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Vyhlásenie ankety Naj pedagóg 2016 s galaprogramom Umelci Popradu

V piatok popoludní vyvrcholil
v dome kultúry druhý ročník ankety Naj pedagóg 2016. Odborná
porota rozhodovala v troch kategóriách o najakčnejšom, najúspešnejšom a najzaslúžilejšom učiteľovi.
Po udelení ocenení si všetci spoločne vychutnávali galaprogram
s názvom Umelci Popradu.
Ocenených bolo šesť pedagógov,
nakoľko bola anketa po novom obohatená o účasť stredných škôl. Najakčnejším a najtvorivejším učiteľom
v základných školách sa stala Gabriela
Šablaturová, učiteľka predprimárneho
vzdelávania zo ZŠ s MŠ na Tajovského ulici v Poprade, ktorá zavádza do
edukačného procesu inovatívne metódy a netradičné formy práce. „Deti
sú veľmi zvedavé a tým, že im musím
odpovedať na ich zvedavé otázky, tak sa
posúvam dopredu aj ja,“ povedala. Za
stredné školstvo si toto ocenenie odniesol Milan Hanzeli, učiteľ odborných
strojárskych predmetov zo Strednej
priemyselnej školy v Poprade, ktorý je
inovátorom predmetov so zameraním
na vyučovanie AutoCadu. „Dnes ráno
som si uvedomil, že mám za sebou 30
rokov pracovnej praxe, z toho však 23
rokov pripravujem našich žiakov, ktorí

ma napĺňajú na ceste za mojím učiteľským poslaním,“ uviedol.
Učiteľom s mimoriadnymi výsledkami sa v rámci ZŠ stal Jozef Solus,
učiteľ tanca zo ZUŠ na Štefánikovej
ulici v Poprade, ktorý inicioval založenie tanečného klubu Fortuna
a založil Tanečné štúdio Super. „Vždy
som chcel pracovať s mládežou. Som
rád, že mám na to vytvorené vynikajúce podmienky v priestoroch ZUŠ,“
prezradil. V rámci stredných škôl si
titul v tejto kategórii vyslúžila Dáša
Škodyová, učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov zo Strednej
zdravotníckej školy v Poprade, ktorá preferuje projektové a zážitkové
vzdelávanie. „Na tomto úspechu sa
podieľal celý tím, ktorý so mnou spolupracuje,“ skonštatovala.
Zaslúžilým pedagógom v tejto
ankete sa stala Drahomíra Gavurová, riaditeľka Centra voľného času
v Poprade, ktorú po prvých rokoch
pedagogickej praxe viac zaujala mimoškolská práca s deťmi. „Táto práca je aj mojím koníčkom. Mám veľkú
radosť, že viacerí umelci, ktorých sme
videli v programe, začínali práve v našich krúžkoch,“ zdôraznila.
(Pokračovanie na str. 2)

Zmenené úradné hodiny
Mesto Poprad oznamuje verejnosti, že úradné hodiny
pracovísk Mestského úradu v Poprade, sídliaceho na
Nábreží Jána Pavla II. 2802/3, ako aj úradné hodiny
pracoviska sociálneho odboru MsÚ, sídliaceho v budove Okresného úradu v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II.
439/16, budú od 1. apríla 2016 upravené takto:
Pondelok, utorok, štvrtok: 7.30 - 15.30 hod.
Streda: 7.30 - 17. hod.
Piatok: 7.30 - 14. hod.
Kancelária prvého kontaktu a pokladnica budú pre verejnosť otvorené v pondelok až piatok od 7. hod.
(ppp)

Medzi ocenenými učiteľmi boli aj Drahomíra Gavurová a Michal Brejčák.

Aktuálne o úschovni batožín, prihlásení
Do práce na bicykli i bezplatných právnych radách
Na popradskej železničnej stanici už funguje
úschovňa batožín. Ako
uviedol primátor Popradu
Jozef Švagerko, veľa občanov, hlavne návštevníkov mesta, sa obracalo na
popradskú samosprávu s
požiadavkou zriadiť túto
službu.
„Vyvinul som maximálne
úsilie, aby vznikla, hoci je
to záležitosť železníc. Som

rád, že nám vyšli v ústrety
a dali podmienku pre RegioJet, aby s predajom svojich
cestovných lístkov zriadil aj
úschovňu batožín.“
Ďalšou novinkou, o ktorej
predstavitelia mesta informovali minulý piatok je zriadenie občianskej hliadky v
Matejovciach (viac na 3. str.),
ale aj poskytovanie informácií k Svetovému stretnutiu
mládeže v Krakove v lete

tohto roku. Očakáva sa na
ňom množstvo mladých ľudí.
Zo Slovenska ich bude veľmi
veľa a takisto z nášho regiónu
a mesta Poprad, v ktorom sa
vlani uskutočnilo Národné
stretnutie mládeže P15 ako
predpríprava na Krakov. Samospráva zriadila na svojej
webovej stránke www.poprad.sk možnosť získať viac
údajov.
(Pokračovanie na str. 3)

Chránené druhy
vtákov sa ľudí
neboja

Prijatie
jubilantov

Dorastenecké
zlato
po prvýkrát
v Poprade

Viac na str. 4

Viac na str. 9

Viac na str. 10

6. 4. 2016

Strana 2

Stručne

ZÁPIS detí do 1.ročníka
•základných
škôl v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti mesta
Poprad prebieha od 5. do 7.
apríla od 12. do 17. hod.
NA
•sadaní

APRÍLOVOM zaMestského zastupiteľstva v Poprade sa budú
poslanci zaoberať aj podmienkami nominácií na
udelenie Ceny mesta Poprad. Odovzdávanie cien
mesta a primátora mesta sa
bude konať 28. októbra 2016.
POPRADČANIA
sa
môžu tešiť na kultúrny
program, na ktorom vystúpi anglický rockový spevák
Chris Norman. Program je
plánovaný na 12. júna pri
príležitosti 760. výročia prvej
písomnej zmienky o Poprade a Sp. Sobote a zároveň aj
170. výročia založenia Tatramatu Poprad a 55. výročia
začiatku výroby ohrievačov
vody dnešnej spoločnosti
Tatramat - ohrievače vody.
STOJANY - zaniknutá
obec v katastri mesta Poprad boli témou marcového stretnutia predstaviteľov
mesta s odborníkmi. Samospráva má záujem dostať túto
národnú kultúrnu pamiatku
viac do povedomia verejnosti. Rovnako tak aj Zámčisko
a banské diela na Kvetnici.
KURZ sebaobrany, ktorý
organizuje pre ženy popradská mestská polícia sa začal
včera a potrvá do 26. mája
2016. Záujem o tento bezplatný kurz bol veľký, začalo
ho navštevovať 34 žien.
PIETNU spomienku pri
príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných usporiada
Oblastná organizácia politických väzňov v Poprade
v stredu 13. apríla o 14. hod.
pri Pamätníku mučených
a umučených v rokoch totality na cintoríne v Poprade-Veľkej.
V E Ľ KOKA PAC I T N É
kontajnery na jarné upratovanie budú v termíne od 8.
do 15. apríla umiestnené na
sídlisku Juh I, II na parkovisku pri bytovom dome Antimón, za bytovými domami
Váh a Bárium a v Spišskej
Sobote na Ul. B. Němcovej,
pri základnej škole, na Košickej ul., pri cintoríne, na
Sobotskom námestí, v Nižanoch pri mostíku a na Gattingerovej ul.

•

•

Vyhlásenie ankety Naj pedagóg 2016 s galaprogramom Umelci Popradu

(Dokončenie zo str. 1)

V rámci stredných škôl si ocenenie
prevzal Michal Brejčák, ktorý je vzácnou
osobnosťou pedagogickej obce so 46-ročnou pedagogickou praxou. Najskôr bol
učiteľom chémie a biológie v popradskom
gymnáziu a neskôr pôsobil ako riaditeľ, či
zástupca riaditeľa SPŠ v Poprade. Je autorom viacerých pedagogických čítaní
ocenených v celoštátnych kolách. „Vždy
som sa snažil odovzdať mládeži čo najviac
a verím, že sa mi to darilo,“ povedal.
S výsledkami druhého ročníka ankety
Naj pedagóg 2016 vyslovili spokojnosť aj
zástupcovia popradskej samosprávy, ktorí
boli zároveň členmi poroty. „Ako možno
vnímať ľudí, ktorí vás naučili čítať, písať,
počítať? Patrí im vďaka a úcta. Osobne si
uvedomujem, aké je dôležité vzdelanie pre
budúcnosť nášho mesta. Veľmi si želám, aby
vzdelaní a šikovní ľudia ostávali v našom
regióne a prosperovali. Verím, že nabudúce
bude nominovaných ešte viac,“ uviedol 1.
viceprimátor Igor Wzoš. „Takáto pocta je
motivujúca aj pre ostatných, aby sa posúvali vo svojej profesii ďalej. Keďže bol Deň
učiteľov, želám všetkým popradským pedagógom dobré deti a chápavých rodičov, ktorí rozumejú tomu, že učiteľ chce pre ich deti
len to najlepšie. Želám im veľa trpezlivosti,
elánu a chuti do práce, pretože je to ťažká,
ale zároveň veľmi krásna práca,“ dodala vedúca odd. školstva, mládeže a športu MsÚ
v Poprade Edita Pilárová.
(mav)

V réžii Tatiany Husárovej (na foto medzi moderátormi Michalom Novákom a
Dušanom Kubáňom) sa v piatok v dome kultúry uskutočnila galashow Umelci
Popradu, ktorú organizovala TV Poprad v spolupráci s mestom Poprad. (Na ďalších foto Milan Hanzeli, jeden z ocenených učiteľov, speváčka Erika Capová, v koži
umelca sa ocitli i predstavitelia mesta a DFZ Venček v netradičnom vystúpení.)

