o 19.30
hod.
1. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 7., 9.
a 11. hod. sv. omše, požehnanie jedál
o 6.30 hod,
2. apríla - Veľkonočný pondelok - o 7., 9.
a 11. hod. sv. omše.
Kostol sv. Egídia:
1. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 6. a 17.
hod. sv. omše, požehnanie jedál o 6.45 hod.,
2. apríla - Veľkonočný pondelok - o 6.
a 17. hod. sv. omše.
KVETNICA
Kostol sv. Heleny:
30. marca - Veľký piatok - krížová cesta
o 9. hod.
1. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 10. hod.
sv. omša a požehnanie jedál vo sv. omši.
SPIŠSKÁ SOBOTA
Kostol sv. Juraja:
29. marca - Zelený štvrtok o 18. hod.
30. marca - Veľký piatok obrady o 15.
hod., krížová cesta o 19. hod.,
31. marca - Biela sobota obrady o 19.30

Kto vyhral

Známa česká speváčka
Marie Rottrová vystúpi v Poprade vo štvrtok 12. apríla
o 19. hod. vo viacúčelovej
hale Aréna Poprad.
Spomedzi tých, ktorý sa zapojili do súťaže o vstupenky
na koncert v našom meste,
ktorá bola uverejnená v NOVINÁCH POPRAD v predchádzajúcom vydaní, boli
vyžrebovaní: Mgr. Renáta
Pittnerová, Chalupkova ul.,
Poprad, Petr Jindřich, Rastislavova ul., Poprad a Ján
Jakubčák, Podjavorinskej ul.,
Poprad. Vstupenky si môžu
prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné
dni do 15. hod.
(ppš)

hod., požehnanie jedál po obradoch
1. apríla a 2. apríla - Veľkonočná nedeľa
a Veľkonočný pondelok o 8. a 10. hod. sv.
omše.
VEĽKÁ
Kostol sv. Jána Evanjelistu:
29. marca - Zelený štvrtok o 18.30 hod.,
bdenie do 22. hod.,
30. marca - Veľký piatok - ranné chvály
o 7. hod., krížová cesta v Kvetnici o 12.
hod., krížová cesta o 15. hod, obrady
o 16. hod.,
31. marca - Biela sobota - ranné chvály
o 7. hod, obrady o 19.30 hod, požehnanie
jedál po obradoch.
1. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 7., 9.,
11. a 18.30 hod. sv. omše, požehnanie jedál o 6.45 hod. v Orlovni.
2. apríla - Veľkonočný pondelok - o 7.
a 9.30 hod. sv. omše.
MATEJOVCE
Kostol sv. Štefana Kráľa:
29. marca - Zelený štvrtok o 18. hod.
30. marca - Veľký piatok - krížová cesta
o 10 hod., obrady o 18. hod.
31. marca - Biela sobota - obrady o 19.30
hod.
1. apríla a 2. apríla – Veľkonočná nedeľa
a Veľkonočný pondelok o 8. a 10. hod. sv.
omše, v nedeľu o 6.45 hod. požehnanie
jedál.
STRÁŽE
Kostol sv. Jána Krstiteľa:
29. marca - Zelený štvrtok o 17. hod.
30. marca - Veľký piatok - obrady o 15. hod.
31. marca - Biela sobota - obrady o 19.30
hod., požehnanie jedál po obradoch
1. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 11. hod.
sv. omša.
2. apríla - Veľkonočný pondelok - o 7.30
hod. sv. omša.
BOHOSLUŽBY GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI:
POPRAD
Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla:
29. marec (Svätý a veľký štvrtok) o 17.

Slávnostné otvorenie novej pobočky bratislavskej Očnej kliniky NeoVízia sa uskutočnilo minulú stredu v Poprade. „Poprad
má strategickú polohu. Vybrali sme ho preto,
aby sme špičkovú očnú starostlivosť priniesli
čo najbližšie všetkým pacientom z východného Slovenska,“ uviedol primár Očnej
kliniky NeoVízia v Bratislave MUDr. Radovan Piovarči (na foto uprostred, vľavo
MUDr. Roman Vanžura, riaditeľ Očnej
kliniky NeoVízia v Poprade). Primátor
Popradu Jozef Švagerko (na foto vpravo)
ocenil takúto možnosť pre Popradčanov,
ktorá prispeje ku kvalite života v meste a
prinesie i zdravú konkurenciu. Vedúca
lekárka popradského tímu MUDr. Lucia
Sonntag dodala: „V našej pobočke majú
pacienti k dispozícii najmodernejšie diagnostické vybavenie pre akýkoľvek typ očného – preventívneho, kontrolného či špecializovaného vyšetrenia, vrátane diagnostiky

hod. - Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou, Utiereň a sväté a spasiteľné strasti nášho Pána Ježiša Krista
30. marec (Svätý a veľký piatok) o 7.30
hod. - Kráľovské hodinky, o 15. hod. Večiereň s uložením plaščenice do hrobu
31. marca (Svätá a veľká sobota) o 7.30
hod. - Jeruzalemská utiereň, o 17. hod.
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
1. apríla (Svätá a veľká nedeľa Paschy) o
4.30 hod. - Utiereň vzkriesenia (požehnanie pokrmov), Svätá ligurgia (hneď po
utierni) + myrovanie, o 10.30 hod. Svätá
liturgia + požehnanie pokrmov + myrovanie, o 15. hod. Paschálna večiereň
2. apríl (Svetlý pondelok) o 8.30 hod. a o
10.30 hod. - Svätá liturgia.
VEĽKÁ
Chrám sv. Jána:
1. apríla (Svätá a veľká nedeľa Paschy) o
8. hod. - Svätá liturgia + požehnanie pokrmov + myrovanie
2. apríla (Svetlý pondelok) o 8. hod. Svätá liturgia
SLUŽBY BOŽIE EVANJELICKEJ
CIRKVI, A. V.:
POPRAD, Kostol sv. Trojice
29. marca - Zelený štvrtok - o 18. hod.
služby Božie so sviatosťou Večere Pánovej
30. marca - Veľký piatok - o 9. hod. pašiové služby Božie, o 10. hod. sviatosť Večere Pánovej
1. apríla - Prvá slávnosť veľkonočná o 9.
hod.
2. apríla - Druhá slávnosť veľkonočná
o 9. hod.
STRÁŽE
1. apríla - Prvá slávnosť veľkonočná
o 10.30 hod.
VEĽKÁ
29. marca - Zelený štvrtok - Večera Pánova so spoveďou o 18. hod.
30. marca - Veľký piatok - Večera Pánova so spoveďou o 9. hod., pašiové služby
Božie o 10. hod.
1. apríla - Veľkonočná nedeľa, slávnostné

