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Bociany biele už na prelome
marca a apríla zavítali aj pod
Tatry. Do svojho hniezda na
stĺpe priletel už i veľčiansky bocian pomenovaný ako Hugo.
Pred šiestimi rokmi mal svoj
príbytok ešte na neďalekom
rodinnom dome, ale mesto
v spolupráci s ochranármi
zo Správy TANAPu mu dali
vybudovať nové miesto a tak
už päť rokov obýva hniezdo
na blízkom stĺpe. Najprv prilieta samček, aby ho dal do
poriadku pre svoju bocianicu.
V sobotu už samička sedela v
hniezde a chvíľu si i šuchorila
perie. Hugo ju strážil opodiaľ
z komína a klepotal zobákom. FOTO - Marta Marová

Do prvého ročníka zapísali
rodičia päťstopäťdesiat žiakov
V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad sa
3.-5. apríla 2018 uskutočnil zápis
detí do 1. ročníka pre školský rok
2018/19. Do škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta bolo zapísaných
spolu 550 žiakov.
„Z toho 48 zákonných zástupcov požiadalo o odklad a 9 žiakov bude študovať v zahraničí. Podľa evidencie obyvateľstva sme mali 502 detí, ktoré by mali
prísť na zápis. Keďže niektorí rodičia
zapísali deti aj do škôl, ktoré nepatria
do našej zriaďovateľskej pôsobnosti,
opäť máme zapísané aj deti, ktoré budú
do našich škôl dochádzať z okolitých

Cena 0,30 €

obcí,“ uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade
Edita Pilárová. Uvedené údaje budú
upresnené v priebehu najbližších týždňov, kedy školy zašlú menné zoznamy zapísaných žiakov. Až na základe
týchto informácií budú k dispozícii
štatistiky o tom, koľko detí sa prihlásilo do svojho obvodu, koľko prišlo
z obcí, koľko dostane odklad, koľko
sa vráti po odklade resp. medziročné
rozdiely v školách. Dôkazom toho, že
uvedené čísla sa môžu meniť je aj uplynulý školský rok, kedy bolo zapísaných 548 detí, ale 2. septembra nastúpilo do 1. ročníka až 556 detí. (mag)

Farmársky festival predstaví kvalitné
potraviny, jedlo aj vodu

Vyše dvadsať dobrovoľníkov minulú sobotu brigádovalo v
mestskej časti Kvetnica. Na základe výzvy na sociálnych sieťach sa zišli priaznivci tejto mestskej časti a vyzbierali desať
vriec rôznych odpadkov. Čistili priestory parkoviska, okolo
jazierka i priľahlú lúku pri bývalom liečebnom ústave. Jeden
z organizátorov Popradčan Rastislav Ovšonka povedal: „V
parku sme nachádzali bežné druhy odpadkov ako igelitové
vrecúška, obaly od cigariet, cigaretové ohorky, papiere, za
ústavom sme našli aj rozbitý televízor, vyhodené matrace
a tiež starú strešnú krytinu.“ Poďakoval spoločnosti Brantner, ktorá promptne odviezla vyzbieraný odpad. Aktívni
občania svojou troškou prispeli ku skultúrneniu Kvetnice a
dali príklad i obyvateľom iných mestských častí, aby skrášlili svoje prostredie. (pmm)
FOTO - Tomáš Budziňák

Znalci dobrého jedla,
zdravých potravín a tradičných plodín si prídu na svoje. V rámci pripravovaného
otvorenia letnej turistickej
sezóny v polovici júna v
Spišskej Sobote pribudne
ku kultúrnemu programu a
dobovému jarmoku aj Farmársky festival.
Minulý štvrtok sa uskutočnilo pracovné stretnutie
k tomuto podujatiu. Viceprimátor Popradu Igor Wzoš
uviedol: „Som rád, že sa nám
už tretím rokom podarilo
znovuobnoviť jarmok v Spišskej Sobote. Tento rok ho ešte
zveľadíme tým, že tam bude
Farmársky festival, ktorý bude
prínosom pre návštevníkov i
domácich občanov. Zúčastnia
sa na ňom nielen slovenskí
producenti, ale budú zastúpené aj potraviny špičkovej kvality z celého sveta.“

Organizátorom Farmárskeho festivalu spolu s mestom
je nezisková organizácia Slow
Food. Združuje viac ako miliónov podporovateľov v 160
krajinách sveta a jej dôležitým zámerom je byť určitým
protipólom fastfoodu, teda
vytvárať pohodu a pôžitok z
jedla, zachovávať tradičné recepty a potraviny, podporovať
miestnych výrobcov a pod.

Ladislav Raček zo Slowfood Tatry (na foto tretí zľava) ozrejmil: „Na festivale
bude k dispozícii voda priamo z prameňa z Liptovskej
Tepličky. Málo ľudí si uvedomuje, že nám pod Tatrami
tečie vo vodovode kvalitná
voda z národných parkov z L.
Tepličky a druhá z Vysokých
Tatier.“
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

zasadanie Mestské•hoNAJBLIŽŠIE
zastupiteľstva v Poprade sa bude

konať vo štvrtok 19. apríla o 9. hod.
v malej zasadačke mestského úradu.
Zasadanie je verejné.
PIETNA spomienka pri príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných
sa uskutoční vo štvrtok 12. apríla
o 14. hod. pri Pamätníku mučených
a umučených v rokoch totality na
cintoríne vo Veľkej.
PREDSEDNÍCTVO Baníckeho
cechu horného Spiša so sídlom v Poprade pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 12. apríla o 16.
hod. v konferenčnej sále pivovaru
Tatras na Nám. sv. Egídia v Poprade.
ZHROMAŽDENIE členov - členská schôdza Klubu Veličanov sa uskutoční v piatok 13. apríla o 17. hod. v
klubových priestoroch v Scherfelovom dome. Okrem iného budú na
nej informovať o príprave programu
k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o Veľkej.
PODTATRANSKÉ osvetové stredisko organizuje v Poprade a v Kežmarku regionálnu súťaž folklóru detí
pod názvom Z Tatranského prameňa. Uskutoční sa cez víkend 14. a 15.
apríla.
PREŠOVSKÝ samosprávny kraj
prerozdelí z vlastných príjmov v rámci dotácií 663 tisíc eur. Podporené
budú projekty v oblasti kultúry, športu a sociálnych služieb. O grantové
peniaze môžu požiadať mestá, obce,
občianske združenia i neziskové organizácie. Žiadosť je potrebné predložiť do 13. apríla. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
je zverejnená na www.po-kraj.sk
Záujemcovia tam nájdu všetky potrebné informácie, tlačivá i zoznam
potrebných príloh.
DEŇ narcisov sa uskutoční v piatok 13. apríla 2018 aj v Poprade.
V uliciach mesta budú dobrovoľníci
zbierať finančné prostriedky, ktoré
pomôžu onkologickým pacientom
a ich rodinám.
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)
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Oznam

Podporné pohrebné združenie na
Slovensku, odbočka Poprad, pozýva
svojich členov na výročnú členskú
schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 15. apríla o 14. hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Poprade.

Farmársky festival predstaví ...

(Dokončenie zo str. 1)

„Je neporovnateľná s balenou vodou, ktorú k nám často dovážame
cez pol zemegule. K dobrej vode sa
pridá dobré jedlo. Predstavíme našich lokálnych farmárov, ktorých je
však relatívne málo, preto nám prídu
pomôcť Slowfood partneri z Talianska, Poľska, Indonézie, Litvy, Slovinska... V miestnych reštauráciách
sa budeme snažiť vytvárať lokálne
menu z lokálnych surovín, nejaké
tradičné receptúry, na ktoré sme už
zabudli. Napríklad zemiaky na kyslo a nie vyprážaný syr, halušky či
pirohy, o ktorých si cudzinci myslia,
že sú našimi národnými jedlami.“

L. Raček dodal, že združenie má na
to špeciálny projekt pod názvom
Menu pre zmenu.
Na Farmársky festival organizátori
pozvali variť známeho 15-minútového kuchára Gaba Kocáka. Súčasťou
bude i výstava domácich zvierat v
spolupráci so Zväzom chovateľov
oviec a kôz na Slovensku, ale aj v
spolupráci s miestnymi chovateľmi
králikov či hydiny. Deti budú môcť
na vlastné oči vidieť kravu atď. Bude
pre nich pripravený tiež edukačný
program spojený s výrobou vlastného masla a pečením vlastného chleba z lokálnych surovín. Do budúcna
chystajú i ďalšie zaujímavosti. (mar)

Prezident Českej republiky Miloš Zeman pristál minulý týždeň na popradskom letisku. Na pozvanie prezidenta
SR Andreja Kisku prišiel na návštevu
Slovenska. Program absolvoval vo
Vysokých Tatrách, kde sa tiež stretol
s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim. FOTO - archív mesta Poprad

Obyvatelia vyhoreného objektu sa vrátili na Staničnú ulicu

Obyvatelia požiarom zničeného
objektu na Staničnej ulici sa krátko pred Veľkou nocou presťahovali do nového dočasného bývania.
Spolu 10 obytných kontajnerov a 2
kontajnery so sociálnym zázemím
zakúpilo mesto Poprad na riešenie
vzniknutej mimoriadnej situácie
po tom, čo vo štvrtok 22. februára
2018 dopoludnia vyhorel a stal sa
neobývateľným objekt na Staničnej ulici, ktorý mali uvedené osoby v osobnom vlastníctve od roku
2007. V objekte žilo 108 osôb. Keďže
požiar poškodil aj statiku príbytkov v bezprostrednom kontakte
s vyhoreným objektom a znemožnil ich ďalšie využitie, bez strechy
nad hlavou sa ocitlo
spolu 121 osôb - 50
dospelých a 71 detí.
Po
nevyhnutnej
úprave podložia boli
jednotlivé
obytné
kontajnery postupne
osadené do uvedenej
lokality. Kúrenie zabezpečuje nástenný
elektrický konvektor. Súčasťou stavby
bude elektrická a
vodovodná prípojka
a riešenie odvodu
splaškových vôd.
V krátkej dobe
bude do lokality dopravený ešte jeden kontajner určený pre hliadku
Miestnej občianskej poriadkovej
služby, ako aj potreby terénnych sociálnych pracovníkov.
„Aj napriek presťahovaniu dotknutých osôb do obytných kontajnerov
mimoriadna situácia naďalej trvá.
Bude tak až do času trvalého napojenia obytných kontajnerov na inžinierske siete,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. V súčasnosti
bolo zrealizované dočasné napojenie
na elektrickú energiu, dve mobilné