•
•

•

Zamestnávatelia chcú pomôcť ľuďom a regiónu

Na pôde mesta Poprad
sa pred Veľkou nocou
uskutočnilo prvé pracovné
stretnutie zamestnávateľov
z celého regiónu s pracovným názvom HR TATRY.
Cieľom podujatia, ktoré sa
konalo pod záštitou primátora mesta Jozefa Švagerka,
bolo vytvoriť platformu,
ktorá dokáže zabezpečiť
lepšiu výmenu informácií
medzi zamestnávateľmi a
pomôcť regiónu.
Stretnutia sa zúčastnili
zástupcovia 12 spoločností,
nechýbali zástupcovia štátnej správy a škôl.
„Ten počet prítomných fi-

riem potvrdzuje potrebu zamestnávateľov stretnúť sa,
pomáhať si navzájom, zdieľať
svoje dobré príklady v praxi a
takisto problémy, ktoré dokážeme spoločne vyriešiť. Cieľom
je vytvoriť platformu, ktorá
by nás mala združovať a vytvárať priestor na vzájomnú
spoluprácu. Zámerom tejto
iniciatívy je, aby sme boli ako
jeden jednoliaty subjekt a mali
sme určitú protiváhu proti
niektorým legislatívnym záležitostiam a zároveň vystupovali ako jedna platforma voči
rôznym projektom,“ informoval Jaroslav Grygar zo spoločnosti Whirlpool Slovakia,

ktorá s nápadom zorganizovať stretnutie prišla.
Samosprávu, ktorá stretnutie zorganizovala na pôde
mestského úradu, zastupoval
na rokovaní primátor Jozef
Švagerko. „Stretli sme sa, aby
sme spoločnými silami hľadali
vzájomne prospešné riešenia.
Myšlienky, ktoré dnes odzneli, by o 3 mesiace na ďalšom
stretnutí mali dostať konkrétne črty. Príkladom by mohli
byť spoločné požiadavky na
školstvo a ďalšie zámery, pri
ktorých by sme dokázali maximálne využiť vzájomnú synergiu. Očakávam podnety a
požiadavky aj na mesto - čo

sa týka verejnej dopravy, cyklistického prepojenia, verejného osvetlenia, bezpečnosti zamestnancov a ďalších oblastí,
v ktorých dokážeme pomôcť,“
uviedol primátor Popradu
Jozef Švagerko.
Na stretnutí sa otvorili aj
témy dobrovoľníctva, spoločenskej
zodpovednosti,
fluktuácie pracovnej sily,
jej vzdelávania a výchovy.
Spoločná platforma zamestnávateľov a samosprávy by
tak mala byť prospešná nielen pre samotné firmy. „Je to
veľmi dobrá príležitosť ako
pomôcť regiónu a ľuďom,“
uzavrel J. Grygar.
(mag)
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Aktuálne o úschovni batožín, prihlásení ...

(Dokončenie zo str. 1)

V tejto súvislosti sa do popredia dostáva otázka bezpečnostných opatrení, ktoré sú dôležité pre riziko teroristických
útokov. Preto sa musia záujemcovia o
účasť včas zaregistrovať. Zdalo by sa, že
bombové nebezpečie v meste nehrozí,
ale práve minulý štvrtok museli v Poprade pre takúto hrozbu zasahovať bezpečnostné zložky vo vlaku a na popradskej
železničnej stanici.
Medzi aktuality patrí i to, že mesto
Poprad patrí medzi 44 slovenských
miest, ktoré sa ku koncu marca prihlásili do celonárodnej kampane Do práce
na bicykli. Od 1. do 15. apríla 2016 sa
môžu tímy z Popradu zaregistrovať do
ďalšieho ročníka tohto podujatia. Súťažiť o to, kto najazdí najviac km do práce
a z práce na bicykli, budú v máji.
V apríli čaká Popradčanov ďalšia novin-

ka. Pri príležitosti Dňa
advokácie 2016, ktorý
organizuje Slovenská
advokátska komora,
bude v Poprade po
prvýkrát
bezplatné
právne poradenstvo.
V stredu 20. apríla od
9. do 14. hod. na mestskom úrade regionálni
advokáti poskytnú občanom rady z oblasti
pracovného, obchodného, civilného i trestného práva.
Samospráva sa v tomto čase intenzívne zaoberá i riešením parkovania a
už v máji by sa mal spustiť projekt udržateľnej mobility, v rámci ktorého sa
zamedzí parkovaniu dodávok s dĺžkou
nad 5,1 metra na sídliskách Juh. „Chce-

o 34 eur. Z hľadiska druhu
vlastníctva,
zamestnanci
v súkromnom sektore si
prilepšili o 5,7 %, pričom
ich mzda dosiahla výšku
749 eur. Vo verejnom sektore bol zaznamenaný rast
o 3,1 %, úroveň priemernej
mesačnej mzdy tak dosiahla 827 eur.
Z hľadiska okresov Prešovského kraja, celokrajský priemer prekročili len
2 okresy, a to okres Poprad
(875 eur) a okres Prešov
(834 eur). K rastu miezd
došlo vo všetkých okresoch kraja, pričom najvyšší
medziročný nárast miezd
bol zaznamenaný v okrese
Svidník (o 8,8 %), kde zamestnanci zarobili v prie-

ANTON BILINA - výber
z tvorby je názov výstavy, ktorej
vernisáž sa uskutoční dnes 6.
apríla o 16.30 hod. vo výstavnej
sieni múzea na Ul. MUDr. Alexandra v Kežmarku.
POČAS
veľkonočných
sviatkov prekonali návštevníci Vysokých Tatier rekord
zavesených kraslíc na tatranskom veľkonočnom strome
umiestnenom vo Veľkonočnom mestečku v Novom
Smokovci, platný z roku
2014. Tohto roku dosiahol
počet kraslíc 918 kusov.
MICHAL David bude
vystupovať v Grand Hotel
Kempinski High Tatras na
Štrbskom Plese v sobotu 16.
apríla 2016.
SVIATKY jari vítali vo
Vysokých Tatrách najmä
Slováci. Vyťaženosť hotelov
bola 90 percentná. Sviatočné,
voľné dni využili návštevníci
najmä na lyžovačku, či návštevu popradského aquaparku.
NA KUS REČI je názov
kultúrneho programu, v ktorom bude účinkovať známy
český herec Miroslav Donutil. Jeho hosťom bude slovenská herečka Zdena Studénková. Podujatie sa uskutoční
v nedeľu 10. apríla o 18. hod.
v Dome kultúry vo Svite.
DIVADELNO-IMPROVIZAČNÁ skupina 3T alebo
Tri Tvorivé Tvory uvedie svoju
show v divadelnej sále v Spišskej Sobote v piatok 8. apríla.
Účinkujú herci Juraj „Šoko“
Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“
Staško. Viac na dirtyharry@
dirtyharry.sk.
(ppm)

•

me obmedziť parkovanie dodávok na
sídliskách, aby bol dostatok parkovacích
miest pre ľudí, ktorí tam bývajú,“ dodal
primátor a podotkol, že priemerne stojí na parkovacích miestach na starom a
novom Juhu dvesto dodávok.
(mar)

V Prešovskom kraji sa zarába o 214 eur menej ako je priemer za SR

Na Slovensku dlhodobo
pretrvávajú značné rozdiely v zárobkoch medzi
regiónmi, ktoré súvisia
aj s odlišnou odvetvovou
štruktúrou regionálnych
trhov práce. V Prešovskom kraji zamestnanci
v organizáciách s počtom
zamestnancov 20 a viac
a v neziskových organizáciách zarobili v roku 2015
v priemere 779 eur, čo
bolo najmenej zo všetkých
krajov v SR. V porovnaní
s priemerom za SR to bolo
o 214 eur menej.
Medziročne priemerná
nominálna mesačná mzda
v kraji vzrástla o 4,6 %, čo
znamená, že zamestnanci si prilepšili v priemere

•

Krátke správy

mere 682 eur.
Z hľadiska odvetví, najvyššia mzda (1 096 eur) bola
v oblasti dodávky elektriny,
plynu, pary a studeného
vzduchu. V ďalšom poradí
najviac zarobili zamestnanci v oblasti odborných, vedeckých a technických činností (1 050 eur), kde patria
napríklad právne a účtovnícke činnosti, vedenie firiem, architektonické a inžinierske činnosti, vedecký
výskum a vývoj, reklama
a prieskum trhu, veterinárne činnosti. Zamestnanci
vo finančných a poisťovacích činnostiach zarobili
v priemere 1 020 eur. Najnižšiu mzdu (500 eur) mali
zamestnanci v ostatných

činnostiach (napr. činnosti členských organizácií,
oprava počítačov, osobných
potrieb, potrieb pre domácnosť a ostatné osobné
služby) a zamestnanci v administratívnych službách
(545 eur). Do tejto sekcie patria napr. prenájom
a lízing, sprostredkovanie
práce, činnosti cestovných
agentúr a kancelárií, bezpečnostné služby a ďalšie.
Medziročne mzda rástla vo
väčšine odvetví kraja, pričom najvyšší rast mzdy bol
zaznamenaný v činnostiach
v oblasti nehnuteľností.
Zuzana Šoltisová,
Štatistický úrad SR
- Pracovisko ŠÚ SR
v Prešove

•
•

•

•

V Matejovciach začala pôsobiť občianska hliadka

Od začiatku apríla funguje v
meste Poprad novinka - občianska
hliadka. Vznikla v rámci programu
Ústredia práce, sociálnych vecí a
rodiny Šanca na zamestnanie. Príslušníci občianskej hliadky, ktorí sú
štyria, boli začlenení pod sociálny
odbor Mestského úradu v Poprade.
Túto prácu budú vykonávať do konca roka 2016 v koordinácii a pod
dohľadom mestských policajtov.
„Prvotnou úlohou občianskej hliadky bude pomáhať pri ochrane verejného poriadku. Ďalej bude pôsobiť aj na
úseku ochrany životného prostredia
- nahlasovaní čiernych skládok a pod.
V minulých dňoch boli uchádzači preškolení hlavne z oblasti trestného práva, zákona o priestupkoch a o cestnej

premávke, aby ju vedeli riadiť hlavne
počas zabezpečovania bezpečnosti
detí pri príchode a odchode zo školy
a to bezpečným prechodom cez hlavnú cestu. Ich činnosť však nezužujeme
len na ochranu verejného poriadku,
ale chceme, aby boli nápomocní aj pri
iných záležitostiach, napr. nastoľovaní poriadku pri vyplácaní sociálnych
dávok, pri výkone práce plynárov,
elektrikárov, zdravotníckej služby, aby
nedochádzalo počas vykonávania ich
činnosti k ich napádaniu resp. ohrozeniu.,“ informoval náčelník Mestskej
polície v Poprade Štefan Šipula. Dodal, že výber uchádzačov bol náročný a sťažený i tým, že veľa záujemcov
malo exekučné podlžnosti. Od záujemcov vyžadovali, aby vzbudzovali

prirodzený rešpekt a to najmä medzi
rómskou komunitou a mali dobrú
miestnu a osobnú znalosť komunity.
Čaká ich trojmesačná skúšobná doba
a ak by sa neosvedčili, dôjde k ich výmene.
Členovia občianskej hliadky budú
mať reflexnú vestu s označením Občianska hliadka, na ktorej budú mať
pripnutý preukaz člena občianskej
hliadky s fotografiou a okrem toho
budú vybavení baterkou a zastavovacím terčom pre riadenie cestnej
premávky. Pracovať budú vo dvojiciach od 7. do 15. hod. a od 14. do
22. hod., ale v prípade potreby budú
k dispozícii aj pri zásahoch spojených s rušením nočného pokoja alebo narušením verejného poriadku aj

po 22. hod. Inak majú karty úsekov
s rozpisom, kde a kedy sa budú zdržiavať a akú konkrétnu činnosť budú
v danom úseku vykonávať.
„Pôsobnosť občianskej hliadky bude
na teritóriu celého mesta Poprad, no
keďže v Matejovciach je najvyššie zastúpenie obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity, tak zatiaľ sú
hliadky situované tam. Avšak nebudú
dohliadať na verejný poriadok iba v
rómskej osade na Staničnej ul., ale v
celých Matejovciach, či už je to na sídlisku, pri garážach, základnej škole a
inde. Nevylučujeme však, že bude využívaná aj v inej mestskej časti podľa
stavu a vývoja bezpečnostnej situácie,
resp. požiadaviek pracovníkov sociálneho odboru MsÚ Poprad.“
(mar)
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Odhaľovali tajný život vody