veľkonočné služby Božie o 10. hod.
2. apríla - Veľkonočný pondelok, veľkonočné služby Božie o 10. hod.
MATEJOVCE
29. marca - Zelený štvrtok o 18. hod.
služby Božie s večerou Pánovou
30. marca - Veľký piatok o 8.30 hod. pašie s večerou Pánovou
1. apríla a 2. apríla - Veľkonočná nedeľa
a Veľkonočný pondelok o 8.30 hod. slávnostné služby Božie
SVÄTÁ LITURGIA PRAVOSLÁVNEJ
CIRKVI:
Chrám Povýšenia sv. kríža
5. apríla - Veľký štvrtok - o 8. hod. liturgia Vasilija Veľkého s Večerňou, o 17.
hod. Strasti
6. apríla - Veľký piatok - o 8. hod. cárske
časy, o 17. hod. Veľkopiatočná Večerňa
s výnosom Plaščenice
7. apríla - Veľká sobota - o 14. hod. sv.
liturgia Vasilija Veľkého s Večerňou
8. apríla - Veľkonočná nedeľa, Vzkriesenie, Pascha - o 6. hod. Utreňa, sv. liturgia s posvätením paschálnych pokrmov,
o 16. hod. Večerňa
9. apríla - Svetlý pondelok - o 9. hod. svätá liturgia, o 17. hod. Večerňa
10. apríla - o 8. hod. svätá liturgia.
BRATSKÁ JEDNOTA BAPTISTOV:
Modlitebňa vo Veľkej
29. marca - Zelený štvrtok o 18. hod.
30. marca - Veľký piatok Veľkonočné pašiové pásmo o 10. hod.
1. apríla - Veľkonočná nedeľa o 10. hod.
2. apríla - Veľkonočný pondelok o 10. hod.
APOŠTOLSKÁ CIRKEV NA SLOVENSKU:
Zbor Poprad, poslucháreň Obvodného
úradu v Poprade
30. marca - Veľký piatok - bohoslužby
s Večerou Pánovou o 16. hod.
31. marca - Biela sobota - bohoslužby
o 10. hod. spojené s krstom
1. apríla - Veľkonočná nedeľa - bohoslužby o 10. hod.

Pripravujú Podtatranské
výstavné trhy

ochorení sietnice.“ Poskytujú aj plastické
chirurgické výkony. Vo veľkej miere sa sústreďujú na operácie sivého zákalu. Podľa
najnovších údajov Slovenskej oftalmologickej spoločnosti sa z približne 50 tisíc
operácií sivého zákalu ročne na Slovensku,
vykonáva v Prešovskom kraji zo všetkých
krajov najmenej - 50 perc. v porovnaní
so slovenským priemerom. Výber Popradu má preto logické dôvody. (mar) PP-36

Tatra Expo - 19. ročník celoslovenskej
kontraktačno-predajnej
výstavy bývania s medzinárodnou
účasťou sa uskutoční 27. - 29. apríla
v Aréne Poprad. Tieto Podtatranské
výstavné trhy sa zameriavajú na oblasť stavebníctva, stavebných materiálov, nábytku a interiérových prvkov, textil, odevy, obuv, kozmetiku,
záhradu a záhradnú architektúru.
Súčasťou budú semináre Tatra-con
na témy V4 partner pre obchod, investície a inovácie a Zdravý životný
štýl. Súčasťou bude i Auto-paráda Podtatranský autosalón.
Vystavovatelia sa môžu prihlásiť ešte do konca marca 2018 na
www.svt.sk.		
(ppp)
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život.
Rodina, veľké laboratórium lásky, je prvou školou, ba viac, stálou
školou, v ktorej učenie sa láske prebieha nie suchopárnymi poučkami, ale presvedčivou silou vlastnej skúsenosti. Kiežby každá
rodina objavila svoje povolanie k láske!“
Ján Pavol II.

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

Dnes 28. marca má meniny - Soňa, vo štvrtok 29. marca - Miroslav, v piatok 30. marca - Veľký piatok, Vieroslava, Vieroslav,
v sobotu 31. marca - Benjamím, v nedeľu 1. apríla - Veľkonočná
nedeľa, Hugo, v pondelok 2. apríla - Veľkonočný pondelok, Zita,
v utorok 3. apríla - Richard, Richarda, v stredu 4. apríla - Izidor,
Izidora, vo štvrtok 5. apríla - Miroslava, Mira, v piatok 6. apríla - Irena, v sobotu 7. apríla - Zoltán, v nedeľu 8. apríla - Albert,
Alberta, v pondelok 9. apríla - Milena a v utorok 10. apríla - Igor.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 22. marca 2018
vo Veľkej s

Milanom Chudíkom,
63-ročným

V pondelok 26. marca 2018
v Spišskej Sobote s

Ivom Mačákom,
50-ročným

Veľká noc ide...

Aj keď sa to nezdalo v ostrej zime prežívať očakávaný prvý jarný deň, druháčikom
zo ZŠ Komenského v Poprade to veľmi neprekážalo. Nahrnuli sa s krikom do sídla
Matice slovenskej, kde sa žiaci tejto školy už
tradične zúčastňujú tvorivých dielní. Tentoraz prišli aj so starými mamkami a čas si našla aj mamička. O chvíľu sa už činili a s ich
pomocou zdobili vajíčka. Dozvedeli sa aj o
tom, že biele vajíčka sa farbili v cibuľových
šupkách a v cviklovej vode. Potom ich natierali slaninkou, aby sa leskli.
Miestnosť bola plná všakovakých farbičiek,
stužiek, pestrých obrázkov, ktoré sa vynímali
na vajíčkach. Pri okne zas učiteľka Beáta Kalinová strojila Morenu, Marmorienu alebo
smrtku - takú ozajstnú zo slamy, oblečenú do
kroja a zabalenú do šatky. Jej tradičnú funkciu
si deti pozreli vo videoprojekcii filmu Rok na
dedine s našimi výbornými hercami Karolom
Zacharom a ešte malým chlapcom Martinom
Ťapákom. Deti sledovali jarné zvyky rovesníkov spred storočia - veselé šantenie a pohy-

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 28. marca 2018
o 13. hod. vo Veľkej s
V stredu 28. marca 2018
o 13. hod. v Spišskej Teplici s
V utorok 3. apríla 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Annou Šoltésovou,
72-ročnou
Magdalénou Šeligovou,
88-ročnou
Máriou Kacvinskou,
85-ročnou

Spomienka
Zajtra 29. marca 2018 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustila

OLGA MIMRÁNKOVÁ

Kto ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Program kina CINEMAX Poprad
Od 29. marca do 4. apríla
Sherlock Gnomes 3D:
o 13.10 hod. (hrá sa štvrtok až nedeľa), Pacifik Rim:
Povstanie 3D: o 15.20 hod.,
Ready Player One: Hra sa
začína 3D: o 17.40 hod.,
Ready Player One: Hra sa
začína 2D: o 20.40 hod.,
Králik Peter: o 14.20 hod.
(hrá sa štvrtok až nedeľa), Sherlock Gnomes 3D:
o 16.30 hod., Backstage:
o 18.40 hod., Pacifik Rim:
Povstanie 2D: o 20.50 hod.,
Detské kino - Coco 2D:

o 13.20 hod. (hrá sa len
31.3. a 1.4.), Chloe a trpaslíci: o 13.30 hod. (hrá sa
len 29.3., 30.3., 2.4. a 3.4.),
Otcova volga: o 15.40 hod.,
Tomb Raider: o 17.50 hod.
(nehrá sa 3.4.), ARTMAX
FILMY: Fifi Fatale + Sloboda: o 17.50 hod. (hrá sa
len 3.4.), ARTMAX FILMY: Eric Clapton: o 20.30
hod. (hrá sa len 4.4.), Oni
2: Nočná korisť: o 20.30
hod. (nehrá sa 4.4.). Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