toalety a k dispozícii je zatiaľ pôvodný zdroj vody na Staničnej ulici.
Trvalé napojenie na inžinierske siete
skomplikovalo vytyčovanie jestvujúcich sietí, ako aj riešenie pri napojení na vodu a zdroj elektrickej energie rešpektujúce jestvujúcu situáciu
v lokalite. Z dôvodu nevyhnutných
procesných úkonov tak k trvalému napojeniu dôjde až v najbližších
dňoch. Na výkopových prácach sa
budú podieľať aj dospelí z radov
dotknutých rodín.
Do 10 obytných kontajnerov sa
presťahuje spolu 121 osôb, ktoré
obývali poškodené objekty na Staničnej ulici. „Na základe dohody
o poskytnutí prístrešia budú rodiny

hradiť nájom vo výške 40 eur mesačne za jeden kontajner a 160 eur budú
prevádzkové náklady formou inštitútu osobitného príjemcu. Dohody
budú so všetkými užívateľmi uzavreté na jeden mesiac. Mesto môže od
dohody odstúpiť v prípade, že budú
hrubo porušované povinnosti vyplývajúce z dohody a prevádzkového
poriadku,“ informovala Iveta Borňáková z odboru správy majetku MsÚ
v Poprade. „Občania, ktorí sa do kontajnerov presťahovali, nemajú dlžoby voči samospráve, a to aj preto, že

mesto s ich financiami hospodári formou inštitútu osobitého príjemcu,“
uviedla vedúca sociálneho odboru
MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská.
Poslanci popradského mestského zastupiteľstva schválili na nákup
kontajnerového bývania na svojom
mimoriadnom zasadnutí 150 tisíc
eur z rozpočtu mesta. Obytné kontajnery predstavujú formu dočasného, tzv. prestupného bývania.
Postihnuté osoby boli najprv núdzovo ubytované v štyroch triedach
ZŠ v Matejovciach, po týždni boli
presťahované do nevyužívaného
objektu bývalého kina Máj v Poprade- Veľkej. Stravovanie zabezpečoval
po celý čas Slovenský Červený kríž.
O poriadok v núdzovom ubytovaní
sa starali pracovníci
Miestnej občianskej
poriadkovej
služby, mestská a štátna polícia a najmä
samotní pracovníci
sociálneho
odboru MsÚ v Poprade.
Keďže rodiny odišli
z horiacich objektov
len s tým, čo mali na
sebe, predovšetkým
pre najmenšie deti
bolo nevyhnutné zabezpečiť špeciálnu
stravu a hygienické potreby. Sociálny odbor počas vyplácania dávok
aj v tejto situácii uplatňoval inštitút
osobitného príjemcu tak, aby poskytnuté dávky boli použité len na
to najnevyhnutnejšie. Pracovníci
sociálneho odboru zároveň pomohli
rodinám so zbierkou šatstva ako aj
s vybavovaním dokladov, o ktoré prišli počas požiaru. Ruiny zhoreniska
postupne samotní obyvatelia začali
likvidovať. Zo zhoreniska bolo odvezených k začiatku 13. týždňa spolu
15 kontajnerov odpadu.
(mag)
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Pracovná skupina vyšla do ulíc v Matejovciach

Mesto Poprad vytvorilo spoločne
s Klubom Matejovčanov pracovnú
skupinu, ktorej cieľom je vypracovať dlhodobý plán rozvoja pre
mestskú časť Matejovce. Táto skupina má za sebou už niekoľko pracovných stretnutí, počas ktorých
prešla od informatívnych správ až
ku konkrétnym požiadavkám a navrhovaným riešeniam.
Pracovná skupina vyšla do ulíc
Matejoviec predminulý týždeň
v stredu, aby priamo v teréne kompetentní hodnotili súčasný stav,
ktorý je výsledkom dlhodobo neriešených problémov. „Problematika
Matejoviec sa nikdy komplexne neriešila. Sú tu aj tridsaťročné problémy
a preto má táto pracovná skupina za
úlohu nastaviť proces riešenia s tým,
aby to malo aj finančné krytie. Chceme nastaviť silný plán obnovy Matejoviec, možno až na obdobie jednej
dekády. Každý rok by sme si tak zadefinovali kroky, ktoré budeme chcieť
urobiť podľa akútnosti problematiky
a na základe finančných možností,“ uviedol viceprimátor Popradu
Igor Wzoš. „Matejovce sme si prešli
už niekoľkokrát. Videli sme viaceré nedostatky, ktoré sa dajú riešiť aj

Krátke správy

•

V MINULÝCH dňoch sme si
pripomenuli dva významné dni - na
Zelený štvrtok Medzinárodný deň
boja proti hluku a 7. apríla Svetový deň zdravia, tohto roku na tému
Celosvetové zdravotné pokrytie:
všetci, všade. Pri tejto príležitosti
zorganizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Poprade minulý piatok zdravotno-výchovnú akciu zameranú na prevenciu nadváhy a obezity.

•

z krátkodobého hľadiska, ale niektoré
veci budú potrebovať dlhší čas. Treba
hľadať cestu, ako zlepšiť kvalitu života Matejovčanov. Máme v bodoch
spísané niektoré požiadavky a postupne na nich pracujeme. Snažíme
sa informácie posúvať aj na ďalšie oddelenia,“ dodal Andrej Zreľák z oddelenia strategického rozvojového
manažmentu MsÚ v Poprade. „Veríme, že neostane len pri pláne a slovách. Urobíme všetko preto, aby sa
pristúpilo k činom a riešili sa jednotlivé body, ktoré sa spíšu. Cieľom Klubu
Matejovčanov je posunúť naše požia-

davky do realizačnej fázy a vrátiť do
Matejoviec život,“ doplnil Edmond
Dragošek z Klubu Matejovčanov.
V Matejovciach je dôležitým bodom aj rómska problematika. „Pre
mestskú časť Matejovce je tento problém najväčší v porovnaní s ostatnými
mestskými časťami,“ zdôraznil E.
Dragošek. „Určite chceme začať budovať komunitné centrum a v rámci
tejto lokality vytvoriť sociálny podnik, aby si miestni Rómovia mohli
postupne stavať vlastné domy a tie by
si hádam aj viac vážili,“ skonštatoval I. Wzoš.		
(mav)

V centre mesta sa od piatka skvie kovový
monument - názov mesta Poprad. Dva roky
sa občianske združenie Pre mesto v spolupráci s popradskou samosprávou usilovalo o
umiestnenie tohto atraktívneho fotopointu
na vhodnom mieste. Návrhov bolo viacero,
napokon spolu s Radou pre priestorové plánovanie mesta Poprad vybrali túto lokalitu.
„Dielo vystihuje nielen samotné mesto, ale sú
v ňom zakomponované aj všetky mestské časti.
Pozemok, na ktorom stojí, je mestský, platíme za
prenájom. Ešte sa urobia sadové úpravy a nápis
bude tiež nasvietený. Autorom a tvorcom je Popradčan Daniel Varga,“ uviedol Ondrej Kavka
z OZ Pre mesto. Náklady dosahujú 8500 €, z
toho 7 tisíc kryje OO CR V. Tatry, zvyšok OZ
Pre mesto.
FOTO - Marta Marová

ZHROMAŽDENIA Za slušné
Slovensko sa opäť uskutočnili minulý týždeň vo štvrtok v Bratislave
a ďalších viac ako dvadsiatich mestách, medzi ktorým bol aj Poprad.
Cieľom bolo vyslať nesúhlas s tým,
aby policajný zbor naďalej viedol
politický nominant Tibor Gašpar a
poukázať na nevyhnutné systémové
zmeny v policajnej inšpekcii a na
odpolitizovanie vedenia polície.
umelecká agen•túraPOPRADSKÁ
Bell Canto uvedie v pondelok

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.

•

USTANOVUJÚCI snem strany
SPOLU - občianska demokracia
sa bude konať v sobotu 14. apríla v Poprade. Verejná časť snemu
bude prebiehať od 13. do 17. hod.
v priestoroch AquaCity.
ZA riaditeľa Štátnych lesov TA•NAP-u
bol vymenovaný s účinnos-

ťou od 1. apríla Pavol Fabian, ktorý
na tomto poste nahradil po takmer
pätnástich rokoch Petra Líšku. Vo
funkcii ho potvrdilo marcové výberové konanie, ktoré vyhlásilo
Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR.

Poslanec MsZ Adrián Kromka sa vzdal mandátu • TATRANSKÁ

Poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Poprad Adrián Kromka
sa svojím listom zo dňa 23. marca
2018 vzdal svojho poslaneckého
mandátu. Stalo sa tak z dôvodu
jeho nástupu na diplomatickú pozíciu vo Varšave.
„Úprimne ďakujem Popradčanom
za prejavenú dôveru a úspešnú spoluprácu. Zároveň ich chcem ubezpečiť, že pri výkone svojej diplomatickej
funkcie budem naďalej podporovať
a prezentovať naše mesto Poprad,
náš región a naše krásne Slovensko.
Medzi moje zámery patrí aj rozvíjanie vzájomne prospešného cezhra-

ničného partnerstva, ako aj prehlbovanie slovensko-poľských vzťahov
a bilaterálnej spolupráce,“ uviedol
Adrián Kromka.
„Chcel by som touto cestou poďakovať Adriánovi Kromkovi za jeho
prácu v prospech mesta Poprad - či
už v predchádzajúcom období, keď
pôsobil ako viceprimátor mesta, ako
aj za konštruktívnu spoluprácu v pozícii poslanca,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.
Na uvoľnený post by na základe výsledkov komunálnych volieb
v roku 2014 mal nastúpiť Anton
Andráš (v komunálnych voľbách

v roku 2014 kandidoval za KDH,
OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS). Ten by
mal na najbližšom
zasadnutí MsZ 19.
apríla zložiť sľub
poslanca a nastúpiť do funkcie.
„S pánom Andrášom som hovoril
a tento svoj mandát si chce uplatniť.
Som veľmi rád, že ide o skúseného
politika. Verím, že k svojmu mandátu
pristúpi zodpovedne a budeme môcť
využiť všetky jeho skúsenosti pre naše
mesto,“ uzavrel J. Švagerko. (mag)

literárna jar sa
koná od 11. do 15. apríla vo Vysokých Tatrách. Zúčastní sa na nej
24 renomovaných spisovateľov zo
4 krajín Európy. Uskutoční sa aj
slávnostná prezentácia publikácie
Antológia súčasnej čaeskej a slovenskej poézie. V piatok sa so spisovateľmi stretne verejnosť v školách
a knižniciach v Poprade, Svite i V.
Tatrách.
Ľubovňa plánuje nainšta•lovaťSTARÁ
v priebehu nasledujúcich dní

na pamätihodnosti mesta tabuľky
s ich označením. Návštevníci mesta tak získajú viac informácií o ich
kultúrnohistorickej hodnote. (ppš)
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Podtatranské múzeum je opäť otvorené