Základná škola s MŠ na
Komenského ul. v Poprade
sa ako jedna z dvoch popradských škôl zapojila do projektu Tajný život vody. Pozostával z dvoch častí - prvou
bolo rovesnícke vzdelávanie
a druhou tzv. akčný deň o
vode. Uskutočnil sa v areáli
ZŠ krátko pred veľkonočnými sviatkami pri príležitosti
Svetového dňa vody.
„V rámci rovesníckeho vzdelávania učili žiaci svojich spolužiakov o vode, ako ju poznáme
aj nepoznáme. Počas akčného
dňa sme pripravili 13 rôznych
stanovíšť, kde sa deti z 1. aj 2.
stupňa mohli pozrieť na vodu z
viacerých hľadísk, najmä však z
environmentálneho. Dozvedeli

sa napr. čím sa voda znečisťuje,
ako sa dá šetriť, chrániť nielen
vonku v prírode, ale aj v domácnostiach, mohli si pozrieť
rôzne pokusy, boli pripravené
hry a kreatívne aktivity o vode,“
zhrnula Eva Neupaverová, učiteľka biológie, koordinátorka
environmentálnej výchovy v
ZŠ s MŠ na Ul. Komenského.
Projekt Tajný život vody vytvorila pre žiakov základných škôl
organizácia Živica so sídlom v
Bratislave v spolupráci s Podtatranskou a Stredoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou. V
pôsobnosti týchto vodárenských spoločnosti sa doň zapojilo 20 škôl.
Žiaci zo Základnej školy na
Komenského ul. si užili rôzne

podoby vody - lovili lentilkové „rybičky“, rozmiestňovali
obrázky zvierat a rastlín, ktoré
žijú či nežijú vo vode, takisto
obrázky potravín podľa obsahu vody v nich, písali dotazník,
ako narábajú s vodou v domácnosti a ďalšie. Dozvedeli sa tiež,
čím sa dá voda vyčistiť - prefiltrovať v prírode, a že najlepšie
to ide cez piesok, menej cez
štrk a ťažko cez hlinu. Z chemického hľadiska sa zoznámili
s tým, aké látky voda obsahuje, čo ju najviac znečisťuje, ako
môže zmeniť farbu s v kontakte
s inými látkami... Aj tentoraz
rovesníci učili rovesníkov, hoci
s pomocou a pod dohľadom
učiteľov. Hravou a veku jednotlivých skupiniek prispô-

Zápis detí do materskej školy

Dravce plašia havranov

Popradská
samospráva koncom marca využila výnimku Ministerstva
životného prostredia SR
udelenú Okresným úradom
v Poprade, pozemkovým a
lesným odborom, na plašenie havranov čiernych. Už
na jeseň minulého roku riešilo mesto Poprad problém
s množstvom týchto vtákov
v intraviláne mesta plašením a lovením s pomocou
dravcov. Odborník - sokoliar bude plašenie robiť do
konca roka.
Havrany sa môžu loviť len
od 1. augusta do 20. januára,
mimo času lovu sa môžu len
plašiť. Sokoliarske dravce im
naháňajú strach a vypudzujú
ich preč z obľúbených miest,

Havrany či vrabce nie sú na
popradských sídliskách žiadnou raritou. Stretávame sa
s nimi bežne a berieme ich už
ako súčasť nášho života. Balkóny či škáry bytových domov
sú však vďačným domovom aj
pre mnohé chránené druhy,
ktoré si zvykli na prítomnosť
človeka a práve v tomto období si začínajú stavať svoje
hniezda.
„Je to napríklad dážďovník
tmavý, ktorý rád využíva podstrešné priestory a škáry medzi
panelmi, ale aj žltochvost, belorítka domová, sokol myšiar,
ktorý hniezdi na balkónoch,
či netopier, ktorý patrí medzi
cicavce. Ide o chránené druhy
živočíchov a tak je zo zákona zakázané zasahovať do ich bioto-

ako je predstaničný park,
okolie obchodnej akadémie
a ďalšie lokality s bohatým
výskytom havranov. Vedúci odboru výstavby MsÚ
v Poprade Martin Pitoňák
uviedol: „Ide o najekologickejší a najbezpečnejší spôsob
eliminácie havranov v meste.
Používajú sa voči nim prirodzení nepriatelia v rámci
živočíšnej ríše.“ Havrany si
v tomto čase stavajú hniezda
a dravce spôsobujú, že si na
hniezdenie hľadajú iné lokality. Zámerom je, čo najviac
ich vytlačiť mimo mesta. „V
Poprade máme približne 500
havraních hniezd, výnimka na plašenie tohto chráneného živočícha platí do
20. januára 2017,“ doplnil

sobenou formou spoznávali
význam, vlastnosti a úžitok,
ktorý voda prináša. Získali
nové vedomosti a upevnili si
staré praktickým a súčasne zábavným spôsobom. Siedmačka Olívia Stasová prezradila:
„Najviac ma zaujali informácie
o rôznych živočíchoch, ktoré žijú
vo vode a tiež kolobeh vody, ako
to funguje v prírode.“
(mar)

Marek Bystrý z oddelenia
životného prostredia MsÚ.
Sokoliar bude robiť preventívne prelety dravcov najviac
v tomto období, aby im zabránil v zakladaní si nových
hniezd a tým ich premnožení v meste.
(mar)

Zápis detí do materských
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa
uskutoční v materských školách na Záborského, Jarnej,
Tajovského, Dostojevského,
Podtatranskej, Letnej, na
Okružnej ulici, Ulici mládeže I, Ulici mládeže II, v Matejovciach na Lidickej ulici,
vo Veľkej na Ulici Tranovského, v Spišskej Sobote na
Vagonárskej ulici v termíne
od 11. do 15. apríla pre školský rok 2016/2017.
Deti sa môžu prijímať aj
priebežne, t. j. počas celého
školského roka. Zákonní zástupcovia detí zapisujú svoje
deti vo veku od 3 do 6 rokov,
prednostne sa prijímajú deti,
ktoré dovŕšili piaty rok veku,

Chránené druhy vtákov sa ľudí neboja
pov,“ povedal Antonín Haratyk
z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu
v Poprade.
V posledných rokoch nie je
nič výnimočné, ak sa vám na
balkóne bytu udomácni dravec,
väčšinou je to sokol myšiar.
V takomto prípade vám ostáva
už len užívať si dvojmesačný
priebeh hniezdenia chráneného vtáka. „Treba počkať, kým
daný jedinec vyhniezdi. Za
úmyselnú likvidáciu biotopu
chráneného druhu hrozia vysoké pokuty a dokonca aj trestné
stíhanie, ak ekologická škoda
presiahne sumu 2 660 eur,“ zdôrazňuje A. Haratyk, ktorý má
s hniezdením sokola na balkó-

ne osobné skúsenosti a bol to
pre neho zážitok. Ak je však pre
niekoho sokol na balkóne neželaným hosťom, musí mu jednoducho včas zabrániť v hniezdení. „Ak začne znášať vajcia, je
už neskoro. Treba vydržať dva
mesiace pokiaľ odchová mláďatá a potom spolu spontánne odletia,“ radí A. Haratyk.
Fenoménom doby na sídliskách je húfne zatepľovanie starších bytových domov.
V prípade vtáctva hniezdiaceho v škárach panelov, či podstrešných priestoroch, dochádza často ku konfliktom medzi
správcami budov a ochranou
prírody. „Zatepľovaním dochádza k likvidácii vtáčích biotopov.

Investori sú však už pri plánovaní týchto činností povinní zahrnúť do projektovej dokumentácie aj opatrenia na záchranu
biotopov, prípadne opatrenia,
ktoré môžu kompenzovať túto
stratu. Kompenzačné opatrenia
slúžia na to, aby sme vtákom
vytvorili nejakú náhradu. Existujú špeciálne búdky na zatepľovacích systémoch, prípadne aj
odvetrávacie otvory s mriežkami, pričom tie mriežky stačí odstrániť,“ vysvetľoval A. Haratyk.
Chránených druhov vtákov je
aj na popradských sídliskách stále menej práve v dôsledku modernizácie budov. „Desaťročia sa
o staré paneláky nikto poriadne
nestaral a vznikali škáry medzi

deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a deti
s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Dieťa po dovŕšení dvoch
rokov veku môže byť prijaté
do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne,
personálne a iné potrebné
podmienky.
K zápisu dieťaťa do materskej školy sú potrebné tieto
doklady: písomná žiadosť
zákonného zástupcu, potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a
prevencie, ak ide o dieťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
(ppp)
panelmi. Vtáky si tam našli svoje
útočisko. Napríklad dážďovník je
veľmi silno viazaný na svoj biotop a ak mu ho odstránime, má
problém nájsť náhradný,“ zdôrazňoval A. Haratyk. Ako dodal, na sídliskách sa však darí aj
holubom, sovám či netopierom.
„Ide predovšetkým o zdomácnené holuby, ktoré uleteli majiteľom
a hľadajú si náhradné biotopy.
Túto populáciu však úspešne reguluje už spomínaný sokol a tiež
myšiarka ušatá, čo je druh sovy,
ktorý sa ako jeden z mála z druhov sov udomácňuje v blízkosti
ľudí. Musím podotknúť, že v prípade spolužitia týchto živočíchov
s človekom ide o veľmi užitočné
jedince, ktoré tiež efektívne likvidujú otravný hmyz,“ uzavrel Antonín Haratyk.
(mav)
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Získajú cenné vedomosti priamo z výroby