Redakciu novín POPRAD nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

bové hry na pažiti pri vyvádzaní Moreny za
dedinu. Zbavili ju kroja a podpálili - slama sa
rýchlo chytila od ohňa. Potom ju so spevom
zhodili do potoka. Rovnako aj tu v našich krajoch vynášali dedka, ktorého bili palicami a
poslali za Morenou. To, aby už zima čím skôr
odišla a s ňou všetko zlé. A potom s veľkou radosťou a spevom vítali slnko so známym veršíkom: „Slnko, slnko, poď na naše líčko, dáme
ti vajíčko...“.
Tieto staré zvyky sú už iba spomienkou na
minulé, zašlé časy. Deti už žijú v inej
dobe a len ťažko by sa vžili do minulosti, kedy zima bola najťažším obdobím pre ľudí aj pre statok.
Rozprávalo sa aj o očistnej úlohe
vody, o čistení studničiek, potokov
a riek, ktoré sú často v dnešnej dobe
zapratané haraburdím a žalostne pripomínajú smetisko.
Deti zo ZŠ Komenského odkráčali
zo sídla miestneho odboru MS, nesúc Morenu do svojej školy, kde ju
umiestnili na viditeľnom mieste.
Ľudmila Hrehorčáková

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 28. marca - Primula, vo štvrtok 29. marca
- Victoria, v piatok 30. marca - Dr. Max - OC Max,
v sobotu 31. marca - Cyprián, v nedeľu 1. apríla - Styrax, v pondelok 2. apríla - Včela, v utorok 3. apríla - Adus, v stredu 4. apríla - Avena,
vo štvrtok 5. apríla - Lekáreň Nemocnice Poprad,
v piatok 6. apríla - Adus, v sobotu 7. apríla - Benu
- Kaufland, v nedeľu 8. apríla - Dr. Max - OC Max,
v pondelok 9. apríla - Tília a v utorok 10. apríla Dr.

Max - OC Max. Primula: Dostojevského 12, Victoria: Drevárska ul., Dr. Max: OC Max, Dlhé hony
1, Cyprián: L. Svobodu, Styrax: L. Svobodu,
Včela: Tatranské nám., Adus: Mnoheľova ul.,
Lekáreň nemocnice Poprad: Banícka 28,
Benu: Kaufland, Moyzesova ul., Tília: Banícka ul.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od
pondelka do piatka od 18. hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Budete mať
z niečoho
veľkú radosť. Veľa ľudí vám prejaví svoju priazeň a lásku.

Poriadne porozmýšľajte,
čo vlastne chcete. Ak to neviete vy
sami, iní to za vás nevedia vôbec.

Strávite veľmi pekné
sviatky v kruhu rodiny a priateľov. Budete sa tešiť zo života.

Budete prežívať mimoriadne krásne obdobie, najmä v
rodine. Získate aj nových priateľov.

Ocitnete sa
s niekým
v spore, ku ktorému nemuselo
dôjsť, keby ste neboli tvrdohlaví.

Nič si neplánujte,
lebo situácia sa vyvinie aj tak úplne inak, ako ste čakali.

S príchodom
jari
pocítite prílev novej energie.
Zlepšite svoju fyzickú kondíciu.

Vašej pozornosti
ujde nejaký detail, ktorý sa ukáže
ako veľmi podstatný.

Zbytočne
sa budete
dopredu stresovať, všetko vám
vyjde tak, ako ste ani nečakali.

Máte priaznivé obdobie na dobré nákupy, ale aj na
podnikateľské zámery.

Zvážte, či
chcete zotrvať v terajšom stave. Radšej sa
odhodlajte k zmene.

Nab er iete
nové sily a
dostane sa vám uznania zo strany
nadriadených.

28. 3. 2018
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Biografický slovník osobností mesta Poprad (2. časť)
120 rokov od narodenia učiteľky
Vlasty CHOUROVEJ, rod. Kočovej
(*22.3. 1898 Praha - Smíchov, Česko).
Manžel Jozef Choura, učiteľ. Vydala
sa 6. apríla 1922.
Maturitu absolvovala 3. júla 1917
v Štátnom českom učiteľskom ústave
v Prahe a skúšku spôsobilosti 29. novembra 1920. Ovládala český, slovenský a nemecký jazyk. Učila v obecnej
škole vo Zvolene (1918), v štátnej škole
v Handlovej (1919 - 1920) a do Veľkej
prišla 1. septembra 1920. Pôsobila tu
do 10. augusta 1930, kedy na vlastnú
žiadosť odišla s manželom na obecnú
školu do Milovic v Čechách.
30 rokov od úmrtia pedagóga,
športovca, športového organizátora
Emila KRÁĽOVSKÉHO (*2. 3. 1927
Slivník - †marec 1988 Spišská Teplica).
Otec Jozef, matka Mária, rodená Kasardová, manželka Elena rodená Šelengová, syn Emil, t. č. rakúsky štátny občan, dcéra Mária Kostrabová, lekárka.
Ako promovaný pedagóg vyučoval
v rokoch 1950 - 1965 telesnú výchovu
na základnej škole v Poprade. Od roku
1965 do roku 1988 ako učiteľ telesnej
výchovy pôsobil na Strednom odbornom učilišti v Poprade. Bol aktívnym
členom Československého zväzu telesnej výchovy. Zabezpečoval a organizoval športové akcie v rámci ZRTV, bol
ako cvičiteľ v rámci spartakiád v Prahe a vyznačoval sa i aktivitou v rámci
predsedníctva ČSZTV v Poprade. Patril medzi učiteľov, ktorí sa mimoriadne

V marci si pripomíname:

zapájali do usporadúvania medzitriednych a medziškolských súťaží a turnajov v ľadovom hokeji.
120 rokov od úmrtia učiteľa, úradníka a publicistu Huga PAYERA
(*24. 11. 1823 Matejovce - †13. 3. 1898
Kežmarok).
Študoval na viacerých miestach,
okrem iného teológiu v Prešove a v Berlíne pedagogiku, filozofiu, prírodné
vedy a teológiu. V rokoch 1845 - 1855
bol učiteľom na chlapčenskej meštianke
a v rokoch 1855 - 1867 na dievčenskej
meštianke. Bol pokladníkom mestskej
sporiteľne (1867 - 1872), riaditeľom
banky v Kežmarku (1872 - 1898). V
roku 1873 bol spoluzakladateľom a viac
rokov podpredsedom Karpatského
spolku, predsedom Spišského spolku
učiteľov a autorom bibliografického
diela a príspevkov o Karpatoch. v časopisoch a ročenkách Karpathenpost.
160 rokov od úmrtia kňaza Dominika (Dominicusa) ČERMAKA
(CSERMAKA) (†1858) Rímskokatolícky kňaz, ktorý prišiel do Spišskej
Soboty z Matejoviec v roku 1832.
V revolučných rokoch 1848 - 1849 bol
oddaný kráľovskému majestátu a pastoračnej činnosti až do svojej smrti.
160 rokov od úmrtia spisovateľa
a právnika Samuela FABRICIHO
(Fabriczy) (*18. 3. 1791 Poprad - †18.
3. 1858 Levoča).
Otec Andrej Fabrici, matka Klára