Podtatranské
múzeum
v Poprade v utorok pred Veľkou nocou opäť otvorili po
takmer troch rokoch komplexnej rekonštrukcie, ktorá
mu priniesla nový vzhľad,
moderný interiér i atraktívne expozície. Prešovský
samosprávny kraj (PSK) vyčlenil na celkovú obnovu 2,5
milióna eur. Mesto prispelo
50 tisíc eurami.
Predseda PSK Milan Majerský uviedol: „Do kultúry
sa oplatí investovať. V tejto
dobe prichádza na Slovensko
čoraz väčší počet návštevníkov. Chcú vidieť nové veci.
Som presvedčený, že tak ako
turisti prichádzajú do Popradu a do Tatier, nájdu si cestu
aj do tohto múzea.“
Podtatranské
múzeum
ponúka dve nové stále expozície. Prvá, Poprad a okolie
v zrkadle vekov, prezentuje
históriu osídlenia podtatranského regiónu od neandertálca (pravek) po súčasnosť.
Informuje o spoločenskom,
hospodárskom, duchovnom,
kultúrnom živote a prírod-

nom prostredí mesta Poprad
a okolia v tomto období.
Archeológ Marián Soják
uviedol: „Máme tu najstaršieho obyvateľa múzea - neandertálca z Gánoviec (105 tis.
rokov), skamenené kosti zvierat z dôb ľadových - dávno
vyhynutého slona, nosorožca.
Postupne to prechádza cez
kamenné pracovné nástroje
neandertálcov, cez mladšiu
dobu kamennú, bronzovú, až
po stredoveké osady, ktoré tu
zanikli v 15.st.“
V múzeu sú aj rarity, napr.
spodná časť nádoby z doby
bronzovej na výrobu alkoholu. Návštevníci sa dozvedia,
že alkohol pálili na Spiši už
pred 3500 rokmi. Používali
ho šamani pri krvavých náboženských rituáloch. Ľudské obete hádzali aj s rôznymi predmetmi do votívnych
šácht a studní (v Gánovciach,
v Spišskom Štvrtku). V múzeu je aj lebka ženy, ktorá
tiež takto skončila svoj život.
Spolu s ňou hodili do studne
aj najstarší železný výrobok
v Európe - železný kosák zo

Vstupenky

do AquaCity vyhrali

PP-38

Redakcia novín Poprad pripravila v minulom vydaní NOVÍN
POPRAD súťaž pre čitateľov o dve
celodenné vstupenky do AquaCity Poprad. Spomedzi tých, ktorí sa
do súťaže zapojili boli vyžrebovaní:
Ľudmila Simkaničová, Svätoplukova ul., Poprad a Ing. Juraj Reľovský,
Novomeského ul., Poprad.
(ppš)

Redakciu novín

POPRAD

nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

staršej doby bronzovej.
V múzeu sú aj nálezy zo
zaniknutej osady Hrachovisko a Šoldov pri Štrbe
zo 14.- 15. st. a tiež nálezy
z popradského Zámčiska,
ktoré slúžilo ako opevnené
sídlo zo staršej doby železnej
a tiež ako bratrícka pevnosť
z čias Jána Jiskru z Brandýsa
a iných hradných pánov.
Nechýba výdreva obetnej
studne z Gánoviec z doby
bronzovej, vzácne mince,
medaily, odznaky, ninera unikátny hudobný nástroj zo
17. st., historické knižničné
dokumenty zo 16. st., vrstevnicová reliéfna mapa Vysokých Tatier.
Na druhom nadzemnom
podlaží sprístupnili výstavu
pod názvom Múzeum otvorené… Približuje doterajšie
stavebné úpravy a obnovu
budovy, sídla múzea.
Súčasťou komplexnej rekonštrukcie budovy Podtatranského múzea bola aj
príprava priestorov pre unikátny archeologický nález
hrobky kniežaťa z Matejoviec

Podtatranské múzeum po rekonštrukcii znovuotvorili predseda
Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský (uprostred),
riaditeľka Magdaléna Bekessová (sprava) a primátor Popradu
Jozef Švagerko (zľava).
FOTO - Katarína Plavčanová
z konca 4. st. n. l. Otvorenie
stálej expozície - hrobky si
bude vyžadovať osobitnú (aj
finančnú) pozornosť a úzku
spoluprácu viacerých odborných inštitúcií zo Slovenska
aj zo zahraničia.
30. apríla končia s obnovou areálu. V máji pri príležitosti Medzinárodného
dňa múzeí a galérií otvoria
vonkajšie dielne a ponúknu návštevníkom vyskúšať
si tradičnú výrobu. Riaditeľka Podtatranského múzea Magdaléna Bekessová

uviedla: „Do dvoch z troch
dielní (tokárskej a textilnej)
už máme tradičné vybavenie
zo 4.st.n.l., ktoré má súvisieť
so samotnou expozíciou hrobky. Na rade je ešte hrnčiarska
dielňa. V múzeu rozbehneme
aj interaktívny projekt - virtualizácia troch vybraných
predmetov: mozgovňa neandertálskej ženy, južného portálu Kostola sv. Egídia, vrstevnicová mapa - kde sa budú
dať pozrieť názvy vrchov,
chaty, plesá, história, doprava
v Tatrách.“
(kpa)

Maľoval rád,
zo srdca...

Spomienkovú výstavu maliarskej
tvorby MUDr. Igora Cpina otvorili
minulý piatok v priestoroch Podtatranskej knižnice na sídlisku Západ.
Na výborného lekára, človeka a výtvarníka zaspomínal František Žoldák, vedúci Klubu popradských výtvarníkov, ktorého bol MUDr. Cpin
členom.
Keď si ho pred viac ako rokom zobrala neúprosná smrť, smútok zasiahol nielen jeho rodinu, kolegov
z klubu, ale aj vďačných pacientov,
ktorým ako chirurg prinavrátil život a
zdravie. Bolo ich za jeho 42-ročného
pôsobenia ako lekára neúrekom. Do
dôchodku odišiel ako 65-ročný z postu primára chirurgického oddelenia
popradskej nemocnice.
„Až keď odišiel do dôchodku, tak sa
konečne začal venovať svojim záľubám.
Dovtedy nemal
čas, naplno sa
venoval práci.
Výtvarnú techniku sa učil od
roku 2011 v
Klube popradských výtvarníkov od F. Žoldáka, kde aj po
ľudskej stránke

Na foto zľava - Monika Naštická z Podtatranskej knižnice Poprad, MUDr.
Gabriela Cpinová, František Žoldák, Igor Cpin ml. a Rasťo Dalecký. Na malej
reprofoto MUDr. I. Cpin.			
FOTO - Marta Marová
spolu maľovali, riešili problémy, tešili
sa, smútili - tak, ako to v živote chodí,“
povedala manželka MUDr. Gabriela
Cpinová. Iste sa u neho prejavili i maliarske gény, jeho strýko Štefan Cpin
bol známy maliar a ilustrátor najmä
kníh pre deti. F. Žoldák vyzdvihol:
„Igor bol veľký optimista s láskavým
srdcom. Mal vrelý vzťah k ľudovým
piesňam z Horehronia, rád si zaspieval
s folklórnym súborom z Vernára, hral
na päť hudobných nástrojov. Na dôchodku sa venoval rôznym záľubám,
zaujímal sa o históriu, rezbárčil, maľoval... V našom klube postupne nadobudol svojský výtvarný rukopis a optimistickú farebnosť. Rád maľoval najmä

dedinské zákutia
s ľudovou architektúrou, zátišia,
portréty, ale aj
akty,
rôznych
klaunov, kvety...
Keďže mal rád
ľudové pesničky a
ja tiež, naše maľovanie v klube sa nikdy neobišlo bez
spoločného spevu a bez dobrej a veselej
nálady.“ Svoje spomienky pridala aj
členka KPV Elena Smolková.
Spomienková výstava, ktorá potrvá
do 28. apríla 2018, pripomína dobrého človeka, ktorý v tomto meste
žil, pracoval a tvoril.
(mar)
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Týždeň milosrdenstva v Poprade

Uplynulý týždeň bol
v popradskej rímskokatolíckej farnosti Týždňom
milosrdenstva. V úvode
6-dňového programu na
vrchu Krížová v Kvetnici
odzneli chvály.
V konkatedrále násled-

ne požehnali polia a mesto.
V areáli pri kostole v Spišskej
Sobote bola odprosujúca pobožnosť. Vo farskom dvore
v Strážach si mohli veriaci
obnoviť krstné sľuby. Minulú
stredu na cintoríne vo Veľkej
sa veriaci modlili za zomrelých a vypočuli si prednášku so svedectvom. Vo
štvrtok mohla ľudí prilákať Nikodémova noc.
V piatok veriaci opäť
pochodovali okolo konkatedrály proti podpísaniu
Istanbulského
dohovoru. Svätú omšu
pred pochodom celebroval Marián Kuffa (na
foto), farár zo Žakoviec.
Na tému uplynulého týždňa - tému milosrden-

stva uviedol: „Milosrdenstvo
je mať milé srdce. Milosrdný
človek všetkým odpúšťa a všetkým pomáha. Keď pomáhaš
len tým, čo ti dobre robia, to
je len obchod. Žena s milým
srdcom je krásna, aj keď má 99
rokov. Odpúšťaj a požehnávaj
tých, čo ti ublížili. Nepriateľom
v myšlienkach posielaj požehnanie, lásku, pokoj. A myšlienku - Nech s tebou kráča Boh.“
Minulú sobotu bola pred
konkatedrálou pre ľudí bez
domova pripravená Milosrdná polievka. Generálny
vikár Anton Tyrol, ktorý im
polievku naberal, uviedol:
„To, že dávame jedlo hladným, patrí k téme Týždňa
milosrdenstva. Je to tímová
práca pomoci.“

Aj v Poprade „Do práce na bicykli“

Mesto Poprad sa po roku opäť zapojilo
do celonárodnej cyklistickej súťaže „Do
práce na bicykli“.
„V minulom roku sa v Poprade do súťaže
zapojilo 15 tímov a 49 súťažiacich, ktorí spolu
najazdili 8677,72 km a uskutočnili 1121 jázd
do práce a z práce na bicykli. Keďže evidujeme rastúci záujem o túto súťaž, prihlásili sme
sa opäť. Pevne veríme, že počasie bude v tomto roku priaznivejšie a počet kilometrov i jázd
opäť zvýšime,“ uviedol lokálny koordinátor
súťaže v Poprade Andrej Zreľak.
Hlavným cieľom súťaže je podpora rozvoja nemotorovej, predovšetkým cyklistickej
dopravy v mestách, ktoré chce inšpirovať k
vytváraniu kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy. Je to zároveň výzva
pre zamestnávateľov, aby budovali vo svojich
sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a
motivácia pre zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri
každodennom cestovaní do práce.