Stredná priemyselná škola v
Poprade v dvoch minulých školských rokoch úspešne spolupracovala s firmou Tatramat ohrievače vody. Poprad v rámci
programu Leonardo da Vinci.
Viac ako 50 študentov absolvovalo odborné stáže a 12 učiteľov
spoznalo priamo výrobu v nemeckej skupine Stiebel Eltron, ktorej
je Tatramat členom. Na základe
toho bolo ponúknuté dvom študentom poberať štipendiá od spoločnosti Stiebel Eltron, aby mohli
pokračovať v štúdiu na vysokej
škole a ďalším pracovné ponuky v
Tatramate.
Riaditeľ popradskej SPŠ Jaroslav
Bašista povedal: „Spolupráca s firmou Tatramat sa však nekončí. Pri-

pravili sme ďalší spoločný projekt,
ktorý umožní našim študentom
získať odborné skúsenosti priamo
z praxe, nielen zo školských lavíc.
Zaviedli sme pre študentov povinné
ročníkové práce, ktorých témy budú
zadané na podmienky Tatramatu a
Stiebel Eltronu. Firma vyškolí našich učiteľov vo všetkých odboroch,
aby vedeli zadania „postaviť“ pre
potreby zamestnávateľov. Už 12.
apríla absolvujú učitelia odborných
predmetov celodenné študijné konzultácie v Tatramate a do konca
školského roka ešte niekoľko ďalších. Učitelia odborných predmetov
absolvujú aj študijný pobyt v sídle
Stiebel Eltron v Nemecku, kde sa im
budú venovať nemeckí špecialisti
pre duálne vzdelávanie. Od septem-

bra budú následne žiaci realizovať
ročníkové práce. Budú sa týkať
hlavne energetických zdrojov, alternatívnych zdrojov energie, riešenia
elektrických ohrevov, meracích zariadení, ale aj dizajnu, ktorý začína
byť, okrem technických vlastností
výrobku, veľmi zaujímavý, pretože
má produkt predávať.“ Projekt prinesie pre študentov viacej skúseností z praxe a lepšiu prípravu do
pracovného života.
Spolupráca SPŠ s firmou Tatramat bude zahŕňať aj infodni pre
učiteľov, exkurzie žiakov, realizáciu vlastných projektov žiakmi
SPŠ pod vedením učiteľov školy a pracovníkov firmy Tatramat a súťaže žiakov pod gesciou
Tatramatu.		
(mar)

Svet bez tuberkulózy v roku 2035

Tuberkulóza, nazývaná aj suchoty,
je chronickou infekčnou chorobou. Rozšírená je na celom svete.
Predpokladá sa, že momentálne
je vo svete infikovaných 50 miliónov ľudí. Úspešnosť liečby na Slovensku je 93 perc., čo je najviac v
Európe.
Aktuálnu situáciu v tuberkulóze
na Slovensku i vo svete predstavili odborníci v NÚTPCHaHCH vo
Vyšných Hágoch. V roku 2035 by
už ľudstvo chcelo byť bez tuberkulózy. Ivan Solovič, expert WHO
pre tuberkulózu povedal: „Nie je to
choroba len asociálov, bezdomovcov, môže postihnúť kohokoľvek, kto
má oslabený imunitný systém. Tuberkulóza nie je smrteľná, dá sa vyliečiť, lieky u nás sú a sú dostupné.
Ak sa pacient lieči a spolupracuje,

liečba trvá pol roka.“
Z celkového počtu prípadov
tvoria Rómovia takmer 40 perc.
Dôvodom sú hlavne hygienické
podmienky. Zlepšiť situáciu v rómskych osadách sa snažia aj asistenti
v rámci Národného projektu Zdravé komunity. Lenka Bužová, koordinátorka asistentov osvety zdravia
uviedla: „Asistent pochádza priamo
z komunity, pozná všetky rodinné
väzby, vie aj to, kto má najväčší rešpekt a vie dohliadnuť na podávanie
liekov. Asistent vysvetlí vývoj choroby, dôležitosť liečby, môže sprevádzať
chorého k lekárovi.“
Približne tretina prípadov tuberkulózy minulý rok bola zistená
náhodou v rámci preventívnych
prehliadok. Do Národného registra

TBC bolo v minulom roku nahlásených 317 prípadov tuberkulózy,
v porovnaní s rokom 2014 je to o
takmer dvadsiatku menej. Deti znášajú TBC ľahšie, hlavne svojím prístupom. Keď sa liečia, neberú ju ako
vážnu, ba až smrteľnú chorobu, ale
ako bežnú angínu.
Tuberkulóza je ochorenie staré
ako ľudstvo samo. Potvrdzujú to
kostné nálezy pochádzajúce už zo
4.tis. p.n.l. Stopy zápalu TBC nesú
i staroegyptské múmie. Trpel ňou a
vo väčšine prípadov na ňu i zomrel
celý rad významných historických
osobností. K slávnym pacientom
patril spisovateľ Edgar Allan Poe,
René Descartes, Franz Kafka, ale
aj Frederic Chopin. Na celom svete
zomierajú ročne na následky TBC 3
milióny ľudí.		
(kpa)

Policajné správy

V NEDEĽU 20. marca viedol
•35-ročný
Branislav, ako vodič jed-

nej z popradských taxislužieb, auto
pod vplyvom alkoholu. Bol podrobený dychovej skúške a jej výsledok
dosiahol hodnotu 0,54 mg/L z vydychovaného vzduchu. Popradskí
policajti obvinili vodiča z prečinu
ohrozenia pod vplyvom návykovej
látky.

•

POLICAJTI z Hranovnice obvinili 71-ročného muža zo Spišského Bystrého z prečinu ublíženia
na zdraví a prečinu nebezpečného
vyhrážania. Mužovi hrozí trest odňatia slobody až na tri roky za to,
že v priebehu predminulého týždňa
mal fyzicky opakovane napadnúť
svoju manželku a vyhrážať sa jej
pritom zabitím.
Róbert z Kežmarku
•bol30-ROČNÝ
obvinený z prečinu ohrozenia

pod vplyvom návykovej látky po
tom, čo v nedeľu 27. marca viedol
auto vo Vysokých Tatrách opitý.
Zastavený bol najmä preto, že počas jazdy bez dôvodu náhle a prudko znížil rýchlosť jazdy. Dychová
skúška u Róberta bola pozitívna,
dosiahla hodnotu 0,84 mg/l.
POLICAJTI zo Svitu začali
•trestné
stíhanie vo veci prečinu ne-

bezpečného vyhrážania. Obvinený
je 46-ročný Marián z Liptovskej
Tepličky, ktorý v nedeľu 27. marca
pod vplyvom alkoholu po predchádzajúcej hádke so svojou manželkou a synom im povedal, aby sa do
hodiny zbalili a vypadli z domu. Ak
tak neurobia, tak dom podpáli. Mariánovi v prípade preukázania viny
hrozí trest odňatia slobody na šesť
mesiacov až na tri roky.

35-ROČNÝ Silvester z obce ŠaEnvironmentálny seminár popradských škôl •rišské
Michaľany bol popradský-

Predposledný marcový piatok sa v ZŠ s MŠ Vagonárska v Poprade - Spišskej Sobote niesol v duchu vody,
environmentálnej výchovy, chémie, biológie, fyziky
a pokusov.
Pod záštitou Školského úradu v Poprade a spišskosobotskej ZŠ sa konal 2. environmentálny seminár pre učiteľov chémie, fyziky a biológie. Práve tieto tri predmety
sú svojou obsahovou časťou najviac prepojené s prierezovou témou - environmentálnou výchovou. Mali sme
česť privítať na seminári Helenu Vicenovú, autorku
učebníc chémie, Katarínu Cesnakovú zo Živice a Boženu Dickú z Prvej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti
v Poprade. Seminár pripravila učiteľka Alžbeta Slavkovská so žiakmi 8. ročníka.
Cieľom metodického dňa bolo ukázať, že sa dá učiť
aj inovačným spôsobom, dať možnosť žiakom zahrať
sa na bádateľov, výskumníkov a týmto smerom by
sa malo uberať naše školstvo. Naším cieľom na vyučovacích hodinách je nadchnúť žiakov ku skúmaniu, aby nemali pocit z toho, že učivo sa musia učiť
naspamäť, ale k záverom sa dopracujú bádaním na

mi policajtmi obvinený z prečinu
krádeže, keď v utorok 29. marca
v budove popradskej nemocnice na
jednom z oddelení využil nepozornosť zdravotného personálu a kľúčom, ktorý bol vo dverách vošiel
do miestnosti určenej sestrám.
Z miestnosti vzal dve dámske kabely. Celková škoda bola vyčíslená na
viac ako 1 500 eur. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia
slobody na šesť mesiacov až na tri
roky.

základe praktických činností.
Na našej škole je environmentálna výchova včlenená
formou integrácie do jednotlivých predmetov a zároveň
aj ako samostatný predmet.
Adriana Oravcová,
riaditeľka ZŠ s MŠ Poprad - Spišská Sobota

PIATOK 25. marca bolo na
•Ul.Vterasovej
v Podskalke pri Svite
odcudzené osobné vozidlo Volkswagen Passat Combi s popradskou
ŠPZ-kou PP-351 DI. Auto má farbu
čiernej metalízy. Doposiaľ sa vozidlo nepodarilo vypátrať.
(krp)
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Kultúrny program
mesta Poprad
Streda 6. apríl o 17. hod. / Dom kultúry Poprad - klub Zóna
FESTIVAL JEDEN SVET 2016
/ POĎ NA JEDEN
16. medzinárodný festival dokumentárnych filmov
Anton Srholec (A. Čermáková, Slovensko 2015, 96 min.), Cargo 200 (M.
Novikova, Rusko/Ukrajina, 52 min.),
Merlijn sa už školy nebojí (S. Koenen,
Holandsko 2013, 15 min.). Vstupné: 2 €
Štvrtok 7. apríl o 17. hod. / DK - klub
Zóna
Mňa neumlčia (J. Rymer, Austrália,
2015, 84 min.), Toto je exil - denníky detských utečencov (Francúzsko,
2015, 56 min.)
Vstupné: 2 €
Piatok 8. apríl o 17. hod. / DK - klub
Zóna
Hlas za kozu (J. van Velzen, Holandsko, 2014, 51 min.), Ťažko uveriteľné
(K. Stone, USA, 2015, 56 min.), Nora
spieva pre Sýriu (E. van Driel, Holandsko, 2014, 20 min.). Vstupné: 2 €
Nedeľa 10. apríl o 10. hod.
DK Poprad - divadelná sála
KONCERT PRE DETI/ MIRO JAROŠ
Pesničky pre (ne)poslušné detičky.
Vstupné: 8 € prízemie/ 7 € balkón
Predpredaj: MIK 052/4361 192
Streda 20. apríl o 18. hod. / DK - divadelná sála
XXXX. Ročník Popradskej
hudobnej jari
RICHARD RIKKON & FRIENDS
SISA SKLOVSKÁ & FELIX SLOVÁČEK
Vstupné: 10 €/5 €

PHJ odštartovali klavírni virtuózi

Jubilejný 40. ročník Popradskej
hudobnej jari ponúka tento rok
štyri koncerty s viac ako stovkou
účinkujúcich. PHJ - koncerty vážnej hudby búrlivo otvoril vo štvrtok
v dome kultúry český virtuóz - klavirista Libor Nováček (na foto) a jeho
žiaci z pražského konzervatória.
L.Nováček povedal: „Začať hrať na
hudobnom nástroji je vhodné čím skôr,
ja som začal v štyroch rokoch. A potom
je to veľa driny, ale aj krásne príležitosti ako napríklad pre mňa - zahrať
si na výbornom klavíri, v krásnej sále
v krásnom Poprade.“
Po maturite začal študovať na Guildhall School of Music & Drama v Londýne. Podľa jeho slov - na konzervatóriu a na VŠ to boli galeje. Stráviť 10-12
hodín denne pri klavíri je bežná vec.
„Dieťa musí mať hneď zo začiatku
schopnosť rozoznať zvuk, byť rytmické.
To sa dá poznať za pol roka. Následne,

keď začína hrať na koncertoch, začnú do toho vstupovať
nervy. Stáva sa to okolo 14-15
roku, kedy cez sito prejdú len
tí odolnejší, ktorí majú na vystupovanie pred ľuďmi. Ďalšie
sito príde okolo 25-teho roku,
keď umelec ukončí VŠ, tam
sa ich dostane minimum, a
hneď sa uvidí, či tam je ten
nášľap na profesionálnu kariéru. Všetko sa to prepletá
s medzinárodnými klavírnymi súťažami, s koncertami, s interpretačnými
kurzami,“ uviedol L. Nováček. Nabíja
ho robiť ľuďom radosť a na dve hodiny vytrhnúť poslucháčov z každodenného stereotypu. Na svojich koncertoch sa snaží ľudí akoby liečiť. Keď
sa započúvajú, na chvíľu zabudnú na
všetko, čo ich trápi. Umelca potešilo,
že popradské publikum účinkujúcich
dobre privítalo o ocenilo.