rod. Augustíniová ab Hortis, brat - Ján
(Ing. stavbár), manželka Izabela, rod.
Škultétyová, syn Kornel.
Základné vzdelanie získal na evanjelickej škole v Poprade, 1805 na lýceu v
Levoči, kde študoval teológiu, cirkevné
dejiny, estetiku, estetiku, filozofiu, fyziku, v roku 1807 na lýceu v Kežmarku, právo, politické vedy, diplomaciu
a ekonomiku. Advokátsky diplom získal v roku 1810 a od 1832 bol členom
Uhorskej akadémie vied.
V roku 1808 bol praktikantom v
Miškolci, neskôr v Prešove a od 1810
pracoval ako právny poradca šľachty v
Šariši. Od roku 1811 bol tajomníkom
župana Turčianskej stolice J. Okoličániho. V roku 1814 sa stal právnym
poradcom Gregora Berzeviciho, 1816
podnotárom Spišskej stolice, 1848 kráľovským ministerským radcom Ministerstva kultu a výučby, po roku 1849
pôsobil ako advokát v Levoči.
V rokoch 1825 - 1847 zastupoval
Levoču na uhorskom sneme, bol seniorálnym a dištriktuálnym dozorcom
evanjelickej cirkvi. Venoval sa histórii
(prvý životopisec Gregora Berzeviciho), filozofii, národnému hospodárstvu, botanike, písal beletriu, literárnu
kritiku, náboženskú spisbu, prekladal
z angličtiny a francúzštiny. Najväčší
význam mali jeho štúdie z trestného
práva, doložené príkladmi z právnickej praxe. Prispieval najmä do Todományos Gyüjtemény a Tásalkodó. Viaceré jeho práce zostali v rukopise.
Zuzana Kollárová

Zápisy prvákov sú predo dvermi

(Dokončenie zo str. 1)

Vo výnimočných prípadoch
môže rodič požiadať o náhradný
termín zápisu po dohode s riadite-

Inzercia
• Predám

p re daj

kvalitný leštený Tatranský drevený obklad - 3 €, perodrážka, Zrubový profil, hranoly
a dlážkovicu na podlahy. Inf. č. t.:
0908 234 866.		
1/18-P
Predám lacno kombinovaný kuchynský sporák a časopisy Burda. Inf.:
č.t . 0903 836 021.
3/18-P

•

Kúpa

• Kúpim pozemok vo Veľkej, v Spiš-

skej Sobote alebo v Strážach vhodný na výstavbu rodinného domu,

POP R A D ka:
-

ľom školy.
Viac informácií o zápisoch nájdu rodičia aj na webovej stránke
mesta Poprad, webových sídlach

jednotlivých škôl, v priestoroch
základných i materských škôl
a na iných verejne prístupných
miestach.		
(ppv)

výmera pozemku max. do 450 m ,
cena do 45 000 €. Platba v hotovosti.
Inf.: č. t. 0903 626 055.
1/18-K
Kúpim akékoľvek parožie. Inf.: č. t.
0904 834 937.		
2/18-K
Kúpim
2-rýchlostnú
babetu,
aj v nepojazdnom stave. Inf.: č. t.
0907 085 349.		
3/18-K

de (sídl. Západ). Inf.: č. t. 0915
287 566.		
15/18-R
Klietky pre chov prepelíc, pasce
na líšky a kuny, liahne na vajíčka,
viac na www.123nakup.eu. Inf.: č. t.
0907 181 800.
17/18-R
Vezmem do dlhodobého prenájmu menší 2-izb. byt s balkónom v Poprade alebo blízkom okolí. Inf.: č. t.
0915 201 270.
18/18-R
Darujem z rodinných dôvodov dobrým ľuďom sučku dobermana, má 3 mesiace, k tomu je
zaplatený výcvik, je potrebné absolvovať 10 hodín so psíkom na
cvičisku v Poprade. Inf.: č. t. 0948
185 664.		
19/18-R

2

•
•

Rô zne

•
•

• Prenajmeme kancelárske priesto- •

ry v Poprade, Teplická 34, bývalá AB Stavomotnáže. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@gmail.
com		
13/18-R
Dám do prenájmu záhradu
v záhradkárskej osade 2 v Popra-

•
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Kultúrny kalendár
Tatranská galéria

Tatranská galéria - Elektráreň
Do 15. apríla
Výstava fotografií Asociácie profesionálnych fotografov Slovenska
APFSR je profesijným združením osobností, pre ktorých je fotografické umenie
poslaním a ktoré šíria dobré meno slovenskej fotografie doma a vo svete. Výstava bude koncipovaná ako prezentácia
diel jednotlivých členov asociácie.
Od 20. apríla
Daniel SZALAI, Jozef BAUS - PREDOBRAZ
Výstava Jozef BAUS, Daniel SZALAI PREDOBRAZ predstavuje experiment dvoch
umelcov s obrazom, jeho pohyb v priestore, či už iluzívny alebo reálny. Expandovanie maľby do špeciálnych inštalácií, ktorých súčasťou je aj audiovizuálna zložka.
20. apríla o 17. hod. - vernisáž výstavy
STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia 130 diel zo
zbierkového fondu Tatranskej galérie
predstavuje to najlepšie z tvorby takmer
80-tich autorov.
Tatranská galéria - Artklub
Od 5. apríla
Bedřiška ZNOJEMSKÁ - Svet na gombík
Predajná výstava českej výtvarníčky tvoriacej v duchu romantického symbolizmu. Diela rozprávajúce príbehy, ktoré
v sebe nesú mystickú krásu, poetickosť
a zvláštnu oduševnenosť.
5. apríla o 17. hod. - vernisáž výstavy
INÉ PODUJATIA
CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
Z DEJÍN UMENIA A KULTÚRY SPIŠA
10. apríla o 17. hod. - Vplyv Poľska na
umenie Spiša
Prednášajúci: MUDr. Jaroslav Grochola
NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE
8. apríla od 14. hod. do 16. hod. - Jarné
tvorivé dielne
TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám a vynovenej stálej expozícii
5. apríla o 18. hod. - Štvrtkové soirée
- živá hudba každý prvý štvrtok v mesiaci v Artklube TG, kabaretné večery pre
strednú generáciu
Vila Flóra Starý Smokovec
Celý apríl
AALTOVA PRÍRODA
Úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30.
rokoch minulého storočia. Výstava je reinštaláciou projektu Kabinetu architektúry, Galérie výtvarného umenia v Ostrave
a Aalto University vo fínskom Espoo.
STÁLA EXPOZÍCIA
Tatry v umení
www.tatragaleria.sk
Zmena programu vyhradená
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Podtatranské
múzeum
Expozície múzea
Poprad a okolie v zrkadle vekov
- svojím obsahom, štruktúrou,
členením poskytne návštevníkovi podstatné informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom
živote a prírodnom prostredí
mesta Poprad a okolia od praveku až po súčasnosť.
Otvorené pondelok až piatok
od 9. do 17. hod., v sobotu
a v nedeľu od 10. do 17. hod.
Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom
Spiši, Meštianske bývanie,
Vznešenosť a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.
Otvorené utorok až piatok od 9.
do 16. hod., v sobotu a v nedeľu
a počas štátnych sviatkov od 12.
do 16. hod. a v pondelok je múzeum zatvorené.
Zmena programu vyhradená!