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v
termíne do 18. apríla 2018 a v zmysle štatútu
súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej
stránke www.dopracenabicykli.eu.
Mesto Poprad sa do súťaže zaregistrovalo
28. marca 2018. Registrovať sa tak oficiálne
môžu začať aj jednotlivé 2 až 4-členné tímy,
ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca
máj dochádzať do zamestnania na bicykli a
budú si o tom viesť evidenciu na internetovej
stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže. Registrácia tímov je možná
až do 5. mája 2018.
Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v
období od 1. do 31. mája 2018 dochádzať
do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.		
(mag)

Bilingvalisti mali Mediálny deň

Už druhýkrát sa v bilingválnej sekcii Gymnázia
na Ulici Dominika Tatarku
v Poprade konal Mediálny
deň. Projekt pre študentov
štvrtého ročníka vymysleli
slovenčinárky. Jeho podstatou je, aby si žiaci vyskúšali
v praxi to, čo sa o žurnalistike teoreticky naučili na
hodinách.
Bilingvalisti zo 4. E a 4.
F v rámci Mediálneho dňa
v polovici marca odprezentovali mapovanie školských
i mimoškolských aktivít, na
ktorých sa zúčastnili v do-

terajšom priebehu školského roka. V oboch triedach
vznikli „redakcie“ časopisov,
rozhlasových i televíznych
správ. Špeciálne vytvorené Rádio Žblnk, BLNK TV
či časopis Písačky priblížili
v reportážach, rozhovoroch
i recenziách rôzne akcie:
exkurziu do bane v Banskej
Štiavnici, návštevu divadelného predstavenia v Slovenskom komornom divadle
v Martine, prehliadku výstavy ikony pop-artu Andyho
Warhola či bilingvalistický
ples. Študentskí novinári

však neobišli ani vážnejšie
podujatia - návštevu koncentračného tábora Auschwitz
na území Poľska i aktuálne
popradské zhromaždenia Za
slušné Slovensko.
Projekt opäť ukázal, že
gymnazisti z „bilingválok“
sú mladí ľudia s vlastnými
názormi a postojmi, ktoré
dokážu zaujímavo vyjadriť.
Študenti priznali, že práca
na projekte bola časovo, obsahovo i technicky náročná,
jedným dychom však túto
formu preverenia vedomostí
v praxi ocenili.
(zsu)

Polievku milosrdenstva podával generálny vikár Anton Tyrol
(na foto prvý zľava, prvý sprava dekan popradskej rímskokatolíckej farnosti Ondrej Borsík). FOTO - Katarína Plavčanová

Program Týždňa milosrdenstva uzavrela sv. omša,
ktorú celebroval A. Tyrol
a bodkou boli následné
modlitby k Božiemu milosrdenstvu.
V priestoroch pod Kato-

líckou univerzitou v Poprade boli celý uplynulý týždeň
sprievodné akcie - Maratón
hier - tvorivé dielne, filmový
večer pre mladých, koncert anglického Popradčana Jamesa
Evansa a burza šatstva. (kpa)

SMK čistí mestské cesty
a chodníky po zime

Správa mestských komunikácií (SMK) v Poprade
začala v 12. týždni s postupným čistením ciest a chodníkov od zimného posypu.
Ako prvé prišli na rad pešie
zóny v centre a v širšom centre Popradu - Nám. Sv. Egídia a Mnoheľova ul.
Od centra mesta pokračovalo čistenie ciest a chodníkov smerom k sídliskám
- pozametané od zimného
posypu sú už Ul. 1. mája,
Hviezdoslavova, Alžbetina,
Joliota Curie, časť Francisciho, Banícka, Okružná. So
zametacou nadstavbou sa
začali zametať postupne už aj
chodníky na sídlisku JUH a pokračovať sa bude
do ostatných častí
mesta. „Vyzbieraný posyp je plný
zeminy,
lístia,
konárov a preto
je už viac nepo-

užiteľný a končí na skládke
odpadu,“ uviedol na adresu
desiatok ton vyzbieraného
materiálu a jeho možnosti ďalšieho využitia riaditeľ
SMK Peter Fabian. Okrem
zberu posypového materiálu
nezabúdajú mestskí cestári
ani na bežnú údržbu. „Už od
januára sme sa v priaznivých
poveternostných podmienkach
venovali aj opravám výtlkov
studenou obaľovanou zmesou
a liatym asfaltom. Po spustení
obaľovačiek začneme s jarnými opravami ciest. Tohtoročné veľkoplošné opravy sú
zatiaľ v štádiu riešenia,“ doplnil Fabian.
(mag)

O údržbe chodníkov a ciest

V pondelok pred Veľkou nocou sa na svojom zasadaní zišli
poslanci volebného obvodu č. 2 - Juhy a Kvetnica. Pod vedením predsedu Petra Brenišina sa zaujímali hlavne o opravu a
údržbu ciest a chodníkov na sídliskách Juh v roku 2018. Na
stretnutie boli prizvaní riaditeľ Správy mestských komunikácií
v Poprade Peter Fabian a Peter Zastko z SMK. Riaditeľ informoval poslancov o pripravovaných opravách ciest a komunikácií v celom meste Poprad na rok 2018 aj s predbežnou kalkuláciou. Poslanci VO č. 2 sa zaoberali hlavne akciami, ktoré
by sa mali uskutočniť na sídliskách Juh - je ich naplánovaných
6. Venovali sa tiež ďalším aktuálnym témam.
(jwd)
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Hravou formou na zápise

KINO TATRAN
11. apríla o 19. hod. - WHISKYHO
CESTOVATEĽSKÉ KINO: GRUZÍNSKO (VSTUP ZOZADU)
Vstupné: 5 €
12. apríla o 19. hod. - DANCER
GB / USA / RU / UA, tanečný / životopisný/dokument, 85 min., titulky,
MP12 Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
13. apríla o 16.30 hod. - LEO DA
VINCI: MISIA MONA LÍZA
IT / PL, animovaný / dobrodružný, 82
min., dabing, MP7
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP): 4 €
13. apríla o 19. hod.
OPERÁCIA ENTEBBE
GB, triler / krimi, 106 min., titulky,
MP15
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP): 4 €
14. a 15. apríla o 16.30 hod.
SHERLOCK GNOMES 2D
USA / GB, animovaná komédia, dabing, MP
Vstupné 2D: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP) 2D: 4 €
14. a 15. apríla o 19. hod.
DEŇ ČO DEŇ
USA, romantický 95 min., titulky,
MP12
Vstupné 5 € Vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP) 4 €
16. apríla o 19. hod. - ODNIKIAĽ
DE/FR, dráma, 106 min., titulky,
MP15, FK
Vstupné: 5 € Vstupné FK, ŤZP: 3 €
17. apríla o 18. hod. - TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM PREHLIADKA OSCAR 2018
USA / GB, krimi / dráma, 115 min.,
titulky, MP12
Vstupné: 4 € Vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP)+ FK: 3 €

Program kina CINEMAX
Od 12. apríla do 18. apríla
Králik Peter: o 13.40 hod. (hrá sa len
cez víkend) a o 15.30 hod., Besnenie 3D: o 15.50 hod., Besnenie 2D:
o 18.10 hod. a o 20.40 hod., Predpremiéra: Dve a pol kačky: o 13.20
hod. (hrá sa len cez víkend), Apoštol
Pavol: o 17.50 hod., Fakjú pán profesor 3: o 15.20 hod. a o 20.20 hod.,
Backstage: o 13.10 hod. (hrá sa len
cez víkend), Deň čo deň: o 18. hod.
(nehrá sa 17.4.), Ready Player One:
Hra sa začína 2D: o 20.10 hod. (nehrá
sa 17.4.), ARTMAX OPERA: Piková
dáma: o 19. hod. (hrá sa len 17.4.).
Viac na www.cine-max.sk.
(ppp)

Od utorka 3. do štvrtka 5. apríla sa
v priestoroch ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade konal zápis prvákov, ktorý prebiehal hravou formou.
Dieťa prechádzalo spolu s učiteľkou
celým rokom, ktorý bol rozdelený na
ročné obdobia. Jar, leto, jeseň a zimu
symbolizovali pestro pomaľované,
kartónové stromy, vyzdobené aktuálnymi obrázkami zvieratiek, sezónneho ovocia, kvetov a listov, doplnené
o plyšové zvieratká, kartičky s písmenami, číslami a geometrickými tvarmi. Takýmto hravým spôsobom učiteľky zisťovali základné vedomosti
dieťaťa potrebné pri nástupe do základnej školy.
Budúci prvák by mal vedieť povedať
svoje meno, vek, adresu, rozlišovať
farby, ovládať názvy geometrických
tvarov, počítať do 10, orientovať sa
v priestore, poznať niektoré písmenká,
nakresliť postavu a strom. Mal možnosť vyskúšať si školskú lavicu a stoličku, pri kreslení sa odhaľovalo, či má
dieťa správny úchop ceruzy a pasteliek, na akej úrovni sú jeho grafomotorické zručnosti.

Veľmi dôležitá je tiež výslovnosť dieťaťa a spôsob vyjadrovania. Pri zápise
sa sledovalo ako dieťa spolupracuje,
nadväzuje kontakt s neznámou osobou, akým tempom pracuje a s akým
sústredením. Často sa takto včas diagnostikujú nadpriemerne inteligentné
deti prípadne deti, ktoré vykazujú znaky možných špecifických porúch učenia. V miestnosti zápisu boli prítomné
aj učiteľky materskej školy, ktoré boli
cennou oporou pre svojich malých žia-

Dali ste nám vedieť

kov. Po ukončení dostal nádejný prvák/
prváčka pamätný list so svojím menom, dátumom zápisu a názvom školy,
odznak s textom „Budem prváčikom v
ZŠ s MŠ Komenského“ a malý darček,
ktorý si sám/a vybral/a.
Deti prichádzali na zápis veľmi dobre pripravené, problémy mali najviac
s viazaním šnúrok. Sčasti je to spôsobené aj ponukou v obchodoch, kedy je
pohodlnejšie obstarať dieťaťu obuv na
tzv. suchý zips.		
(mos)

Workshop o sakrálnych stavbách

Inštitút Štefana Náhalku v Poprade a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku organizujú v stredu
11. apríla od 10. hod. v aule inštitútu na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade workshop. Hlavnou témou je história,
hodnoty, ľudia a sakrálne stavby - dimenzie a potenciál zvyšovania výkonnosti a rozvoja mesta Poprad. Záštitu
nad workshopom prevzali rektor KU Jozef Jarab a primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.		
(ppp)

•

Mestskí policajti v akcii

V PONDELOK 26. marca večer
hliadka MsP Poprad zistila na Ulici Francisciho za budovou základnej
školy dvoch mladíkov vo veku 19 a 20
rokov, ktorí tam požívali alkoholické
nápoje na verejne prístupnom mieste,
čím porušili všeobecne záväzné nariadenie o zákaze požívania alkoholických
nápojov na území mesta Poprad a boli
im na mieste uložené blokové pokuty.
Ďalšiu štvorčlennú skupinku mladých
ľudí rovnako riešili mestskí policajti na
Ulici Dostojevského za bytovým domom Bylina aj o dva dni neskôr.
V STREDU 28. marca večer bola
mestská polícia požiadaná o pomoc
v jednom z bytov na Ul. MPČĽ, kde
oznamovateľka uviedla, že jej priateľ
užil neznámy počet tabletiek a pod ich
vplyvom sa mal pohybovať po byte s
nožom v ruke ako nepríčetný. Hliadky
po príchode našli 30-ročného muža
zo Svitu, ktorý ležal vo vani a na krku
mal tri rezné rany, ktoré si s nožom