L. Nováček sa už predstavil na pódiách celého sveta. Na PHJ ukázal
svoju jedinečnú a neopakovateľnú hru
na klavíri. Jedna z jeho žiačok Popradčanka Barbora Pirohovičová, ktorá
tiež hrala na koncerte, sa rozhodla pre
štúdium na konzervatóriu v Prahe,
ktoré je na vysokej úrovni. Povedala:
„Pri klavíri sa môžem hrať s farbami
hudby, je to o emóciách, uvoľnujem sa
pri tom, je to krásne umenie.“ (kpa)

Noc v kine

V kine Tatran sa v piatok 1. apríla
konal 1. ročník festivalu Noc v kine.
Začal sa koncertom popradskej indipunkovej kapely The Kowal Chicks (na
foto). Po ich približne hodinovom výkone nasledovali štyri snímky na tému:
Hudobný film. Či sa takéto podujatie
v kine Tatran bude opakovať, sa ukáže
podľa záujmu. Vedúca kina Ľubomíra
Olejárová povedala, že takéto podujatie budú opakovať v závislosti od záujmu návštevníkov: „Podľa toho, aké
budú odozvy, budeme s tým ďalej pracovať. Išlo o to, aby sme na premietanie
vybrali minimálne 3-4 filmy počas celej

MESTO POPRAD
A CENTRUM SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB V POPRADE
v y h l a s u j ú obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru o výmere 59,16 m2, v budove súpisné číslo
4955 na Baníckej ulici v Poprade, postavenej na parc. č.
KN-C 836/2 v katastrálnom území Poprad, zapísanej
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 6148 v celosti .
Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve Mesta Poprad a v správe Centra sociálnych služieb v Poprade.
Účel využitia nebytových priestorov: zriadenie ambulancie klinickej psychológie.
Minimálne ročné nájomné: 295,80 €
Okrem nájomného bude budúci nájomca nebytového priestoru platiť služby, spojené s užívaním nebytového priestoru.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 8. apríla 2016 do
12.00 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 a www.css.poprad.sk. Bližšie informácie: riaditel@css.poprad.sk,
tel. 052/772 81 32.				
PP-37

noci, vyberali sme ich
podľa žánru aj obsahu.
Podľa vybratých filmov
sme zvolili názov pre
túto noc premietania.“
Na bielom plátne sa
striedali filmy o súčasnej popovej scéne:
prvý o Nickovi Cavevovi, druhý o skupine Čechomor a J.
Nohavicovi, v treťom filme bolo odkryté
pozadie hudobného priemyslu a imaginárnej kapely, a keď už niektorých divákov obchádzali driemoty, prišiel posledný film o Rytmusovi. Jednotlivé filmy s

dĺžkou okolo hodiny a pol, oddeľovali
polhodinové prestávky, vhodné na prechádzku po meste - a dobré na znovunavrátenie sa medzi bdelých. Zabezpečené bolo aj občerstvenie. Premietanie
trvalo do šiestej hodiny ráno. (kpa)

Program kina Tatran
6. apríl o 19. hod.
BERLÍNSKA
FILHARMÓNIA
Beethovenove symfónie 4 a 7
Záznam silvestrovského galakoncertu Berlínskej filharmónie z roku 2015. Dirigent
sir Simon Rattle. Vstupné: 6 €
7. apríl a 9. apríl o 19. hod.
SPOTLIGHT
USA, 2015, MP 12
V roku 2001 tím „Spotlight“
začína vyšetrovanie sexuálneho zneužívania maloletého
katolíckym kňazom. Odhaľuje desiatky rokov trvajúci
problém, ktorý bostonská arcidiecéza nielen utajuje, ale v
skutočnosti nerobí nič pre to,
aby mu zabránila.
Dráma, originál s českými
titulkami, 128 min.
Vstupné: 4 €

8. apríl o 19. hod.
LONDÝN
V PLAMEŇOCH
USA/VB, 2016, MP 15
Na pohreb britského premiéra sa zídu lídri celého západného sveta a vďaka bezpečnostným opatreniam by mal
byť Londýn bezpečný, ale
stane sa opak.
Akčný film, originál s českými titulkami, 99 min.
Vstupné: 4 €
10. apríl o 19. hod.
ULICA CLOVERFIELD 10
USA, 2016, MP 15
Film o osudoch troch ľudí,
ktorých celosvetová katastrofa uväznila v podzemnom
kryte...
Akčný/mysteriózny, originál
s titulkami, 105 min.
Vstupné: 4 €

11. apríl o 19. hod.
BIELA STUHA
FR/DE/AT/IT, 2009, MP 12
Psychológ a syn duchovného
vie, čo dokážu s ľuďmi urobiť
potláčané pudy. Človek síce
môže byť civilizáciou kultivovaný, ale niekedy sa môže
stať, že kultúra na ňom pácha skôr násilie a deformuje
ho tak, až násilie chce začať
vracať.
Psychologický, originál s českými titulkami, 144 min.
Vstupné: 4 €/2 € s preukazom FK.

6. 4. 2016

Strana 7

Spoločenská kronika

V utorok 29. marca 2016
vo Veľkom Slavkove s

Michalom Cvajnigom,
75-ročným

POVEDALI SLÁVNI

Vo štvrtok 31. marca 2016
vo Veľkej s

Petrom Modričom,
50-ročným

Najväčšia chyba, ktorú môžete v živote urobiť, je stále mať strach, že
nejakú urobíte.			 ELBERT HUBBARD

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 6. apríla má meniny Irena, vo štvrtok 7. apríla Zoltán, v
piatok 8. apríla Albert, Alberta, v sobotu 9. apríla Milena, v
nedeľu 10. apríla Igor, Igora, v pondelok 11. apríla Július, Leo,
Lev a v utorok 12. apríla Estera, Ester.

Blahoželáme k jubileu
Vzácneho jubilea 101 rokov sa 24. marca 2016 dožil Viktor
Chladoň z Popradu. Pri tejto príležitosti mu primátor mesta
Poprad Jozef Švagerko želá mnoho krásnych a pokojných dní,
plných lásky a spokojnosti v kruhu najbližších.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli

V piatok 1. apríla 2016
vo Veľkej so
V pondelok 4. apríla 2016
vo Veľkej s

Stanislavom Dorčiakom,
67-ročným
Milanom Gurníkom,
63-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 6. apríla 2016
o 11. hod. vo Veľkej s

Máriou Novotnou,
93-ročnou

V stredu 6. apríla 2016
o 13. hod. vo Veľkej s

Jánom Gibalom,
58-ročným

V stredu 6. apríla 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Jozefom Nagyom,
63-ročným

V utorok 29. marca 2016
vo Veľkej s

Annou Bernáthovou,
87-ročnou

Vo štvrtok 7. apríla 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Annou Tužákovou,
85-ročnou

V utorok 29. marca 2016
vo Veľkej s

Jaroslavou Hudáčovou,
50-ročnou

Vo štvrtok 7. apríla 2016
o 14. hod. V Sp. Sobote s

Milanom Hvalčákom,
70-ročným

Spomienka

Spomíname

Zajtra 7. apríla 2016 uplynie jeden rok, čo
nás navždy opustila láskavá a milá naša dcéra, sestra, švagrina, teta, neter a priateľka

Zajtra 7. apríla uplynie 9 rokov, čo nás
vo veku 71 rokov navždy opustil drahý
manžel, otec a starý otec

IVETKA DEŠKOVÁ

Vojtech Smutný.

S láskou spomínajú
mama, brat s rodinou, teta s rodinou,
priatelia Dušan, Evka, Marianka a Anička

MESTO POPRAD

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov na pozemkoch mesta Poprad-2 kioskov,
každý o výmere 12 m2 nachádzajúce sa na Halátovej ulici
v Poprade, k. ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Poprad,
na liste vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom 2 kioskov v predstaničnom parku:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc.
č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc.
č. 2735/7
Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 408,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 15.4.2016 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: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297
PP-42

Cenník inzercie v novinách Poprad

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

So sociálnymi
organizáciami

V poslednú marcovú stredu sa uskutočnilo stretnutie
so sociálnymi organizáciami
pôsobiacimi v meste Poprad.
Ich reprezentanti sa vzájomne informovali o svojej
činnosti a zmenách od posledného stretnutia, ktoré sa
konalo približne pred rokom
z iniciatívy viceprimátora
Popradu Pavla Gašpera. Požiadali mesto o súčinnosť
pri propagácii svojej činnosti, lebo podľa ich skúseností
je dosť ľudí, ktorí potrebujú
pomoc v rôznych oblastiach
a nevedia, na koho sa obrátiť.
Pritom pomoc často existuje. Navrhli televízne šoty a
schodným sa javí aj zriadenie informačného stánku pri
rôznych podujatiach organizovaných v meste. P. Gašper
prisľúbil, že mesto tieto možnosti preskúma a bude sa ich
snažiť podporiť.
(ppp)

Redakciu novín

POPRAD

nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

www.noviny-poprad.sk

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 6. apríla - Adus, vo štvrtok 7. apríla - Altea, v piatok 8. apríla - Adus, v sobotu 9.
apríla - Cyprián, v nedeľu 10. apríla - Včela,
v pondelok 11. apríla - Medovka a v utorok
12. apríla - Ekolekáreň (OC Forum).
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Altea: Nám.
sv. Egídia 25, č. t. 772 42 22, Cyprián: Ul. L.

Svobodu, Včela: Tatranské nám. 1, Medovka:
Tatranské nám., Ekolekáreň - OC Forum:
Nám. sv. Egídia.
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
Nejaká
udalosť vás
posilní a privedie k zmene, ktorá
vo váš klíčila už dlho. Výrazne sa
vám zlepší život.

Niečo vás
prinúti, aby
ste namiesto honby za materiálnymi vecami, uprednostnili tentoraz rodinu a svojich priateľov.

V podvedomí cítite,
že váš život potrebuje zmenu.
Konečne by ste mali dať prednosť
rodine pred kariérou.