PODTATRANSKÉ
OSVETOVÉ STREDISKO
14. a 15. apríla - Poprad, Kežmarok - Z Tatranského prameňa
- regionálna súťaž - folklór detí.
18. - 20. apríla - Dom kultúry
Poprad - Deň tanca
- krajská súťaž ZŠ a ZUŠ v nefolklórnom tanci.
26. - 28. apríla - Dom kultúry
Poprad - Krajská scénická žatva - krajská súťažná prehliadka
amatérskych divadelných súborov.
Celý apríl
Podtatranská fotografia - regionálna postupová súťaž fotografov - amatérov.

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Podtatranská ul. č. 1
Od 6. apríla do 28. apríla
MUDr. Igor Cpin - Spomienková výstava - výstava maliarskej tvorby 6. apríla o 17. hod.
- vernisáž výstavy.
Celý apríl
S knihou ma baví svet - 3. ročník - výstava výtvarných prác žiakov základných škôl v Poprade.

Podtatranská knižnica

18. apríla o 8.30 hod. - Les
ukrytý v knihe
- stretnutie s lesným pedagógom Ing. I. Stavným v rámci
celoslovenského projektu.

20. apríla o 8. hod., 9. hod. a 10.
hod. - Analfabeta Negramotná
- divadelné predstavenie členov

divadla TUK.

Oddelenie umenia Spišská Sobota
Do 13. apríla
Farbičky - Čarbičky
ZUŠ na Štefánikovej ulici
Pobočka Juh 1

18. apríla o 10. hod. - Les ukrytý
v knihe - stretnutie s lesným pedagógom Ing. I. Stavným v rámci celoslovenského projektu
19. apríla o 15.30 hod. - Večerníček v knižnici
- tvorivé dielne pre deti predškolského veku s mamičkami
Zmena programu vyhradená!

Apríl
POÉZIA ĽUDSKEJ DUŠE
Fotografická výstava autora
Vojtecha Rušina, významného
slovenského astronóma z Astronomického ústavu SAV.
Stála expozícia
Zo starej Veľkej - výber z diel
akademického maliara Ondreja
Ivana z Veľkej.
Otvorené: pondelok, utorok,
štvrtok od 8. do 12. a od 13. do
15. hod., streda od 8. do 12. a od
13. do 16.30 hod., piatok od 8.
do 13. hod.
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Popradskí hokejisti ostali na štíte Dukly Trenčín

Hokejisti
HK
Poprad majú po
sezóne. Rozhodla
o tom štvrťfinálová séria
play-off Tipsport ligy, v ktorej podľahli vojakom z Trenčína hladko 0:4 na zápasy.
Po dvoch napínavých dueloch v Trenčíne sa štvrťfinálová séria presťahovala pod
Tatry, no ani pred vlastnými fanúšikmi sa nepodarilo
kamzíkom uchmatnúť aspoň
jeden zápas. Minulý týždeň
v stredu podľahli Popradčania
súperovi 3:5 a o deň neskôr
hostia spečatili svoj postup víťazstvom 3:2. „Pred sériou sme
si povedali, že Trenčín je pre
nás asi najvhodnejší súper a ja
si myslím, že sme s ním hrali
vyrovnanú partiu. Nehrali sme
však proti mladým chlapcom.
Majú tam hráčov, ktorí hrali v NHL a majú skúsenosti
i z KHL. Možno nám chýbalo
viac šťastia a skúsenosti. Máme
mladé mužstvo, v ktorom si
schuti zahralo veľa domácich
hráčov. Do budúcna sa na tom

dá stavať. Pre mňa osobne je
táto prehra veľkým sklamaním, pretože roky pribúdajú
a chcel by som v Poprade ešte
niečo dosiahnuť,“ zamyslel sa
popradský obranca Daniel
Brejčák, ktorý otváral skóre
posledného duelu vo štvrtok
už v 4. minúte počas presilovky. „Dvakrát za sebou sme
štvrťfinálovú sériu play-off prehrali 0:4 na zápasy, takže to nie
je nič pozitívne. Zápasy s Trenčínom boli určite vyrovnané
a nemalo to taký jednoznačný
priebeh. Hrá sa však na víťazstvá a my sme sklamaní, že

Tatry v pohybe

Podtatranské
športové
kluby zapojené do projektu
Tatry v pohybe spoločne pripravili aj tento rok pre všetkých športových nadšencov
množstvo zaujímavých podujatí.
Januárové a februárové preteky sa niesli v znamení Zimnej bežeckej série, skialpových pretekov Vertical Grand
Tour a Štrbských bežiek, ktoré
spolu prilákali takmer tisícku účastníkov. Od začiatku
marca sa môžu záujemcovia
registrovať do 4. ročníka populárnej série Tatry v pohybe
Prestige tour, ktorá spája päť
bežeckých podujatí v regióne
Vysokých Tatier. Tí najlepší
získajú prestížne tituly „Bežecký kráľ a Bežecká kráľovná
Tatier“ a pre všetkých je pripravená jedinečná zberateľská
kolekcia účastníckych medailí. Už tradične zbierka piatich
medailí vytvorí panorámu Vysokých
Tatier, tentokrát to
bude aj s nápisom
„TATRY“.
Prestige tour odštartuje v sobotu 5.
mája behom CITY
trail v Starom Smokovci a víkendový
program bude po-

kračovať v nedeľu 6. mája organizovaným „APP RUNom“
v rámci celosvetového charitatívneho behu Wings for life
World Run. Hneď o mesiac
v júni bude nasledovať trojdňová Tatry Running Tour
na Štrbskom Plese a druhú
júlovú nedeľu je na programe už tradičný Malý štrbský
maratón. O týždeň neskôr
budú mať možnosť účastníci
získať ďalšiu medailu do série,
a to v tradičnom Memoriály
Jána Stilla z Novej Lesnej na
Hrebienok. Podujatiu bude
predchádzať v piatok nočný
beh ulicami Novej Lesnej za
účasti známych športových
osobností. Sériu zavŕši 1. septembra Podtatranský polmaratón a Primátorská desiatka,
ktoré sú vyvrcholením celej
série a odhalia nového bežeckého kráľa a bežeckú kráľovnú Tatier.
(ppp)