•

sám spôsobil. K mužovi bola privolaná sanitka a po prvotnom ošetrení bol
prevezený do nemocnice.
V TEN istý deň popoludní odovzdala obyvateľka mesta Poprad mestskej polícii finančnú hotovosť 30 eur,
ktorú našla v priehradke na výber
hotovosti v jednom z bankomatov
na Ulici 1. mája v Poprade. Nájdená
finančná hotovosť bola prevzatá a následne odovzdaná na pobočke príslušnej banky.
V PONDELOK 3. apríla popoludní
upozornila na linku 159 obyvateľka na
troch mladíkov, ktorí na detskom ihrisku na Ulici Pavlovovej za bytovým
domom Antimón mali poškodzovať
zariadenie detského ihriska. Hliadka mestskej polície na mieste zistila
26-ročného mladíka zo Spišskej Belej,
25-ročného Popradčana a 29-ročného
muža z obce Nižná Slaná. Všetci traja
požívali alkoholické nápoje na verejne
prístupnom mieste a každému z nich

•

•

mestskí policajti uložili blokovú pokutu. Poškodenie zariadenia detského
ihriska zistené nebolo.
V PIATOK 6. apríla popoludní
bola hliadka MsP Poprad vyslaná na
Ulicu Moyzesovu k bytovému domu
Lena, kde malo dochádzať k poškodzovaniu majetku na blízkej budove
kotolne, a to hádzaním kameňov do
okien. Na mieste boli zistené štyri maloleté osoby vo veku 9 až 12 rokov. O
zistenom poškodení bol informovaný
pracovník PES. Vec je v riešení MsP
Poprad.
V SOBOTU 7. apríla večer mestskí
policajti preverili oznam v prevádzke
baru na Ulici Levočskej, kde sa podľa
čašníčky mal nachádzať zákazník pod
vplyvom alkoholu, ktorý sa správal
agresívne a rozbíjal sklenené poháre.
Hliadka mestskej polície podozrivého
muža vykázala z priestorov prevádzky,
keďže oznámenie naňho oznamovateľka podať odmietla.		
(msp)

•

•
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Láska nebolí. Bolí len milovať nesprávneho človeka.“

Beyoncé

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 11. apríla má meniny - Július, vo štvrtok 12. apríla - Estera,
v piatok 13. apríla - Aleš, v sobotu 14. apríla - Justína, v nedeľu
15. apríla - Fedor, v pondelok 16. apríla - Dana, Danica a v utorok 17. apríla - Rudolf.

MANŽELSTVO UZAVRELI
17. marca 2018 - Gulia Rafailovna Hornik a Peter Kovalčík, 23.
marca 2018 - Gabriela Juhásová a Jozef Kačmár.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 29. marca 2018
vo Veľkej so

Žofiou Rusnákovou,
82-ročnou

Vo štvrtok 29. marca 2018
vo Veľkej s

Milanom Dančom,
69-ročným

Vo štvrtok 29. marca 2018
vo Veľkej s

Jánom Kravecom,
80-ročným

V sobotu 31. marca 2018
vo Veľkej s

Evou Beňovou,
81-ročnou

V sobotu 31. marca 2018
v Spišskej Teplici s

Jolanou Novotnou,
80-ročným

V pondelok 2. apríla 2018
v Novom Smokovci so

Štefanom Bradáčom,
96-ročným

V utorok 3. apríla 2018
vo Veľkej s

Paulínou Malíkovou,
30-ročnou

V stredu 4. apríla 2018
v Strážach s

Máriou Bobkovou,
83-ročnou

V stredu 4. apríla 2018
v Spišskej Teplici s

Máriou Lukáčovou,
65-ročnou

Vo štvrtok 5. apríla 2018
vo Veľkej s

Ing. Miroslavom Ondrejčíkom,
65-ročným

Vo štvrtok 5. apríla 2018
vo Veľkej s

Dušanom Lukáčom,
56-ročným

V piatok 6. apríla 2018
vo Veľkej s

Katarínou Mlynarčíkovou,
83-ročnou

V piatok 6. apríla 2018
v Matejovciach s

Dušanom Polhošom,
89-ročným

V utorok 10. apríla 2018
vo Veľkej s

Jánom Balážom,
65-ročným

V utorok 10. apríla 2018
vo Veľkej s

Annou Čonkovou,
86-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 11. apríla 2018
o 14. hod. v Spišskej Sobote s
V stredu 11. apríla 2018
o 14.30 hod. vo Veľkej s
Vo štvrtok 12. apríla 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Jánom Sakmárom,
68-ročným
Miroslavom Leszkóm,
47-ročným
Václavom Mlynarovičom,
91-ročným

Celoslovenská súťaž v reze stromov

Na celoslovenskej súťaži v reze ovocných stromov v marci v Piešťanoch sa
zúčastnili aj zástupcovia z nášho regiónu. Celkovo súťažilo 54 účastníkov
z celého Slovenska. Ich úlohou bolo
urobiť rez na približne osemnásť rokov
starých stromoch štíhleho vretena na
slaborastúcich podpníkoch M9 v školskej záhrade SOŠ záhradníckej v Piešťanoch.
Takéto stromy sú vysádzané od seba
2,5 metra s drôtovou oporou. Časový limit bol hodina s podmienkami zachovať
maximálnu výšku približne 220 cm a pripraviť stromy naďalej na najväčšiu rodivosť v
tomto roku presvetlením.
Predseda Okresného výboru Slovenského
zväzu záhradkárov Prešov, člen ZO Breziny
Svit Jozef Kalakaj ako jediný z Prešovského
kraja bodoval na oceňovanom 9. mieste.
Záhradkárov upozornil, že treba začať
ošetrovať stromy proti prezimujúcim škod-

com. Odporúča nestrihať stromy na bonsaje,
nezakracovať každý konárik, ale nechávať
jednoročné výhony - strihať na konárový
krúžok, aby sa zabránilo tzv. metlám. Jarný
rez má za úlohu nielen zmladiť, ale aj presvetliť strom. Zároveň šetrí financie za drahé
postreky, ktoré treba robiť až bude na konároch „myšie uško“ a denná teplota vystúpi
nad 12 stupňov Celzia.		
(jka)

Kultúrny program mesta Poprad

Streda 11. apríl o 18. hod./divadelná sála Domu kultúry v
Poprade
XXXXII. ročník Popradskej
hudobnej jari
TERKA HULKOVÁ/ gitara
JÁN TIMČÁK/ husle
Popradskej verejnosti sa po
prvýkrát predstaví talentovaná popradská gitaristka T.
Hulková s huslistom J. Timčákom - rodákom z Popradu, v
súčasnosti členom Slovenskej
filharmónie a súboru Wiener
Mozart Orchester.

Vstupné: 4 € / 2 €

Sobota a nedeľa 14. a 15. apríl
od 15. hod./divadelná sála DK
Z TATRANSKÉHO PRAMEŇA
Regionálna súťaž - hudobný
folklór detí a nositelia tradícií,
pre okresy Poprad, Kežmarok,
Levoča. Organizuje Podtatranské osvetové stredisko v
Poprade, spoluorganizátorom
je mesto Poprad. Vstup voľný
Pondelok 16. apríl o 19. hod./
divadelná sála DK

VZHŮRU DO DIVOČINY
Komédia, hrajú Jana Krausová
a Karel Roden.
Vstupné: 20 €, predpredaj
MIK 052/4361192 a www.ticketportal.sk.
Streda - piatok 18. - 20. apríl/
divadelná sála DK
DEŇ TANCA 2018
Krajská súťaž v nefolklórnom
tanci pre Prešovský kraj - ZŠ,
ZUŠ, SZUŠ. Hlavný organizátor POS, spoluorganizátor
mesto Poprad. Vstup voľný

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 11. apríla - Cyprián, vo štvrtok 12. apríla - Včela, v piatok 13. apríla - Benu - Kaufland,
v sobotu 14. apríla - Limba, v nedeľu 15. apríla - Benu - Kaufland, v pondelok 16. apríla - Dr. Max - OC Max a v utorok 17. apríla
- Limba. Cyprián: L. Svobodu, Včela: Tatranské

nám., Benu: Kaufland, Moyzesova ul., Limba:
Podtatranská ul., Dr. Max: OC Max, Dlhé hony 1.
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
D ost anete
zaujímavú
ponuku, ktorá vám prinesie veľký
finančný zisk.

Nejaká udalosť vás donúti zmeniť svoj pohľad na svet.
Niekto vám zhodí hrebienok.

Nejakú
z á l e ž ito s ť
úspešne dokončíte. Stála vás nemálo úsilia a nervozity.

Zdravotne
sa vám polepší. Budete mať veľa dôvodov
na radosť v práci aj v rodine.

Budete ľutovať nejaké
rozhodnutie, ktoré ste v minulosti urobili. Bude však už neskoro.

Nedajte sa
strhnúť k
nepredvídaným skutkom. Neskôr
by ste to mohli ľutovať.

Budete vo
svojom živle,
lebo sa zúčastníte na viacerých
spoločenských udalostiach.

Nedajte
sa nikým
ovplyvniť a trvajte na svojom názore. Budete mať pravdu.

Up e v n íte
staré priateľské kontakty a získate nové. Čaká
vás veľa príjemných stretnutí.

Pokojný
týždeň nenarušia žiadne nepríjemnosti.
Naopak, budete sa tešiť z pohody.

Vaše výdavky prevýšia
vaše príjmy. Nezabúdajte si tvoriť
finančnú rezervu.

S príchodom
jari
pociťujete prílev nových síl. Budete hýriť novými nápadmi.
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Jarné upratovanie v Poprade sa začalo 6. apríla. Od tohto dňa do 13.
apríla sú veľkokapacitné kontajnery
rozmiestnené v centre a na Juhu III.
Občania sa môžu prostredníctvom
VOK-ov bezplatne zbavovať objemového odpadu (napr. staré nábytky,
okná dvere a pod). VOK-y budú rozmiestnené podľa harmonogramu postupne vo všetkých častiach mesta až
do 11. mája.
VOK-y nie sú určené pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v
súlade so zákonom a na vlastné náklady. Nie sú určené na iné odpady ako

Jarné upratovanie v Poprade
napr. stavebný odpad (ten musí stavebník v súlade so stavebným rozhodnutím atď. na vlastné náklady uložiť na
riadenej skládke a mať doklad o jeho
likvidácii), drobný stavebný odpad,
tráva, lístie, elektroodpad, nebezpečný
odpad a podobne! Týchto odpadov sa
môžu občania zbavovať na zberných
dvoroch na Hraničnej a L. Svobodu v
Poprade. Ukladanie iného ako objemného odpadu do VOK-ov je zakázané
a v rozpore s platným právom na úseku nakladania s odpadmi.