Získate
nové istoty
a najmä nové pracovné príležitosti. Budete ich zvažovať kvôli
rodine.

Vo vašom
živote
sa
uzavrie nejaká záležitosť z minulosti. Napriek tomu sa v dôsledkov skutku z minulých rokov zodpovednosti tak ľahko nezbavíte.

Nejako sa
vám zdá,
že starostí v rodine vám neubúda, ale pribúda. Čoskoro sa vám
však výrazne polepší.

Ne č a k a n e
sa vyskytne
príležitosť na cestovanie. Získate
tak nové známosti.
Neprepaste
dobrú príležitosť na pracovný postup alebo
študijný pobyt, na ktorom sa naučíte niečo dôležité.

Dajte si záležať na svojej práci, lebo budete menej pozorní a môžete narobiť menšie chyby.

Presvedčíte
sa o tom, že
každý skutok má svoj dôsledok.
Preto si dávajte zvlášť pozor, aby
ste vo všetkom konali uvážlivo.

Budete riešiť finančné
veci. Budú vás mrzieť výdavky,
ktorým ste sa mohli vyhnúť a
ukážu sa ako úplne zbytočné.

Beriete
ohľad na
iných ľudí, ale niekedy si to nezaslúžia. Mali by ste byť viac sebeckí.
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Inzercia

MESTO POPRAD

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

nebytového priestoru v budove na Širokej ulici, súp. č. 4285 v Poprade o celkovej
výmere 26,24 m2, katastrálne územie Veľká, zapísaného na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor
je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 450,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užívaním
nebytového priestoru.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 6. apríla 2016 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: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297
PP-39
nebytového priestoru v budove na Dostojevského ulici, súp. č. 2607, or. č. 20
v Poprade o celkovej výmere 80.61 m2, katastrálne územie Poprad, zapísaného
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva
č. 1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 2 700,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užívaním
nebytového priestoru.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 11. apríla 2016 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: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297
PP-41

•

Pre daj

Predám obrazy olejomaľby - originály za výhodné ceny. Inf: www.
emilkozik.webnode.sk, tel. 0903
402 864.		
12/16-P

rô zne

Mesto Poprad

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 3 Pracovného poriadku
zamestnancov mesta Poprad
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho odboru
servisných činností MsÚ v Poprade.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
minimálne 3 roky praxe v riadiacej funkcii
bezúhonnosť
riadiace a organizačné schopnosti
práca s PC
osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
prax v správe majetku, obstarávaní tovarov a služieb, registratúra výhodou.
Požadované doklady k prihláške:
prihláška do výberového konania
overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie
o bezúhonnosti
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 8. apríla 2016 do 15. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie – servisné činnosti“ na adresu:
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na výberové
konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta
PP-38
a hodiny výberového konania.				

•
•
•

prenájmu 1-izb. nezaria- •
•denýDámbyt dona starom
Juhu v Poprade pri

Výkriku, cena 150 € + energie. Inf.: č. t.
00421 905 536 449.
23/16-R
Slobodná bezdetná žijúca sama
43-ročná si hľadá životného partnera do 47 rokov. Možnosť prisťahovať

•

•

Program kina CINEMAX Poprad
Od 7. apríla do 13. apríla

Agáva - o 14.20 hod. (cez víkend), Ocko
je doma - o 16.20 hod., PREMIÉRA:
Moja tučná grécka svadba 2 - o 18.30
hod., PREMIÉRA: Ulica Cloverfield
10 - o 20.40 hod., PREMIÉRA: Pat
& Mat vo filme - o 14.40 (cez víkend)
a o 16.30 hod., PREMIÉRA: Londýn v
plameňoch - o 18.20 hod., PREMIÉRA:

Spotlight - o 20.30 hod., PREDPREMIÉRA: Kniha džungle 3D - o 13. hod.
(cez víkend), A je tu zas - o 15.20 hod.,
Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti 2D - o 17.40 hod. (nehrá sa 12.
apríla), PREMIÉRA: Somnia: Zlo nikdy
nespí - o 20.50 hod., ARTMAX FILM: V
pivnici - o 18.50 hod. (hrá sa 12. apríla).

MESTO POPRAD

vyhlasuje
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

sa. Inf.č. t.: 0949 600 276. 26/16-R
Dve osoby hľadajú podnájom do
200 eur. Inf. č.t.: 0949 600 276. 27/16-R
Prenajmeme plne zariadený a útulný 1-izbový byt s pivnicou na Podjavorinskej ul. Inf. č. t.
28/16-R
Prijmeme dôchodkyňu z Popradu na upratovanie rýchlikov a vlakov
na stanici v Poprade na dohodou.
Inf.: č. t. 0911 614 522. 31/16-R
Náter striech, fasády a kostoly - 3
€/m2 s farbou, základ a vrch. Inf.č.t.:
0915 423 705 (p.Ivan).
29/16-R
Prijmeme pomocného kuchára/
ku na polovičný úväzok v dopoludňajších hodinách. Prax vítaná. Inf. č.
t. 0918 969 101.
30/16-R

obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

budovy telocvične na Ulici Francisciho v Poprade
a časti priľahlého pozemku v katastrálnom území Poprad
Predmet obchodnej verejnej súťaže:
- Budova súp. č. 910 - Základná škola Francisciho II. - telocvičňa, v katastrálnom
území Poprad, postavená na pozemku parc. č. KN-C 836/3 o výmere 777 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. V budove sa nachádza telocvičňa,
4x šatňa, 2x kabinet, 2x sociálne zariadenie (WC, sprchy), náraďovňa a klubovňa. Budova je napojená na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn a NN).
V súčasnosti je nevyužívaná, vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.
- Pozemok, časť parc. č. KN-C 836/1 v katastrálnom území Poprad, o výmere
62,5 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Pozemok, časť parc. č. KN-C 840/5 v katastrálnom území Poprad, o výmere 60
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Účel využitia: Účelom nájmu je celková rekonštrukcia a prevádzkovanie telocvične ako multifunkčného priestoru na športové využitie pre občanov a organizovanie športových, kultúrnych, vzdelávacích a iných spoločenských podujatí,
výstavba prístupového chodníka a parkovacích plôch.
Výška nájmu: Je stanovená vo výške 18 120,75 € ročne (z toho za nebytové
priestory 17 140,75 € a za pozemky 980,- €), bez poskytnutých služieb (elektrika,
vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz TKO a pod.). Nájomné bude započítané s
výškou investície, vloženej navrhovateľom do rekonštrukcie budovy a výstavby
prístupového chodníka a parkovacích plôch.
Minimálna výška investície na rekonštrukciu budovy: Minimálna výška investície na sprevádzkovanie telocvične tak, aby jej stav zodpovedal technickým,
hygienickým a bezpečnostným predpisom je 300 000,- €.
Minimálna doba trvania nájmu: Minimálna doba nájmu bude stanovená ako
podiel investovaných nákladov a ročnej výšky nájomného, max. však na dobu
30 rokov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: 15. apríla 2016 do 12.hod..
Vyhlasovateľ 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: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.
PP-22
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Do 13. apríla je v Tatranskej galérii v Poprade otvorená výstava
akademickej maliarky Anny Hausovej Prach si a v prach sa obrátiš.
Navzájom voľne sa viažuce diela
rozvíjajú myšlienku vzniku a zániku, svetla a tmy, pominuteľnosti a
večnosti. FOTO - Marta Marová

Čapkovci
a Slovensko
V Podtatranskej knižnici v Poprade na sídlisku Západ otvorili krátko
pred Veľkou nocou putovnú výstavu
Čapkovci a Slovensko, ktorá potrvá
do 21. apríla 2016. Na dvanástich
paneloch predstavuje vzťah Josefa a
Karla Čapkovcov k našej krajine, ktorú začali viac spoznávať až po vzniku
Československej republiky. Výstava
obsahuje knihy, fotografie, listy a iné
pamiatky na dielo bratov Čapkovcov,
ako aj informácie z ich pobytov v Tatrách. Podujatie zorganizovala Podtatranská knižnica v Poprade, Památník
Karla Čapka v Strži, ktorého riaditeľka Kristína Váňová sa zúčastnila na
vernisáži spolu s ďalšími hosťami, a
Podtatranské noviny. Z Popradu výstava poputuje do Svitu, ďalej do Dolného Kubína a Trenčianskych Teplíc.
Organizátori si želajú, aby sa 3. júla
vrátila do Vysokých Tatier.
(pml)
110 rokov od narodenia dentistu Vojtecha BRESLA (*3. 4. 1906
Poprad)
Otec pekár, súrodenci - Alexander
(*1891, obchodník), Gustáv (*1898,
inžinier), Vilma (*1899), Ladislav
(*1901, bankový úradník). Manželka
Katarína (*28. 10. 1911), rod. Veréczy a dcéra. Oženil sa 2. 9. 1939.
Ľudovú školu s vyučovacím jazykom maďarským ukončil v Poprade, neskôr študoval na gymnáziu
v Kežmarku s vyučovacím jazykom
slovenským a nemeckým. Štátnu
skúšku vykonal 8. júna 1938 v Prahe. Ako zubný laborant pracoval
pri A. Scholtzovi (1920 - 1922, 1934
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V predposlednú marcovú sobotu prijal viceprimátor
nášho mesta Igor Wzoš tých jubilantov, ktorí svoje
okrúhle narodeniny oslavovali v marci. Oslávencom
viceprimátor zablahoželal a poďakoval za ich prínos
k rozvoju nášho mesta. V marci 95 rokov oslávil Matej
Nahalka, 90 rokov - Juliana Gavlaková a Alžbeta Keresztesyová, 85 rokov - Jolana Jakubcová, Jozef Berko,
Gizela Lukáčová, Mária Pitoňáková, Štefan Spišiak, 75
rokov - Eduard Kuruc, Anna Antošová, Magdaléna Gorelová, Katarína Gulovičová, Valéria Kolcúnová, Anna

Koššárová, Gabriela Neupauerová, Mária Turajová,
Kristína Tužinská, František Cvik, Róbert Černý, Marián Gabaš, Milan Ilavský, Jozef Repčák, Eduard Vdovjak,
70 rokov - Ľudmila Banášová, Juraj Balta, Anton Bujňák, Hedviga Fedáková, Elena Schmalová, Vladimír
Bielený, Ružena Čonková, Terézia Dominiková, Elena
Jurčová, Daniela Kičurová, Jaroslava Krajčová, Emília
Lopuchová, Mária Paločková, Štefánika Vagašová, Ján
Čenščák (na foto vpravo), Jozef Dubašák, Vasil Jeleňák,
Jozef Jurčo, Štefan Kertés, Vasil Kravčík (na foto vľavo).