sme nevyhrali ani jeden zápas.
Ambície sme mali vyššie, veď aj
základná časť bola celkom dobrá. Vôbec by ma nenapadlo, že
nevyhráme v tejto sérii ani raz.
Káder sme omladili a v zlomových situáciách skúsenosti
veľmi chýbali. To sa nedá ničím
nahradiť,“ pokračoval kapitán
HK Poprad Štefan Fabian. „Aj
keď sme prehrali 0:4, v každom
zápase sme boli blízko k víťazstvu a vo štvrtok asi najbližšie.
Prešli sme reformou a omladením celého mužstva a ja
som na chlapcov hrdý, pretože
si uvedomujeme, proti komu

sme hrali. Na strane Trenčína
je obrovská kvalita a naši hráči
sa s nimi bili o výsledok vždy
až do konca. Je na čom stavať,
perspektíva tu je. Je pravda, že
by nám skúsenejší hráči v play-off pomohli, ale mali sme iný
cieľ. Vytiahli sme množstvo
mladých chlapcov, ktorí ukázali svoje kvality a práve toto
je naša úloha, aby sme ich potiahli a vychovávali pre reprezentáciu,“ uzavrel tréner HK
Poprad Marcel Ozimák.
Výsledky Tipsport ligy:
3. kolo štvrťfinále play-off
v stredu 21. marca HK Poprad
- HK Dukla Trenčín 3:5 (1:1,
1:1, 1:3), góly Popradu: 18. Samuel Mlynarovič (P. Svitana, J.
McDowell), 30. Dávid Bondra
(J. McDowell), 55. Lukáš Hvila (S. Mlynarovič, P. Svitana).
4. kolo štvrťfinále play-off vo
štvrtok 22. marca HK Poprad
- HK Dukla Trenčín 2:3 (2:0,
0:2, 0:1), góly Popradu: 4. Daniel Brejčák (P. Svitana, S. Mlynarovič), 13. Matej Paločko (D.
Bondra, Matúš Paločko). (ppv)

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: 5. zápas semifinále
play-off v utorok 20. marca
Trenčín - Poprad 4:1 a 6. zápas
semifinále play-off vo štvrtok
22. marca Poprad - Trenčín
4:5pp (Popradčania si po prehre 2:4 na zápasy zmerajú sily
v sérii o bronz so Slovanom
Bratislava). Kadeti (II. časť o
Majstra SR): v sobotu 24. marca Poprad - Košice 4:3 a v nedeľu 25. marca Poprad - Košice 4:6 (Popradčania obsadili
konečné 4. miesto). St. žiaci 8.
roč.: v stredu 21. marca Poprad
- Michalovce 2:5 (Poprad obsadil v základnej časti konečné 3.
miesto na Východe). St. žiaci
7. roč.: v stredu 21. marca Poprad - Michalovce 7:3 (Poprad
obsadil v základnej časti konečné 2. miesto na Východe).
Ml. žiaci 6. roč.: v stredu 21.
marca Michalovce - Poprad
0:13 (Poprad obsadil v základnej časti konečné 3. miesto na
Východe). Ml. žiaci 5. roč.:
v stredu 21. marca Michalovce - Poprad 4:5 (Poprad vyhral
základnú časť na Východe).

Naplno bodovali druholigisti i juniorka

Futbalisti FK Poprad si v druhej
lige
napravili
chuť po nevydarenom domácom zápase
s Pohroním a v sobotu sa
im podarilo zvíťaziť v derby v Spišskej Novej Vsi 2:0.
Do jarnej časti 4. ligy Sever
vstúpili úspešne po odloženom prvom jarnom kole aj
hráči FK Poprad B. Netradične na umelej tréningovej ploche NTC v Tatranskej Lomnici, kvôli nespôsobilému terénu
vo Veľkej, rozdrvili Raslavice
9:1 po polčase 4:0 (na foto).
„Som rád, že chlapci pristúpili
k zápasu zodpovedne. Treba
rešpektovať silu súpera, ale na
našej strane bola vyššia kvalita
doplnená štyrmi hráčmi A-tímu,“ hodnotil tréner FK Poprad B Stanislav Koch.
Popradská rezerva by mala
v nedeľa 1. apríla cestovať
do Veľkého Šariša, doma sa
predstaví v nedeľu 8. apríla
o 10.30 hod. proti Medzilaborciam pravdepodobne už
vo Veľkej.
Druholigový A-tím absolvoval dohrávku prvého
z dvoch odložených kôl jari
na domácom ihrisku v utorok proti Bardejovu po uzávierke vydania novín Poprad.

Výsledok: 21. kolo II. ligy
v sobotu 24. marca FK Noves Spišská Nová Ves - FK
Poprad 0:2 (0:1), góly Popradu: 9. Stanislav Šesták,
68. Štefan Zošák.
Program: 22. kolo II. ligy
v sobotu 31. marca o 17.
hod. FK Poprad - MFK Lokomotíva Zvolen, 23. kolo
II. ligy v piatok 6. apríla
o 17.30 hod. FK Poprad FK Železiarne Podbrezová
B, dohrávka 19. kola II. ligy
v utorok 10. apríla o 16.30
hod. MFK Tatran L. Mikuláš - FK Poprad.
(ppv)

Tabuľka II. ligy
R

P

S

1. Sereď

Z

19 12 3

4

49:22 39

2. Skalica

19 11 4

4

26:19 37

3. Žilina B

20 11 2

7

53:28 35

4. FK Poprad

19 10 5

4

31:14 35

5. Lokomotíva KE

18 10 3

5

27:18 33

6. Sp. N. Ves

19 8

5

6

27:27 29

7. Zvolen

19 7

4

8

20:30 25

8. Pohronie

19 5

8

6

27:22 23

9. Bardejov

17 6

5

6

27:23 23

10. L. Mikuláš

19 6

5

8

30:27 23

11. Šamorín

19 6

3

10 23:24 21

12. Trebišov

18 6

3

9

13. N. Mesto n. V.

19 6

3

10 19:39 21

14. Inter BA

19 6

2

11 27:36 20

15. Komárno

18 5

4

9

16. Podbrezová B

19 3

5

11 16:38 14

Z kuchyne FK Poprad

V

B

15:30 21

30:50 19

St. dorast U19: v sobotu 24. marca Poprad - Svit 11:0 Ml.
dorast U17: v sobotu 24. marca Poprad - Svit 18:0 St. žiaci U15: v nedeľu 25. marca Michalovce - Poprad 3:2. St.
žiaci U14: v nedeľu 25. marca Michalovce - Poprad 1:1
Ml. žiaci U13: v sobotu 24. marca Poprad - Stropkov 5:0
Ml. žiaci U12: v sobotu 24. marca Poprad - Stropkov 29:2.
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Basketbalistky si zahrajú o konečné piate miesto

Basketbalistky
BAM
Poprad
expresne rýchlo ukončili sériu 2. kola play-off ženskej
extraligy o umiestnenie výsledkom 2:0 na zápasy proti
Slovanu Bratislava.
Minulý týždeň v stredu však
na úvodný duel série nastúpili
Popradčanky už bez hlavného
trénera Milana Černického,
ktorý opustil lavičku z osobných dôvodov. Na domácej
palubovke preto prevzal kormidlo jeho doterajší asistent
Ján Hricko. „S výsledkom sme
spokojní. V záujme každého
z nás je skončiť čo najlepšie.
Cieľ bol pred týmto duelom
jasný, nechceli sme nič nechať
na náhodu,“ uviedol J. Hricko.
„Takéto veci sa stávajú. Tréner
Černický mal svoje osobné dô-

vody a vzájomne sme sa dohodli na ukončení spolupráce.
Ďakujeme mu za doterajšie
pôsobenie u nás. Potrebujeme
dohrať sezónu a až potom sa
začneme zaoberať otázkou
nového trénera, ako aj samotným zložením kádra,“ dodal
manažér ženského tímu BAM
Poprad Michal Weinciller.
Poprad doma zvíťazil 69:49.