Od 6. apríla do 13. apríla v centre mesta na
Hviezdoslavovej, Levočskej, Sadovej, Baníckej, Bernolákovej, Murgašovej, Okružnej ulici (garáže) a na
Ul. Popradskej brigády a na Juhu III na Suchoňovej,
Jesennej a Záborského ul.
Od 13. do 20. apríla na Juhu I a II - parkovisko bytový dom Antimón, za bytovým domom Váh a Bárium
a v Spišskej Sobote na Ul. B. Němcovej (pri UNIMO),
pri ZŠ, na Košickej ul., pri cintoríne, na Sobotskom námestí, Nižany pri mostíku a na Ul. Gattingerovej.

Počas jarného upratovania sa môžu
občania mesta bezplatne zbavovať aj
konárov z údržby záhrad, ktoré však
nesmú byť ukladané do VOK-ov, ale
vedľa nich, nakoľko sú následne zhodnocované.
„Samospráva vyzýva občanov, aby k
jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne a do pristavených VOK-ov ukladali len veľkoobjemový odpad, v prípade naplnenia VOK-u počkali na jeho
vyprázdnenie. Ukladanie akéhokoľvek
odpadu na jednotlivých stanovištiach

Lokality, kde budú umiestnené VOK-y:
Od 20. do 27. apríla na sídlisku Západ - na Ul.
29. augusta, pred bytovým domom Šípka, za cestnými stavbami, garáže (pri hoteli Olympia) a v Matejovciach na Ul. Puškinovej, Bezručovej/J. Kráľa,
v Továrenskej štvrti, Ul. Allendeho pri garážach, na
Matejovskom námestí a na Lidickej ul.
Od 27. apríla do 4. mája vo Veľkej - na uliciach
Na letisko (potraviny Fresh a pri viadukte), Vodá-

Klub plávania AQUACITY Poprad

V súlade splatnou legislatívou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu - manažér Klubu plávania AQUACITY Poprad.
Kvalifikačné požiadavky:
- minimálne úplné stredoškolské vzdelanie.
Ďalšie požiadavky
- spôsobilosť na právne úkony, - znalosť príslušnej legislatívy, - občianska bezúhonnosť, odborné a morálne predpoklady, - organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, schopnosť spolupráce
s trénermi a zamestnancami KP, náročnosť, dôslednosť, - všeobecný
prehľad o metodike trénerskej činnosti v oblasti plaveckého športu
a systéme organizácie plaveckého výcviku a tréningu mládeže, znalosť pravidiel plávania a vnútorných predpisov SPF, - práca s PC
na úrovni stupňa pokročilý, znalosť práce s programami kancelárskeho balíka MS Office, - vodičský preukaz skupiny B,
- trénerská alebo manažérska prax v športovom klube, držiteľstvo
platnej licencie trénera plávania, vysokoškolské pedagogické vzdelanie, znalosť anglického, nemeckého alebo maďarského jazyka na
komunikačnej úrovni, znalosť programu Team manager 11 sú vítané, nie sú však podmienkou prijatia na pozíciu manažéra klubu,
- registrácia ako športového odborníka v informačnom systéme
športu a potrebná spôsobilosť pre vykonávanie činnosti ako SZČO je
podmienkou v prípade záujmu uchádzača aj o súbežné vykonávanie
funkcie trénera plávania, pre pozíciu manažéra nie je podmienkou.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
- prihláška do výberového konania, - štruktúrovaný profesijný životopis (vzdelanie, manažérska, príp. trénerská alebo iná telových.
kariéra atď.), - kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, príp. trénerského a rozhodcovského preukazu, - čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zápis v registri trestov a o pravdivosti
všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch, - súhlas
uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade požiadavky prihláseného uchádzača o zaslanie predpokladanej pracovnej náplne a kompetencii manažéra klubu je možné
sa obrátiť na viceprezidenta KP na adrese pavl.dodo@gmail.com
Kompletnú prihlášku do výberového konania aj s mailovým kontaktom predložiť do 20.4.2018 v písomnej forme na adresu: KP
AQUACITY, p. Ema Kromková, Športová 1397/1 058 01 Poprad
v obálke s označením „Manažér KP - výberové konanie“
Pohovor s účastníkmi prihlásenými do výberového konania sa
uskutoční 27.4.2018 o 18.15 hod. v priestoroch na 3. poschodí
PP-36
AquaCity Poprad.				

•

VERNISÁŽ 44. samostatnej výstavy insitnej maliarky Zuzany Holúbekovej z
Kovačice (Vojvodina – Srbsko) sa uskutoční zajtra 12.
apríla o 17. hod. v Scherfelovom dome vo Veľkej. Výstava pod názvom Batôžtek z
Kovačice potrvá do 24. mája
2018.

•

AKO robiť školský časopis je názov workshopu,
ktorý bude zajtra 12. apríla
v Podtatranskej knižnici na
sídlisku Západ v Poprade.

Inzercia
•

pr edaj

Predám 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

•

• Kúpim

Kúpa

pozemok vo Veľkej, v Spišskej Sobote alebo v
Strážach vhodný na výstavbu
rodinného domu, výmera pozemku max. do 450 m2, cena
do 45 000 €. Platba v hotovosti.
Inf.: č. t. 0903 626 055. 1/18-K
Kúpim akékoľvek parožie. Inf.: č. t. 0904

•

VOK-ov po skončení jarného upratovania je považované za tvorbu divokej
skládky - nelegálne uložený odpad,“
uviedla Zuzana Čakyová z oddelenia
životného prostredia MsÚ v Poprade.
Dodržiavanie termínov a pravidiel
pri nakladaní s odpadmi v čase jarného upratovania bude pravidelne
monitorovať Mestská polícia Poprad
a v prípade ich nerešpektovania bude
vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút.
Pokuty za tvorbu nelegálnych skládok môžu byť udelené pre fyzické
osoby do výšky 1 500 €, pre právnické
osoby až do 350 000 €.
(mag)

renskej (pri autobus. zastávke), Scherfelovej (pred
Ilavským), Novej (pod železničným mostom), Širokej (pri učilišti), Stavbárskej, Jarmočnej a pri futbalovom štadióne a v Kvetnici pri klzisku.
Od 4. do 11. mája na Juhu V, VI - Ul. L. Svobodu
(bytový dom Labe), Ul. Šrobárova (bytový dom Sázava), Ul. Šrobárova (pri OSBD), bytový dom Amur
(parkovisko) a v Strážach - ul. P. Jilemnického (pri
záhradkách), pri ihrisku, v parku, ul. Fr. Hečku, ul.
Štefánska, Ul. Švermova.

POZVÁNKY

Účastníci sa dozvedia informácie o tvorbe časopisu
v tlačenej podobe a budú
i prakticky tvoriť niektoré
žurnalistické žánre a fotografie z podujatia.

STRETNUTIE s lesným
•pedagógom
I. Stavným, kto-

OBRAZY Popradčanky
•Gabriely
Rothovej môžu zá-

ujemcovia vidieť v priestoroch knižnice v Spišskej Sobote od pondelka 16. apríla.
Vernisáž bude o 17. hod. a
výstava s názvom Fragmentárium potrvá do 15. mája.

•

rý porozpráva na tému Les
ukrytý v knihe sa uskutoční
v stredu 18. apríla v pobočkách Podtatranskej knižnice
v Poprade na sídlisku Západ
o 8.30 hod. a na sídlisku Juh
1 o 10. hod.

D O B RO D RU Ž S T VO
s Jančiči je názov predstavenia pre deti, ktoré sa bude
konať v utorok 17. apríla
o 17. hod. v Dome kultúry
v Poprade. Súčasťou bude aj
„krst“ CD pre deti.
(ppš)

834 937.		
2/18-K
Kúpim
2-rýchlostnú babetu, aj v nepojazdnom stave. Inf.: č. t. 0907
085 349.		
3/18-K

Západ s možnosťou odkúpenia do vlastníctva. Inf.: č. t.
772 89 33.
21/18-R
Náter a čistenie striech,
základná a vrchná, cena 3
€/m2 - v tejto cene je farba aj práca. Inf.: č. t. 0915
423 705.		
22/18-R
Dám do prenájmu 1-izb.
slnečný byt v Poprade blízko centra na 2. poschodí pre
1 osobu, funkčné zariadený,
po čiastočnej rekonštrukcii. RK nevolať. Inf.: č. t.
0944 831 040.
23/18-R
Hľadám brigádu pre dve
16-ročné študentky na mesiac júl a august v okrese
Kežmarok a Poprad. Inf.: č. t.
0908 972 505.
24/18-R
Hľadáme distribútorov reklamných materiálov a časopisov v Poprade. Inf.: č. t. 0911
623 572, e-mail: poprad@
redpost.sk
25/18-R

•

Rôzne

•

• Dám do prenájmu záhra- •

du v záhradkárskej osade 2
v Poprade (sídl. Západ). Inf.:
č. t. 0915 287 566.
15/18-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
Prenajmeme
kancelárske priestory v Poprade,
Teplická 34, bývala AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
20/18-R
Odstúpim užívacie práva
v záhradkárskej osade Poprad

•
•

•

•
•
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Úvodný koncert Popradskej hudobnej jari

PP-35

19:00

Vo štvrtok 5. apríla sa začal
XXXXII. ročník Popradskej
hudobnej jari. Do divadelnej sály Domu kultúry v Poprade prišlo česko-slovenské
Trio Clavio v zložení Lucia
Fulka Kopsová (husle), Lucie Valčová (piano) a Jana
Černohouzová (klarinet).
PHJ je tohto roku plná mladých talentov, ale aj hudobných stálic.
Všetky tri interpretky
dámskeho tria dvoch susedných národov sú víťazkami
rôznych súťaží. Spolupracovali ako sólistky alebo členky
orchestra, napr. s Juhočeskou
komornou filharmóniou, s
Moravskou
filharmóniou
Olomouc, so Štátnou filharmóniou Košice, s Filharmóniou Brno, s orchestrom
Slovenskej filharmónie, so

ŠKO B. Warchala, a pod. V
októbri 2014 získalo Trio
Clavio 1. cenu na súťaži v českej Vidnave, v júni 2016 1. a
4. cenu na Medzinárodnej
súťaži komorných súborov
v talianskej Padove. V súčasnosti Trio Clavio spolupracuje s poprednými autormi
českej hudobnej scény, kto-

rých skladby interpretuje u
nás i v zahraničí. Na prvom
koncerte PHJ v Poprade odzneli v ich podaní skladby
autorov: W. A. Mozart, D.
Šostakovič, A. Chačaturjan,
S. Nichifor. Na ďalšom koncerte PHJ vystúpi 11. apríla
Tereza Hulková (gitara) a Ján
Timčák (husle).
(kpa)