Príjemné melódie i múdrosť slova

V dome kultúry sa krátko pred
Veľkou nocou uskutočnila pútavá i
zábavná prednáška obľúbeného autora mnohých poučných diel. Pavel
Baričák vo svojich knihách vysvetľuje cesty sebaprijatia, odpustenia,
pochopenia choroby, rozpustenia
bolesti, zanechania boja, počúvania srdca, vnímania znamení života. Približuje zákony zrkadlenia,
príťažlivosti a rezonancie, dôležitosti nepretvarovania sa, energie
z tvorenia a meditácie. Poukazuje
na dôležitosť ďakovania, chválenia,
nezosmiešňovania, neposudzovania a v neposlednom rade na úctu
k milovanej Zemi.
P. Baričák povedal: „Sme tu, aby
sme sa učili, telo je v tejto škole života náš dopravný prostriedok. Máme
tu svoje lekcie. Väčšinou to, čo sa nám

zdá v našom živote najťažšie, je presne to, čo máme zvládnuť a posunúť
sa vyššie. Sú to situácie, ktoré sa nám
opakujú, až kým nás to nebolí. Prestaňme sa báť. Všetci sme mohúci,
môžeme všetko, čo si vieme predstaviť
a všetky prekážky sú len v našej hlave.“
Na svete sú len 3 percentá „prebudených“ ľudí. Ich láska je oveľa silnejšia ako strach, obavy, ego, spútanie
ostatných ľudí. Prebudili sa cez seba
a idú tou najčistejšou cestou. Ich láska lieči aj ich okolie. Keď človek prijme a začne milovať sám seba, otvorí
sa, prestane sa báť a začne hovoriť
pravdu za každých okolností, to je
ten oslobodzujúci tok energie. Takýto človek začne žiariť. Začne ukazovať druhým ľuďom, že môžu byť bezprostrední, prirodzení, láskaví.
P. Baričák dodal: „Môžeme si od

Historické osobnosti mesta Poprad
V apríli si pripomíname:

- 1938), u Dr. L. Griegera (1922 1925) v Poprade, u Dr. Hoffmanna
(1925 - 1926) a v nemocnici v Košiciach (1926 - 1928). Od 1. decembra
1951 pracoval v OÚNZ v Poprade.
170 rokov od narodenia kňaza,
zakladateľa školy Karola Szedélyiho (*13. 4. 1846 Spišská Sobota - †17.
6. 1918 Spišská Sobota). Matka Johanna, rod. Kaluzsayová (*1821 - +
1892).
Ordinovaný bol 7. septembra
1869. Pôsobil v Lomničke, v roku
1873 v Partizánskej Ľupči, 1874

v Bijacovciach, 1876 ako kňaz
v Poľanovciach, 1879 ako riaditeľ
v Dievčenskom inštitúte v Spišských Vlachoch. V roku 1882 sa stal
opäť kňazom v Poľanovciach. V rokoch 1888 - 1918 pôsobil ako kňaz
v Spišskej Sobote a v roku 1909 tu
založil rímskokatolícku dievčenskú
meštiansku školu.
60 rokov od úmrtia kultúrneho
pracovníka a športovca Václava
HOLÉHO (*14. 4. 1888 Praha - †19.
4. 1956 Liptovský Mikuláš).
Na Spiši pôsobil od 1918 najprv

života pýtať všetko, a čo nám má byť
v tento čas dané, to aj dostaneme.
Všetko sa deje, ako sa má. Priťahujeme si presne to, čo potrebujeme pre
náš duševný rast. Neexistuje bolesť,
ktorá by sa nedala pretrpieť, a ktorá
by sa nedala premeniť na vzácnu skúsenosť.“
Jeho rovnica je jednoduchá: Zmeňte seba a zmeníte svet.
(kpa)
ako mestský inžinier v Spišskej Novej Vsi, neskôr, po roku 1939, ako
spolumajiteľ firmy Ing. Holý, Šašinka a Janeček v Poprade. Počas SNP
bojoval ako štábny kapitán povstaleckej armády na Považí a v Nízkych
Tatrách. Po vojne sa stal predsedom
MsNV v Liptovskom Mikuláši a od
1950 pracovníkom Slovenskej keramiky v Bratislave. Patril medzi
popredných regionalistov Spiša a zakladateľov kultúrnych a športových
inštitúcií. Aktívny bol aj v ČSČK.
Vyznamenali ho Radom SNP II.
triedy a Československým vojnovým krížom (1939).
Zuzana Kollárová
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Dorastenecké zlato po prvýkrát v Poprade

Dorastenci HK
ŠKP
Poprad
vybojovali v hokejovej extralige svoje prvé zlato. Vo
finálovej sérii triumfovali
nad rovesníkmi zo Skalice
po výsledku 3:2 na zápasy.
Základnú časť tejto sezóny opúšťali na šiestom
mieste a do play-off sa museli predrať cez kvalifikáciu.
Žilinu zdolali hladko 3:0 na
zápasy a do cesty sa im postavila Nitra. Napriek tomu,
že sériu začínali na ľade
súpera, nezaváhali ani raz
a bez straty kvetinky postúpili do boja o finále. Dukla
Trenčín bola v dlhodobej
časti jednoznačným lídrom
a tak nikto nepochyboval
o tom, kto je v tejto sérii
favoritom.
Popradčania
však ukázali silu kolektívu
a do súpera sa zahryzli bez
rešpektu. Ukoristili jedno
víťazstvo hneď v druhom

Takto sa radovali popradskí dorastenci po tom, čo si v druhom domácom vystúpení proti
Skalici vynútili rozhodujúci finálový duel na Záhorí.		
FOTO - Marek Vaščura

zápase v Trenčíne a doma
dokázali dielo dokonať.
Postupom do finále sa
v Poprade strhla veľká ho-

kejová eufória. Rovnako
v Skalici, kde padali divácke
rekordy. Aj podľa trénera
HK ŠKP Poprad Vladimíra

Turana sme boli v úvodných zápasoch na Záhorí
lepším tímom, ale chýbalo
viac športového šťastia. To

sa priklonilo k mladým hokejovým talentom z Popradu
v domácich podmienkach,
kde sa výsledkové drámy
z prvých dvoch stretnutí
už neopakovali. Kamzíci
ovládli ľad a dvoma jasnými víťazstvami si vynútili
rozhodujúci duel o majstra
opäť v Skalici. Strelecké
hokejky si zobrali so sebou a po výhre 5:3 zodvihli
v piatok 1. apríla zaslúžene
majstrovský pohár nad hlavu oni.
Výsledky finále extraligy
dorastu: v piatok 25. marca
Skalica - Poprad 3:1 (0:0,
1:0, 2:1), v sobotu 26. marca Skalica - Poprad 2:1pp
(0:0, 0:1, 1:0 - 1:0), v utorok
29. marca Poprad - Skalica
5:1 (3:0, 0:1, 2:0), v stredu
30. marca Poprad - Skalica
6:3 (2:1, 4:1, 0:1) a v piatok
1. apríla Skalica - Poprad
3:5 (2:2, 1:2, 0:1).
(ppv)

Futbalisti mali smolu, budú hrať o záchranu

Popradskí
futbalisti
odohrali v sobotu 26.
marca vo Zvolene zápas o všetko. V prípade víťazstva sa mohli
predrať do barážovej skupiny
o postup, ale iba za predpokladu
zaváhania svojich najväčších konkurentov. Tí si však svoje zápasy
ustrážili a odsunuli Popradčanov
mimo hry. V prvom kole skupiny
o záchranu mal FK Poprad voľno.

Najdôležitejšie výsledky posledného 22. kola DOXXbet ligy
Východ: v sobotu 26. marca MFK
Lokomotíva Zvolen - FK Poprad
1:2 (0:0), góly Popradu: 55. Tomáš
Peciar, 77. Róbert Ujčík; MŠK R. Sobota - Lokomotíva Košice 1:2 (1:0)
a Partizán Bardejov - FK Haniska
1:1 (0:0).
Rozhodli vzájomné zápasy medzi
Bardejovom a Popradom.

Minitabuľka DOXXbet ligy Východ
V R P

S

5. Lokomotíva KE 20

Z

9

5

6

28:22 32

B

6. Bardejov

20

9

4

7

30:26 31

7. Poprad

20

9

4

7

33:24 31

Program sk. o zotrvanie v II. lige
Východ: 2. kolo v sobotu 9. apríla
o 15.30 hod. FK Haniska - FK Poprad.

Tabuľka sk. o zotrvanie
v II. lige Východ
Z

V R P

S

1. Poprad

20

9

4

7

33:24 31

B

2. Haniska

21

8

4

9

21:32 28

3. Teplička n. V.

21

4

4

13

16:39 16

4. Sp. N. Ves

21

4

3

14

17:39 15

5. R. Sobota

21

2

3

16

14:43

6

Primátor prijal hokejové majsterky Slovenska

V
sobotu
2.
apríla
sa na pôde
Mestského úradu v Poprade konala milá slávnosť.
Primátor Jozef Švagerko
prijal hokejové majsterky Slovenska - tím ŽHK
Poprad, ktorý vrátil titul
do nášho mesta po ročnej
odmlke i keď medaily žne
rok čo rok.
Popradské líšky prechádzali celou súťažou ako
nôž maslom a s výnimkou
jediného zaváhania v základnej časti mohli oslavovať zlato s čistým štítom.
Ich suverénne počínanie
na mape slovenského ženského hokeja neostalo nepovšimnuté ani zo strany

vedenia radnice. „Je to
obrovský úspech a vzorná
reprezentácia mesta Po-

prad. Ženský šport stále
hľadá svoju cestu na výslnie.
Popradské hokejistky však

to svoje miesto u nás našli
a budem vždy nápomocný
tomu, aby stále napredovali

aj smerom k reprezentácii,“
uviedol J. Švagerko. „Sezóna bola náročná, aj keď
sa zdá, že sme ňou prechádzali ľahko. Od semifinále
už išlo o všetko a vo finále
s Prešovom to bolo skutočne
náročné. Chcem poďakovať
celému realizačnému tímu,
kde si všetci výnimočne
rozumieme. Fungovalo to
na vysokej úrovni a to bol
základ úspechu,“ povedal
tréner ŽHK Poprad Milan
Skokan. „Minulý rok nám
to ušlo iba o vlások. Boli
sme pri tom tá istá partia
a verím, že nám to vydrží, aby sme tento titul obhájili,“ dodala kapitánka
Popradských líšok Janka
Čulíková.
(mav)
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O sezóne po sezóne s trénerom kamzíkov