V piatok 23. marca sa v Prešove konalo krajské kolo vo futsale žiakov ZŠ. Z popradského okresu sa naň prebojovali po
tuhom boji hráči ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela z Veľkej, keď za sebou nechali aj vlaňajších šampiónov zo Spišského Štiavnika. A neostalo iba pri tom. Päť víťazstiev a dve
remízy sú vizitka, ktorá popradské družstvo posúva na
Majstrovstvá Slovenska! M-SR sa uskutočnia v Žiline, v termíne 17. a 18. apríla.		
FOTO - archív mesta
V utorok 20. marca
sa v Matejovciach
konalo okresné kolo
vo florbale žiačok
stredných škôl. Z víťazstva sa tešila Obchodná
akadémia
Poprad (na foto)
a postupuje na krajské kolo, ktoré bude
13. apríla v Prešove.

Krátko zo športu

23. marca sa v telocvič•ni SŠV PIATOK
Letná konalo okresné kolo vo

volejbale chlapcov ZŠ. Z víťazstva sa
tešila susedná ZŠ s MŠ Jarná, ktorá sa
prebojovala na krajské kolo 27. marca
do Svidníka.
V SOBOTU 24. marca zvíťazili starší žiaci VK Junior 2012 Poprad
v rámci 12. kola 1. ligy Východ v dvojzápase nad Humenným 3:0 a 3:1.

•

•

V nedeľňajšej odvete v Bratislave dievčatá po víťazstve
66:52 postúpili do bojov o konečné piate miesto. Na súpera však musia čakať až do
dnešného rozhodujúceho duelu medzi Nitrou a Banskou
Bystricou (zápas sa skončil
po uzávierke vydania novín
Poprad). Séria o 5. miesto by
mala začať hneď po Veľkej

•

marca BK Slovan Bratislava
- BAM Poprad 52:66 (23:31),
najviac bodov BAMP: Lucia
Hadačová - 16.
(ppv)

Z kuchyne BAM Poprad

Kadetky: v sobotu 24. marca Poprad - Sereď 45:75.
St. mini žiačky: v sobotu
24. marca Rožňava - Poprad 41:33 a 57:27.

Dvojdňový volejbalový
maratón žiačok stredných škôl v rámci okresného kola vyvrcholil
minulý týždeň v piatok
v priestoroch Spojenej
školy na Ul. D. Tatarku,
konkrétne v telocvični
na Ul. mládeže. Do finále sa prebojovali dve
popradské
gymnáziá.
Z víťazstva 2:0 na sety
sa napokon tešili dievčatá z Kukučínovej, ktoré nás budú reprezentovať na krajskom kole
20. apríla v Prešove.					FOTO - Marek Vaščura
Počas víkendu sa popradský
Atletický
klub Steeple Poprad
zúčastnil bežeckých
pretekov vo Švošove.
V hlavnej kategórii mužov dominoval na 15 km trati
Jozef Dubašák, 1.
miesto obsadila Júlia
Ivanová medzi deťmi na 300 metrov,
prvý skončil aj Filip
Janček medzi najmladšími žiakmi na 950 metrov a tiež Žaneta Goleňová v hlavnej kategórii žien
do 35 rokov na 5 300 metrov.		
FOTO - archív AK Steeple Poprad

STARŠIE žiačky VK Junior 2012
Poprad v rámci 11. kola nadstavby 1.
ligy Východ vo Vranove nad Topľou
v dvojzápase vyhrali 3:0, ale aj prehrali
2:3.
V SOBOTU 24. marca odohrali basketbalisti BK Iskra Svit úvodný
duel štvrťfinále play-off SBL na ihrisku
KB Košice. Zverenci Michala Madzina
prehrali 89:102. Odveta je na programe dnes o 18. hodine vo Svite.
DNES vrcholí v telocvični Sukr.

•

noci v stredu 4. apríla úvodným zápasom v Aréne Poprad
a pokračovať na palubovke súpera v sobotu 7. apríla.
Výsledky: 1. kolo play-off
o 5.-8. miesto v stredu 21.
marca BAM Poprad - BK Slovan Bratislava 69:49 (31:22),
najviac bodov BAMP: Eva
Filičková - 19. 2. kolo play-off
o 5.-8. miesto v nedeľu 25.

SOŠ na Ul. SNP v Poprade okresné
kolo vo volejbale žiakov SŠ finálovými
zápasmi od 8. hodiny. Víťaz postúpi na
krajské kolo 19. apríla do Starej Ľubovne.
DNES sa v telocvičniach ZŠ Komenského a Súkr. SOŠ 29. augusta
koná okresné kolo v basketbale žiačok
ZŠ. Víťaz postúpi na krajské kolo, ktoré bude 20. apríla opäť v Poprade.
VO ŠTVRTOK 5. a v piatok 6. apríla sa od 8. hod. v Matejovciach usku-

•
•

toční okresné kolo vo florbale žiakov
SŠ. Víťaz postúpi na krajské kolo, ktoré
sa uskutoční 12. apríla v Prešove.
V PONDELOK 9. apríla sa od
8.30 hod. v Aréne Poprad uskutoční okresné kolo v hádzanej žiakov
ZŠ s postupom na krajské kolo 26.
apríla v Levoči. O deň neskôr v rovnakom čase a opäť v Aréne Poprad
sa uskutoční aj súťaž žiačok s postupom na krajské kolo 19. apríla do
Vranova nad Topľou.
(ppv)

•
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Začne sa XXXXII. ročník Popradskej hudobnej jari