POPRAD, 23. marec 2018 - Príbehy absolventov, štúdium na vysokých školách, názory zamestnávateľov a rady ako uspieť pri hľadaní
práce. To boli témy druhej študentskej konferencie, ktorú pre žiakov 3.
a 4. ročníka v priestoroch kongresovej sály Aquacity Poprad pripravila
Súkromná stredná odborná škola
sídliaca na Ul. 29. augusta 4812
v Poprade.
Konferencia bola vyvrcholením
projektu v rámci programu ERASMUS+ na zabezpečenie odbornej stáže študentov v Portugalsku
s názvom Európska prax pre život.
Bola prirodzenou snahou školy o
prepojenie školského vzdelávacieho
programu oboch študijných odborov
Právo a podnikanie a Informačné a
digitálne technológie s uplatnením sa
absolventov školy na trhu práce a pri
štúdiu na vysokých školách.
„Snažili sme sa pozvať hostí, ktorí
dokážu študentom priniesť pohľad nielen z vysokoškolského prostredia, ale
aj z prostredia reálnej praxe. Zazneli
tak názory nielen našich úspešných
absolventov, ale aj potenciálnych zamestnávateľov,“ objasnila výber hostí
riaditeľka školy Beáta Mitická. Sféru
potenciálnych zamestnávateľov zastupovali predstavitelia spoločnosti
AT&T Global Network Services Slovakia, Eliška Zimová zo spoločnosti
Alto Slovakia s. r.o., Svit, Peter Plávka
z AutoKlub Toyota Poprad, Katarína
Zimermanová z Ekonomickej fakulty
UMB Banská Bystrica, Peter Feciľak
z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity Košice a

Marián Hruboš z Elektrotechnickej
fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.
Z radov absolventov prijali pozvanie
Klaudia Vospálková, Martina Pastuchová, Patrik Britaňák a Ľubor Jurena.
Najcennejšie rady sa týkali vytrvania vo svojom odhodlaní. Patrik Britaňák, ktorý bol ocenený ako osobnosť maturitného ročníka SSOSTY
v roku 2015, svoje skúsenosti zhrnul:
„Poradil by som vám, aby ste sa poriadne zamysleli nad tým, čo vás baví,
pretože ak pôjdete niečo študovať len
kvôli tomu, že to svet ocení, a vás to
nebude baviť, tak to bude veľmi ťažké.
Ak však nastane opačná situácia a vás
to bude len baviť a svet to neocení, tak
skončíte ako nejaký umelec bez prístrešia. Myslím, že je nutné zohľadniť
obidve stránky a je dôležité nájsť tú
svoju vášeň. A vo chvíli, keď ju naozaj nájdete, sadnite si k stolu, zoberte
pero a papier, alebo pošlite e-mail sami
sebe, a spíšte všetky dôvody, prečo ste
sa tak rozhodli. Spíšte si tú svoju motiváciu, lebo prejde pár mesiacov, prejdú
roky a vy úplne zabudnete, prečo ste
sa tak rozhodli. Práve v tých ťažkých
chvíľach vám to môže naozaj veľmi,
veľmi pomôcť vydržať. Skúste to dotiahnuť do konca a nevzdávať sa .“
Prechod na vysokú školu môže
byť pre niektorých študentov odstrašujúci, hlavne čo sa týka zvládania veľkého množstva nového učiva.
Absolventi školy študujúci na vysokej
škole tieto obavy zmiernili: „Prechod
na vysokú školu nebol až taký ťažký.
Viacerým predmetom som sa nemusela príliš venovať, pretože sme ich
podrobne prebrali už na strednej škole.

Mohla som sa o tieto vedomosti oprieť,
venovať sa iným predmetom a od samého začiatku som aj úspešne vyhľadávala pracovné uplatnenie v oblasti
práva,“ dodáva absolventka Klaudia
Vospálková.
Peter Feciľak z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej
univerzity Košice tvrdí, že: „Veľkú
zásluhu na prosperovaní absolventa
strednej školy na vysokej škole má
aj prostredie, v ktorom sa študent
strednej školy nachádza. Ak dokáže
stredná škola vytvoriť dobré prostredie na to, aby študenti mohli robiť to,
čo ich baví, aby mohli rásť, tak ten
rast je exponenciálny. A to je prípad
SSOSTY v Poprade.“
V školskom roku 2017/2018 škola získala grant na projekt v rámci
programu ERASMUS+ na zabezpečenie 3-týždňovej odbornej stáže študentov v Portugalsku. Účasť
študentov školy na stáži bola výrazným posunom v implementácii teoretickej prípravy do reálneho života
konkrétnej firmy v medzinárodnom
prostredí a umožnila im vytvoriť si
prvotné pracovné skúsenosti, návy-

ky a zručnosti. Zároveň sa vytvoril
výrazný motivačný nástroj na podporu rozvoja odborných a jazykových kompetencií študentov, ktoré
sú potrebné pre ich zaradenie na
trh práce. V ďalšej časti konferencie
preto vystúpili priami účastníci tejto
odbornej stáže so svojimi zážitkami
a skúsenosťami, ktoré sprostredkovali svojim spolužiakom veľmi autentickým a emočným spôsobom.
Súčasťou programu konferencie
bol aj workshop na tému Ako nepokaziť prvý pracovný pohovor. Trojica
špecialistov z HR oddelenia spoločnosti AT&T pripravila pre študentov
rady nielen pri písaní životopisu, ale
poskytla im cenné odporúčania pri
príprave na pohovor alebo hľadaní
zamestnania.
Súkromná stredná odborná škola
patrí medzi dynamicky rastúce stredné odborné školy a ponúka dva študijné odbory - Právo a podnikanie a
Informačné a digitálne technológie. V
unikátnych odboroch ponúka kvalitné
vzdelávanie, ktoré je nielen kvalitnou
prípravou pre štúdium na vysokej škole,
ale aj veľmi dobrou prípravou pre prax.

PP-37

Druhá študentská konferencia SSOSTY
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Úplne prvý Poprad Cup v rukách domácich kadetov

Premiérový ročník medzinárodného hokejového turnaja
kadetov Poprad Cup 2018 vyvrcholil v sobotu na ľade popradského zimného štadióna.
Vo finále sa stretli v derby Popradčania so Spišskou Novou
Vsou. Po víťazstve 3:0 oslavovali domáci zaslúžené víťazstvo.
Počas piatich dní súperilo
v Poprade dvanásť tímov z piatich krajín (Slovensko, Česko,
Maďarsko, Poľsko a Bielorusko)
o úplne novú trofej v 1. ročníku
medzinárodného hokejového turnaja
kadetov Poprad Cup 2018. Po zápasoch v skupinách nasledovali súboje o umiestnenie v sobotu 7. apríla.
V čisto bieloruskej bitke o bronz porazil tím Dinamo Bereza rovesníkov
zo Šachťaru Soligorsk 4:2. Po nich
sa vo finále stretli popradskí kadeti v derby so Spišskou Novou Vsou.

Celým turnajom prechádzali zverenci Jozefa Skokana ako nôž maslom
a v zápase o zlato to len potvrdili.
Gólovo sa presadili Michal Stanček,
Dominik Pokorný a Štefan Dlugoš a
po víťazstve 3:0 zodvihli Popradčania
novú trofej nad hlavu. Boli to chlapci,
ktorí medzi kadetmi končia. Po tom,
čo im tesne ušiel bronz v lige si trium-

fom na turnaji napravili chuť. Šancu
dostal aj druhý tím HK ŠKP Poprad
a boli to ôsmaci, ktorí prevezmú medzi kadetmi žezlo. V skupine sa im
však nedarilo a tak obsadili posledné dvanáste miesto. „Chceli sme, aby
si to budúci kadeti vyskúšali. Myslím,
že sa táto myšlienka vydarila. V lige
nám ušiel bronz a víťazstvo na tur-

Druholigisti natiahli sériu už na štyri víťazné zápasy

Futbalisti
FK
Poprad natiahli sériu jarných
víťazstiev v rade
už na štyri zápasy a dýchajú
tak stále na chrbát lídrovi zo
Serede. Naposledy triumfovali minulý týždeň v piatok
doma nad rezervou Podbrezovej tesne 1:0.
„Snažili sme sa byť od začiatku aktívni a nebezpeční,
čo sa nám v prvých tridsiatich
minútach darilo. Škoda, že
sme výsledok nenavýšili, ale
súper zvýšil v druhom polčase
aktivitu a museli sme sa sústrediť aj na defenzívu,“ hodnotil
asistent trénera FK Poprad
Mikuláš Dvorožňák po zápase
s rezervou Podbrezovej.
Popradčania dohrávali 19.
kolo v utorok 10. apríla po
uzávierke vydania novín Poprad v Liptovskom Mikuláši,
v sobotu pocestujú na horúcu pôdu Interu Bratislava.
Doma sa zverenci Jaroslava

Belejčáka predstavia až v sobotu 21. apríla v zápase proti
Trebišovu.
Výsledok: dohrávka 18.
kola II. ligy v utorok 27.
marca FK Poprad - Partizán
Bardejov 3:1 (2:0), góly Popradu: 5. Vladimír Kukoľ, 33.
Vladislav Palša a 50. Stanislav
Šesták. 22. kolo II. ligy v sobotu 31. marca FK Poprad
- MFK Lokomotíva Zvolen
3:1 (1:0), góly Popradu: 35.
Stanislav Šesták, 67. Vladislav
Palša a 87. Vladimír Kukoľ.

Z kuchyne FK Poprad

Ženy: v sobotu 31. marca L. Mikuláš - Poprad 0:6 a v sobotu 7.
apríla Poprad - Lokomotíva KE 1:0. Juniori: v nedeľu 8. apríla Poprad - Medzilaborce 2:0. St. dorast U19: vo štvrtok 29.
marca Poprad - Sp. Podhradie 9:0. Ml. dorast U17: vo štvrtok
29. marca Poprad - Sp. Podhradie 1:0. St. žiaci U15: v stredu
28. marca Poprad - Prešov 0:0 a v sobotu 7. apríla Trebišov
- Poprad 4:3. St. žiaci U14: v stredu 28. marca Poprad - Prešov 0:3 a v sobotu 7. apríla Trebišov - Poprad 0:5. Ml. žiaci
U13: vo štvrtok 29. marca Prešov - Poprad 5:0 a v sobotu 7.
apríla Poprad - Trebišov 11:1. Ml. žiaci U12: vo štvrtok 29.
marca Prešov - Poprad 11:11 a v sobotu 7. apríla Poprad - Trebišov 23:2. Juniorky: v nedeľu 8. apríla Martin - Poprad 6:1.