Popradskí hokejisti skončili
v aktuálnom ročníku Tipsportligy vo štvrťfinálovej
sérii na štíte Zvolena a oproti
minulej sezóne si pohoršili
o dve priečky. Šieste miesto
sa z pohľadu udalostí, ktoré
výrazne poznačili priebeh
súťaže, za neúspech považovať nedá.
Z odstupom času nám
o všetkom porozprával tréner
HK Poprad Pavel Paukovček
(na foto), ktorý pred sezónou
nahradil pri kormidle Milana
Jančušku. „Každý nad nami
pred základnou časťou lámal
palicu, veď sme v príprave vyhrali len jeden zápas. V tíme
bol veľký pohyb hráčov a asi len
posledný zápas sme hrali v takej
zostave, v akej sme mali začať
súťaž,“ rozhovoril sa P. Paukovček, ktorý mal hneď od začiatku problém z torza hráčov poskladať čo i len tri vyrovnané
formácie. „Niektorí hráči si to
pochvaľovali, iní si museli zvykať. Bolo to fajn, keď sme hrali

menej zápasov v týždni. Ak bol
program nahustený, tak to bolo
veľmi náročné. V kádri boli len
dvaja centri a lepili sme to ako
lastovičky,“ posťažoval sa rodák
z Liptova. Napriek problémom
dokázali hráči s popradským
srdcom počas celej základnej
časti držať stred tabuľky. „Za
to patrí chlapcom vďaka. Po odchode kľúčových hráčov sme káder nijako nedopĺňali. Tí, ktorí
ostali, nahrádzali menšiu technickú zdatnosť bojovnosťou,“
dodal P. Paukovček.
Poprad má za sebou už tradične turbulentnú sezónu
plnú problémov. Na prelome
novembra a decembra sa začalo intenzívne riešiť zákulisie
hokejového klubu. Vymenil sa
aj výkonný riaditeľ. „Peniaze
v klube neboli a bol by som rád,
aby sa to čo najskôr vyriešilo.
Chlapcom to určite neprospelo, ale napriek tomu bojovali,
pretože dúfali, že sa to rýchlo
zmení,“ hovoril otvorene tréner
HK Poprad. Káder pred play-off opustili kľúčoví hráči. Klub

napokon našiel miesto v tíme
iným. Najväčší skok zaznamenal Patrik Koyš z Trenčína,
ktorý doma veľa príležitostí
nedostával, no pod Tatrami
sa uchytil hneď od začiatku
v prvom útoku. „Poznám ho
z juniorských súťaží i z reprezentácie. Je to hráč, ktorý je silný na puku a v útočnom pásme
je veľmi prospešný. Vytýkal by
som mu hru dozadu a hru v obrannom pásme. Neskôr prišiel
Henrich Jaborník, Ondrej Mikula a Vladimír Lantoš. Boli to
hráči, ktorí v minulých rokoch
v lige bodovali no v tejto sezóne
sa viac-menej hľadali. Napokon

bol každý jeden z nich pre naše
mužstvo prínosom, nakoľko sme
mali úzky káder,“ zhodnotil
posily P. Paukovček. Na poste
brankára mali kamzíci svoju
jasnú jednotku v osobe Matúša
Kostúra, ten však za výkonom
z predošlej sezóne zaostával
a jeho mladý náhradník René
Svoboda veľa príležitostí nedostával. „Kostúr bol v Poprade
podpísaný ako jednotka. Mal
veľa zdravotných problémov
a nebolo to podľa jeho predstáv.
Nie som však trénerom brankárov a preto nikdy nehodnotím
ich výkony,“ okomentoval post
medzi tromi žrďami popradský
tréner.
Pavel Paukovček krátko
okomentoval aj účinkovanie
svojich v play-off: „Každý zápas sme začali dobre. Chýbal
nám kopec hokejového šťastia
a urobili sme vždy chybu navyše. Ťažko povedať, ako by
sa nám dýchalo, keby sme vo
Zvolene jeden zápas vyhrali.
V rámci možností sme odohrali
so súperom peknú sériu.“

Na záver sa Pavel Paukovček
obzrel aj za svojím účinkovaním na lavičke kamzíkov, kde
viedol aj svojho syna Lukáša. „Môjho syna mal viac na
starosti asistent trénera. Myslím, že si nemáme čo vyčítať
a zvládli sme spoluprácu dobre.
Preferujem vzájomnú komunikáciu medzi trénerom a hráčom. Aj ostatní chalani ma
možno brali ako otca. Vymenil
sa po mojom boku aj asistent
a fungovalo to rovnako dobre
ako z jeho predchodcom, nakoľko som s Jurajom Halajom
už v minulosti spolupracoval.
V prvom rade som rád, že som
dostal šancu trénovať Poprad
a ten zvyšok bola pre mňa pocta. Nazrel som do reprezentácie
a zvolili ma aj medzi štyroch
trénerov počas víkendu hviezd,
takže som spokojný,“ uzavrel
tréner Pavel Paukovček, ktorý
má v zmluve opciu aj na ďalšiu
sezónu a Poprad je mu blízky.
V tejto chvíli sa však ešte nevie,
či medzi kamzíkmi zotrvá aj
v najbližšej sezóne.
(mav)

Potrápili Liptáčky, bojujú o umiestnenie

Basketbalistky
BAM Poprad zanechali vo štvrťfinálovej sérii proti
Ružomberku dobrý dojem
najmä v domácom odvetnom súboji. Podľa očakávania však cez favorita neprešli
a tak hrajú o umiestnenie.
V sobotu 26. marca sa
hráčky BAM Poprad takmer
postarali o prekvapenie, keď
v domácom prostredí nad Ružomberkom viackrát viedli,
no záver neudržali. Po prehre
58:66 a výsledku 0:2 na zápasy

sa presunuli do boja o umiestnenie.
V sobotu 2. apríla privítali
Popradčanky v prvom zápase série v skupine o 5. až 8.
miesto košickú Cassoviu. Po
rozpačitom úvode a bez zranenej kapitánky Kataríny Petríkovej dokázali zvíťaziť 60:47.
Séria sa hrá na tri víťazné zápasy. „Boli sme dlho mimo hry
a nasadenia. Robili sme veľmi
veľa chýb. Chceli by sme túto
sériu ukončiť čo najskôr, ale aj
tento zápas ukázal, že to ľahké nebude,“ hodnotil tréner

BAM Poprad Igor Skočovski.
Výsledok: 1. zápas 2. kola
o umiestnenie v sobotu 2.
apríla BAM Poprad - BK
SOUŽ Cassovia Košice
60:47 (31:32), najviac bodov
BAMP: Laura Dubeňová - 14.
Program: 2. zápas 2. kola
o umiestnenie v stredu 6.
apríla o 18. hod. BK SOUŽ
Cassovia Košice - BAM
Poprad, 3. zápas 2. kola
o umiestnenie v sobotu 9.
apríla o 17.30 hod. BAM
Poprad - BK SOUŽ Cassovia Košice.
(ppv)
futba•listkyPOPRADSKÉ
zvíťazili v sobotu 2.

Central karate klub Poprad si na sobotňajších Majstrovstvách
Slovenska v karate v Žiline vybojoval tri bronzové medaily. V disciplíne kata družstiev sa o to postarala Ema Paľová,
ktorá skončila tretia aj v kategórii kumite seniorky nad 68 kg,
Ivana Kucová, ktorá toto umiestnenie zopakovala aj v športovom zápase kumite seniorky do 50 kg a túto trojicu doplnila Nadja Moncoľová.
FOTO - z archívu CKK Poprad

apríla v rámci 13. kola II. ligy
Východ na ihrisku vo Veľkej
nad Tatranom Prešov 2:1
a potvrdili nárast formy od
nástupu do ich prvej súťažnej sezóny. V tabuľke sú stále
na poslednom mieste, ale po
dvoch víťazstvách a jedenástich prehrách už iba bod za
Lučencom.
SLOVENSKÁ ženská futbalová reprezentácia si rozložila svoj stan pod Tatrami.
V NTC Poprad odohrá dva
kvalifikačné zápasy o postup
na ME 2017. V piatok 8. apríla privítajú Slovenky o 17.

•

Kubošiová, medzi dorastenkami triumfovala na
2 660 metrov Ivana Šoltýsová.
O deň neskôr sa darilo Jozefovi Dubašákovi v Dolnej Lehote, kde zvíťazil na 10 km trati a
zlato si vybehala aj Alica Jankurová medzi ml. žiačkami na
500 m.
TÝŽDEŇ pred Veľkou
nocou dosiahli Veteráni
Tatry veľký úspech, keď po
finálovej časti Seniorskej
bowlingovej ligy 2015/2016
v Bratislave obsadili celkové
druhé miesto v zložení Ľudovít Jurínyi, Igor Lendácky,
Vladimír Pavlikovský a František Kuziel.
(ppv)

Krátko zo športu
hodine Švédsko a v utorok
12. apríla bude ich súperom
Poľsko o 17.30 hod.
V TELOCVIČNI Gymnázia na Kukučínovej ulici sa
vo štvrtok 7. apríla od 14.45
hod. uskutoční 3. ročník turnaja zamestnancov školstva
v bedmintone na počesť Dňa
učiteľov pod názvom Popradský lakeť 2016.
V POLOVICI marca odštartovala bežecká sezóna pre
zverencov AK Steeple Poprad.
19. marca zvíťazila v Švošove
medzi staršími žiačkami na
1 540 metrovej trati Karolína

•

•

•
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O vstupenky na muzikál Atlantída
Nový slovenský muzikál Atlantída
so známymi pesničkami Mira Žbirku
môžu záujemcovia vidieť aj v Poprade.
Vo viacúčelovej hale Aréna budú dve
predstavenia v piatok 22. apríla a v sobotu 23. apríla o 19. hod. Najnovší
slovenský muzikál je plný výborných
hereckých, speváckych a tanečných vý-

K
u
p
ó
n

konov. Strhujúci dej, množstvo energie,
známe piesne, to všetko môžu záujemcovia vidieť v muzikáli Atlantída. Vstupenky sa dajú zakúpiť prostredníctvom
predajnej siete Ticketportal.
Ak máte záujem vyhrať vstupenky
na prestavenie v našom meste, ktoré
bude 22. apríla 2016, stačí vystrihnúť
kupón, ktorý je súčasťou tejto
súťaže a zaslať ho na korešpondenčnom alebo podobnom lístku do redakcie (Podtatranská
149/7, Poprad) do pondelka 11.
apríla 2016. Mená troch vyžrebovaných čitateľov, ktorí získajú
po dve vstupenky, budú uverejnené v novinách Poprad v stredu 13. apríla 2016.
(ppš)
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20.
ROČNÍK SÚŤAŽE

NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA
21. 4. 2016 (štvrtok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR
22. 4. 2016 (piatok) od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL
HLAVNÁ CENA ZÁJAZD - EXOTICKÁ DOVOLENKA
NETRADIČNO TRADIČNÁ SÚŤAŽNÁ SHOW JE URČENÁ PRE DIEVČATÁ VO VEKU OD 17 ROKOV, KTORÉ MAJÚ ZÁKLADNÉ
PREDPOKLADY NA KVALITNÉ UMIESTNENIE V TEJTO SÚŤAŽI. UCHÁDZAČKY NECH SI PRINESÚ LODIČKY A PLAVKY.
VYBRANÉ SÚŤAŽIACE BUDÚ SÚŤAŽIŤ O HODNOTNÉ CENY NA VEĽKEJ SHOW 17. 6. 2016
V SPIŠSKOM DIVADLE A MAJÚ MOŽNOSŤ UPLATNIŤ SA AKO MODELKY A HOSTESKY V AGENTÚRE ŠTÝL.

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