Mrazivý záver zimy je už pomaly
za nami a prichádza jarné osviežujúce obdobie, počas ktorého mesto
Poprad už každoročne pripravuje a
realizuje hudobný festival Popradská hudobná jar. V tomto roku je
to už XXXXII. ročník, čo všetkým
pripomína, akú ma hlbokú tradíciu.
Priaznivcom a milovníkom vážnej
a inej hudby sa predstavia profesionálne súbory a umelci z Česka a Slovenska. „Úvod festivalu bude patriť koncertu, v ktorom sa predstaví československé
hudobné trio s názvom Trio Clavio,
ktoré vzniklo v roku 2013 v poľskej
Wroclavi. V tomto komornom súbore
sa stretli tri výrazné hudobné osobnosti - Lucia Fulka Kopsová - husle, Lucie
Valčová - piano a Jana Černohouzová klarinet, ktoré nám predstavia skladby

známych autorov - W. A. Mozarta, D.
Šostakoviča, J. Filasa, A. Chačaturjana, S. Nichifora a S. Bodorovú. Úvodné
koncertné vystúpenie sa uskutoční 5.
apríla v divadelnej sále Domu kultúry
v Poprade. O niekoľko dní neskôr - už
11. apríla je pre verejnosť pripravený
ďalší koncert. Tentokrát mesto Poprad
v rámci festivalu vytvorilo priestor
pre mladú talentovanú Popradčanku - gitaristku Terku Hulkovu a Jána
Timčáka - huslistu, rodáka z Popradu.
V rámci koncertu umelci predstavia
skladby hudobných majstrov, ktorými
nesporne sú J. S. Bach, M. de Falla, A.
Piazzolla a C. S. Saëns. V závere apríla
(25.4.) sa opäť v divadelnej sále Domu
kultúry uskutoční hudobné vystúpenie pop operného tria La Gioia, ktoré
interpretuje populárne piesne v štýle

belcanta. Repertoár tria tvoria nielen
skladby svetovej hudobnej scény, ale
najmä pozoruhodné aranžmány známych slovenských a českých hitov, ktoré
v podaní Petra Ďurovca, Petra Ševčíka a Mateja Vaníka zaznejú doteraz
nepočutým, originálnym spôsobom.
Zvláštnu pozornosť si určite zaslúži
talentovaný osemnásťročný klavirista Matyáš Novák, ktorý sa divákom
predstaví v klavírnom vystúpení 9.
mája v divadelnej sále Domu kultúry.
Matyáš pochádza z Hradca Králové
a je nesporne mimoriadny hudobný
talent, ktorý v súčasnosti patrí k najlepším klaviristom svojej generácie. V
klavírnom vystúpení predstaví skladby
hudobných majstrov - F. Schopena, J.
Suka, F. Liszta, E. Griega a B. Smetanu,“ uviedla Mária Jalovičiarová z od-

delenia kultúry mesta Poprad.
V záverečnom koncerte XXXXII.
ročníka PHJ, ktorý sa uskutoční 16.
mája sa predstavia talentovaní žiaci a
pedagógovia zo Základnej umeleckej
školy na Štefánikovej ulici v Poprade.
„Predstavia sa v rôznych hudobných
zoskupeniach a ponúknu pestrý výber
skladieb naštudovaných v tomto školskom roku nielen pre túto príležitosť.
Koncert pre radosť je názov tohto koncertu a toto slovné spojenie napovedá
o odovzdávaní radosti prostredníctvom
hudby nám všetkým poslucháčom.
Koncerty hudobného festivalu, ktoré pripravilo mesto Poprad, sú pred
nami. Veríme, že si široká verejnosť
a priaznivci tohto druhu hudobného
umenia z týchto vystúpení vyberú,“
dodala M. Jalovičiarová.
(ppp)

PP-32

V obradnej sieni mesta Poprad slávnostne prijal v sobotu 17.
marca primátor Jozef
Švagerko tých Popradčanov, ktorí svoje životné jubileum
oslavujú v marci. 90
rokov oslavuje Alžbeta Blahušiaková, 85
rokov Antónia Kladná, Mária Knižková, Rudolf Briatka, Jozef Lukáč, Ján
Paľa, 80 rokov Katarína Alexová, Magdaléna Brandoburová, Vladimír Paulíny, 75
rokov Margaréta Holujová, Jiřina Polovková, Rudolf Čaky, Jozef Dzurik, Milan Kubik, Matej Mačutek, Jozef Mudronček, 70 rokov Anna Korbová, Anna Kováčová, Jozef Koreň, Jozef Kolenič, Viera Fábianová, Anna Bujňáková, Anna Dejneková, Rozália
Gromadová, Margita Markovičová, Marta Pitoňáková, Helena Viňarská, Milan Fábry,
Michal Firment, Jozef Ignacik, Ján Micheľ, Jozef Parimucha, Michal Pribylinec, Daniel
Dudzík. Prijatia sa zúčastnili aj 85 ročná Terézia Bašistová a 80 ročná Darina Jarošová,
ktoré oslavovali narodeniny ešte v januári a 80 ročná Alžbeta Olejárová a 70 ročná Žofia Krivoňáková, ktoré mali svoj sviatok vo februári. V tento deň sa stretol primátor aj
s 95-ročnou jubilantkou Máriou Zoričákovou v zariadení pre seniorov na Komenského
ulici v Poprade. Zagratulovať oslávenkyni prišla aj poslankyňa mesta Anna Schlosserová.
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O vstupenky do AquaCity

Redakcia novín Poprad
pripravila v tomto vydaní
súťaž pre čitateľov o vstupenky do AquaCity Poprad.
Dvaja vyžrebovaní čitatelia získajú jednu celodennú

vstupenku do vodného sveta
v našom meste. Podmienkou
zaradenia do súťaže je vystrihnúť kupón, ktorý je súčasťou
tejto súťaže a zaslať ho do redakcie (Podtatranská 149/7,
Poprad) do utorka 3.
apríla 2018. Na súťažný
lístok je potrebné uviesť
aj číslo telefónu. Mená
vyžrebovaných čitateľov
budú uverejnené v novinách Poprad v stredu
11. apríla 2018. (ppš)

Kupón

Otázka z mediačnej poradne

*Z krátkeho vzťahu s mojím bývalým
priateľom sa mi narodila dcéra. On otcovstvo popiera a nechce mi na dieťaťa nič platiť. Ako ho môžem prinútiť, aby mi zaplatil výživne, keďže na sto percent je otcom?
Musím nechať urobiť testy otcovstva?
Odpovedá JUDr. Dagmar Tragalová z Mediačnej poradne Poprad:
„Otcovstvo sa určuje na základe právnych domnienok otcovstva ustanovených v zákone o rodine. Keďže nie ste manželia, môžete súhlasne
vyhlásiť otcovstvo ako rodičia na matričnom
úrade alebo na súde. Na základe takéhoto vyhlásenia bude otec dieťaťa zapísaný do rodného
listu dieťaťa a vznikajú mu rodičovské práva
a povinnosti. Jednou z nich je aj povinnosť
prispievať na výživu svojich detí podľa svojich
schopností, možností a majetkových pomerov.
Ak však nedôjde k určeniu otcovstva súhlasným

vyhlásením rodičov, je potrebné podať návrh na
určenie otcovstva na súd. Súd za otca považuje muža, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase,
od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak
jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.
S konaním o určení otcovstva je spojené aj konanie o úpravu rodičovských práv a povinností
k maloletému dieťaťu. V prípade pochybnosti je
možné nariadiť znalecké dokazovanie vykonaním testu otcovstva, ktorý hradí ten, kto ho navrhol. O podmienkach určenia otcovstva a následne o úprave rodičovských práv a povinností
sa však môžete dohodnúť v mediácii, čo bude
rýchlejšie a úspornejšie pre obe strany. Rodičovská dohoda však musí byť schválená súdom,
aby bola vykonateľná. Dieťa má právo na obidvoch rodičov. Rodič má však voči dieťaťu nielen povinnosti, ale aj práva.“
(ppm)