23. kolo II. ligy v piatok 6.
apríla FK Poprad - FK Železiarne Podbrezová B 1:0
(1:0), gól Popradu: 24. Štefan
Zošák.
Program: 24. kolo II. ligy
v sobotu 14. apríla o 16.30
hod. FK Inter Bratislava FK Poprad.
(ppv)

naji je pekným zadosťučinením,“
uviedol tréner kadetov HK ŠKP
Poprad a zároveň autor myšlienky turnaja Jozef Skokan. „Sme
spokojní, že sa nám podarilo premiérový ročník vyhrať. Toto bude
už navždy zapísané veľkými písmenami do histórie mesta Poprad
a tohto turnaja,“ povedal riaditeľ
turnaja Patrik Františka a k budúcnosti podujatia dodal: „Už
teraz sa začínajú napĺňať naše
snahy rozšíriť tento turnaj na
24 účastníkov. Všetkých dvanásť
tímov prvého ročníka potvrdilo
účasť aj v budúcom roku a v kontakte
sme už aj so švédskym Štokholmom.“
Dvojnásobnú radosť mal hráč Popradu Filip Mešár, ktorý sa stal najlepším útočníkom aj strelcom celého
turnaja. „Veľká vďaka patrí mojim
spoluhráčom, bez ktorých by som tieto ocenenia nezískal. Prvoradý je však
úspech celého tímu,“ povedal. (mav)

Basketbalistky skončili piate

Basketbalistky BAM Poprad
zvládli sériu o konečné piate miesto
v extralige žien, keď porazili
Nitru 2:0 na zápasy.
V úvodnom zápase v stredu 4. apríla sa v Aréne Poprad hral vyrovnaný basketbal a domáce dokázali
zvíťaziť o päť bodov 67:62.
V sobotňajšej odvete 7. apríla sa Popradčankám pod
Zoborom podarilo triumfovať opäť po vyrovnanom boji
73:65 a sezónu tak ukončili
na piatom mieste.
Výsledky: 1. kolo play-off

o 5. miesto v stredu 4. apríla
BAM Poprad - BKM Junior
UKF Nitra 67:62 (26:26),
najviac bodov BAMP: Adela Kudličková - 17. 2. kolo
play-off o 5. miesto v sobotu 7. apríla BKM Junior
UKF Nitra - BAM Poprad
65:73 (30:30), najviac bodov BAMP: Lucia Kupčíková - 16.
(ppv)

Z kuchyne BAM Poprad

St. žiačky: v nedeľu 8. apríla Sp. N. Ves - Poprad 75:28.
Ml. Mini žiačky: v sobotu
7. apríla Ružomberok - Poprad 63:13.

Tabuľka II. ligy
R

P

S

1. Sereď

Z

22 14 4

V

4

54:22 46

B

2. FK Poprad

22 13 5

4

38:16 44

3. Skalica

22 12 4

6

28:23 40

4. Žilina B

23 11 3

9

54:33 36

5. Lokomotíva KE

21 11 3

7

31:23 36

6. Sp. N. Ves

22 8

6

8

30:33 30

7. Bardejov

20 8

5

7

32:27 29

8. Pohronie

22 6

10 6

31:25 28

9. Šamorín

22 8

4

10 28:25 28

10. Inter BA

22 8

2

12 32:39 26

11. Zvolen

22 7

5

10 21:36 26

12. L. Mikuláš

22 6

7

9

13. Trebišov

21 7

4

10 17:34 25

14. N. Mesto n. V.

22 7

3

12 23:44 24

15. Komárno

21 6

5

10 34:53 23

16. Podbrezová B

22 4

6

12 18:40 18

32:30 25

Popradský hokej zastreší akciovka
V minulom týždni vyšla v médiách na povrch informácia,
podľa ktorej by popradský hokej mala zastrešovať nová akciová spoločnosť HK Poprad, a. s. Obchodný register uvádza,
že spoločnosť vznikla 16. marca tohto roka a jej predsedom
je súčasný výkonný riaditeľ HK Poprad, s.r.o. Ľudovít Jurinyi. Podpredsedom predstavenstva je súčasný konateľ HK
Poprad Neklan Herold a v dozornej rade sú Richard Pichonský, Štefan Bukovič a Arne Kroták.
(ppp)
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Juniori HK ŠKP
Poprad bojovali
v období veľkonočných sviatkov
o extraligové tretie miesto v sérii
s bratislavským
Slovanom
(na
foto). V úvodných dvoch dueloch na domácom
ľade raz vyhrali
i prehrali a rovnako pochodili aj v odvetách u súpera. V piatom zápase však prehrali opäť
doma 0:4 a v Bratislave podľahli domácim 1:3. Poprad napokon obsadil konečné štvrté miesto.			
FOTO - Marek Vaščura

Koncom marca
sa v telocvični ZŠ
s MŠ Komenského
odohrali zápasy
o konečné umiestnenie v rámci
okresného
kola
v basketbale žiačok ZŠ. V zápase
o tretie miesto porazili dievčatá z 8.
roč. gymnázia SŠ
na Ul. D. Tatarku
rovesníčky zo ZŠ s MŠ Tajovského 32:21. Vo finále zdolalo družstvo z domácej školy
(na foto) súperky zo ZŠ s MŠ Dostojevského 23:14 a postúpilo do krajského kola,
ktoré bude opäť v Poprade už v piatok 20. apríla.
FOTO - Marek Vaščura

Predminulý týždeň sa v telocvični SSOŠ vo
Veľkej stretli štyri stredoškolské
družstvá chlapcov vo finále
okresného kola
vo volejbale. Z víťazstva sa tešili
žiaci Gymnázia
na Kukučínovej
ulici a náš okres budú reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 19. apríla v Starej Ľubovni.		
FOTO - Marek Vaščura

V pondelok 9.
apríla sa v Aréne
Poprad uskutočnilo okresné kolo
v hádzanej žiakov základných
škôl. Vo finále
porazili chlapci
zo ZŠ v Spišskom
Bystrom
rovesníkov zo ZŠ A. V. Scherfela vo Veľkej 3:1 a postúpili do krajského kola, ktoré
sa bude konať 26. apríla v Levoči. Na druhý deň bojovali o postup aj dievčatá a tu sa najviac darilo družstvu ZŠ s MŠ Komenského, ktoré si zahrá krajské kolo 19. apríla vo Vranove nad Topľou.
FOTO - Marek Vaščura

V piatok 6. apríla sa v Matejovciach rozhodovalo
o víťazovi dvojdňového turnaja
okresného
kola
vo florbale žiakov
stredných
škôl.
Do krajského kola
napokon zo štvorčlennej finálovej
skupiny postúpili
bez straty bodu chlapci zo Súkr. SOŠ na Ul. SNP vo Veľkej, ktorí náš okres budú
reprezentovať už vo štvrtok 12. apríla v Prešove.
FOTO - Marek Vaščura

V sobotu 7. apríla sa v Mestskej športovej hale v Dunajskej Strede konali
Otvorené Majstrovstvá Slovenska Shito
Ryu karate asociácie. Karate klub Shihan Poprad vycestoval na juh Slovenska
s veľkými ambíciami a zároveň zabojovať o postupové miesta na júnové Majstrovstvá Európskej Shito Ryu karate
federácie, ktoré sa tento rok budú konať v Talianskom Lanciane. Shihanisti
so štyrmi zlatými, štyrmi striebornými
a šiestimi bronzovými medailami skončili napokon v celkovom hodnotení na
štvrtom mieste. FOTO - archív klubu

Krátko zo športu

13. do ne•deleOD15. PIATKA
apríla sa v plaveckom

bazéne AquaCity Poprad
uskutoční 23. ročník medzinárodných plaveckých pretekov Cena Popradu v plávaní a
zároveň 9. ročník Memoriálu
Filipa Lutza. Podujatie započítava výsledky aj do 4. kola
Slovenského pohára družstiev.
STARŠIE žiačky VK
Junior 2012 Poprad vyhrali v sobotu v 1. lige Východ
dvakrát 3:0 nad Prešovom
a budú bojovať v baráži o postup na Majstrovstvá Slovenska. Rovnako budú v baráži
hrať o postup aj kadetky, ktoré v nedeľu vyhrali dvakrát
3:0 v Bardejove.
V UTOROK 27. marca

•

•

sa v Spišskej Starej Vsi uskutočnilo krajské kolo žiakov
ZŠ v stolnom tenise. Spojená
škola Letná obsadila solídne
6. miesto z dvanástich účastníkov.
V UTOROK 27. marca
bojovali dievčatá Spojenej
školy D. Tatarku v rámci
krajského kola v basketbale
žiačok stredných škôl. V Starej Ľubovni vybojovali zlato
a tým pádom aj postup na
Majstrovstvá Slovenska, ktoré
budú v Ružomberku od 26.
do 27. apríla.
BASKETBALISTI BK Iskra Svit nepostúpili do semifinále SBL, keď vo štvrťfinálovej
sérii play-off podľahli tímu
KB Košice v dramatickom finiši 2:3 na zápasy.

•

•

V NEDEĽU 8. apríla od•štartovali
v Starom Smokov-

ci Majstrovstvá Európy žien
v šachu. Slovensko reprezentuje deväť dievčat: Zuzana Cibičková, Alena Mrvová, Monika Motyčáková,
Svetlana Sučíková, Viktória
Nadzamová, Dominika Ferková, Zuzana Milcová, Renáta Koloditsová a Andrea
Slabá. Podujatie vyvrcholí
20. apríla.
PREDMINULÝ týždeň
v stredu sa odohralo posledné
12. kolo Bowling Tour mesta
Poprad. V skupine A sa najviac darilo Františkovi Kuzielovi výkonom 243 a celkovým
priemerom 203,50. V skupine
B triumfovala Mária Kovalčíková výkonom 210 s celkovým priemerom 170,63.
Zároveň sa tešila z celkového

•

víťazstva v tejto sezóne so ziskom 195 bodov. Celkovým
víťazom skupiny A sa stal so
ziskom 188 bodov Vladimír
Pavlikovský.
V UTOROK 27. marca
sa v priestoroch Citybowling
v Poprade konalo posledné
10. kolo Školskej ligy žiakov
základných škôl v bowlingu.
Víťazom kola sa stalo družstvo Dostojevského A, ktoré
získalo 6 bodov a so ziskom
70 bodov sa tešilo z celkového
prvenstva v súťaži.
PREDMINULÝ týždeň
v pondelok sa v priestoroch
Citybowling v Poprade konalo finále Školskej ligy žiakov stredných škôl. Víťazom
posledného 10. kola sa stalo
družstvo SOŠE Matejovce,
ktoré získalo 6 bodov. Celkovým víťazom súťaže sa stala

•

•

Obchodná akadémia so ziskom 44 bodov.
V NEDEĽU 8. apríla vstúpili do jarných bojov 6. OMV
ligy aj futbalisti ŠK Zemedar
Poprad - Stráže. Domácemu
Spišskému Hrhovu podľahli
1:2. V nedeľu 15. apríla privítajú o 16. hod. Spišskú Starú
Ves.
CEZ VÍKEND sa vo Vysokých Tatrách konal 9. ročník
medzinárodných
pretekov
SKI & GOLF Slovakia Championship. Päť najlepších bude
v máji reprezentovať našu
krajinu na svetovom šampionáte v Zell am See a Kaprune
v Rakúsku. Absolútnym víťazom sa stal Michal Galko.
Reprezentačný tím doplnia
Antónia Zacharovská, Matúš
Maďar, Roman Staník a Przemek Nowak.
(ppv)

•

•
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