3. 4. 2019

Strana 1

Streda 3. 4. 2019

Číslo 13

Ročník XXX.

www.noviny-poprad.sk

Cena 0,30 €

Poprad zvolil rovnako ako Slovensko – prvú
slovenskú prezidentku

Po druhom kole volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré
sa uskutočnilo minulú sobotu, sa
stane prvýkrát v histórii Slovenska
prezidentkou žena. Podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu
SR Zuzana Čaputová získala v SR
58,40 perc. platných hlasov a zvíťazila nad svojím protikandidátom
Marošom Šefčovičom, ktorému
odovzdalo hlas 41,59 perc. voličov. Z. Čaputová dostala 1 056 582
hlasov, M. Šefčovič 752 403 hlasov.
Volebná účasť dosiahla 41,79 perc.,
čo je o približne 7 perc. menej ako
v prvom kole.
Novozvolená 45-ročná prezidentka, ktorá sa ujme svojho postu v
polovici júna 2019 je zároveň aj najmladšou hlavou štátu v dejinách SR.
V samotnom meste Poprad takisto voliči zvolili Z. Čaputovú, ktorej
dali až 64,98 perc. (11 263 hlasov).
M. Šefčovič získal 35,01 perc. (6
070 hlasov). Z. Čaputová zvíťazila

vo všetkých štyridsiatich volebných
okrskoch v meste Poprad. Volebná
účasť bola 42,97 perc., čo je o necelých 8 perc. menej než v prvom kole.
Kým vo všetkých ostatných krajoch SR dali voliči svoju dôveru v
prezidentských voľbách
Z. Čaputovej, v Prešovskom samosprávnom
kraji získal najväčšiu
podporu M. Šefčovič.
Svoj hlas mu odovzdalo 119 596 voličov, čo je
51,03 perc., kým Z. Čaputová dostala 114 763
hlasov, čo je 48,96 perc.
Volebná účasť bola iba
39 perc.
V okrese Poprad však
vysoko viedla Z. Čaputová so 63,11
perc. (21 390 hlasov) pred M. Šefčovičom 36,88 perc. (12 501 hlasov).
Účasť voličov bola 41,93 perc.
Z celkovo 29 miest a obcí Popradského okresu v 25 zvolili za pre-

zidentku SR Z. Čaputovú, iba v 4
(Liptovská Teplička, Šuňava, Vernár
a Vikartovce) dostal viac hlasov M.
Šefčovič, z toho najviac vo Vikartovciach 65,68 perc. Z. Čaputová najviac „bodovala“ v Mengusovciach,
kde jej voliči odovzdali
až 70,25 perc. hlasov, vo
Štôle so 70,17 perc. a vo
Vydrníku so 69,5 perc.
V meste Svit získala
Z. Čaputová 60,15 perc.,
M. Šefčovič 39,84 perc.
a v meste Vysoké Tatry
zvíťazila takisto Z. Čaputová so 69,21 perc.,
M. Šefčovič dostal 30,78
perc. hlasov. Vo V. Tatrách zaznamenali aj vysokú volebnú účasť - až 61,52 perc.,
na čom mali svoj významný podiel
hlasovacie preukazy. Predbehla ich
len Tatranská Javorina, kde volebná
účasť dosiahla 61,61 perc. Najnižšiu
účasť voličov na druhom kole prezi-

Zuzana Čaputová
58,40 perc.
1 056 582 hlasov
dentských volieb mali vo Vydrníku,
iba 17,57 perc.
Zuzana Čaputová sa stane na nasledujúcich päť rokov piatou slovenskou prezidentkou od histórie
novodobej Slovenskej republiky. Prezidentský úrad prevezme po Popradčanovi Andrejovi Kiskovi. (pmm)

Kytica kvetov
ako prejav úcty učiteľom

Na Deň učiteľov pripravilo
mesto Poprad aj tento rok kultúrny program pre všetkých školských
zamestnancov škôl, ktoré na území
mesta pôsobia. Radnica sa symbolickou kyticou kvetov minulý týždeň
vo štvrtok poďakovala za ich prácu
v prospech popradskej mládeže.
„Mesto Poprad venuje každoročne
učiteľom kultúrny program ako výraz úcty a vďaky. Tentokrát to vyšlo
presne na Deň učiteľov. Pozvali sme
pedagógov a pracovníkov zo všetkých
typov škôl, ktoré na území mesta pôsobia. Darčekom bolo tentokrát vystúpenie folklórneho súboru Vranovčan.
Vážime si prácu všetkých učiteľov,

ktorí pôsobia na území mesta Poprad.
Len v našej pôsobnosti máme približne
1 800 školských zamestnancov a to je
úctyhodné číslo. Každoročne sme oceňovali učiteľov, ktorí si to zaslúžia formou ankety, ale vrátili sme sa k modelu, v ktorom sa chceme poďakovať
symbolicky kyticou kvetov jednému
učiteľovi za všetkých. Vždy je to pedagóg, ktorého navrhnú školy a za svoju
dlhoročnú prácu si to zaslúži. Tentokrát to bola učiteľka geografie Mária
Staviarska zo Základnej školy na Jarnej ulici v Poprade,“ uviedla vedúca
odboru školstva, mládeže a športu
MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
(Pokračovanie na str. 2)

Po dvoch minulotýždňových domácich víťazstvách (3:0 a 2:1sn) vyrovnali popradskí hokejisti stav semifinálovej série play-off Tipsport Ligy na 2:2. V nedeľu
31. marca odohrali piaty zápas série v Banskej Bystrici a prehrali tesne 1:2,
čím si domáci „barani“ vybojovali postupový mečbal. Ten sa pokúsili „kamzíci“ odvrátiť opäť na domácom ľade v šiestom zápase v utorok 2. apríla po
uzávierke vydania novín Poprad. Viac na str. 10. FOTO - Marek Vaščura
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Stručne

Popradu Anton Dan•ko PRIMÁTOR
zvoláva zasadanie Mestského za-

stupiteľstva mesta Poprad vo štvrtok
11. apríla o 8. hod. do zasadačky MsÚ.
PRIJATIE detí zo ZUŠ na Štefánikovej ul. v Poprade - víťazov súťaže Hnúšťanský akord sa uskutočnilo
včera popoludní v obradnej sieni
Mestského úradu v Poprade.
LETNÝ tábor pre 40 deti vo veku
od 7 do 13 rokov zo sociálne odkázaných rodín pripravuje mesto Poprad,
sociálny odbor mestského úradu.
Uskutoční sa od 6. do 13. júla 2019 v
horskom hoteli Geravy v Slovenskom
raji. Kontakt a podmienky: adriana.
jakubova@msupoprad.sk, 052/7160
376.
ORÁLNA vakcinácia líšok leteckým pokladaním vakcín z letiska
Poprad sa začala 1. a potrvá až do
14. apríla v závislosti od počasia. Ide
o jarnú kampaň orálnej vakcinácie
líšok proti besnote, ktorú zabezpečuje
Regionálna veterinárna a potravinová
správa Poprad. Z letiska Poprad sa
vakcinačná návnada letecky položí na
území celého Prešovského a Košického kraja a v určených okresoch Žilinského kraja.
VEĽKOOBJEMOVÉ kontajnery
na jarné upratovanie sú od konca minulého týždňa do 5. apríla rozmiestnené na Juhu I a II - parkovisku pri
bytovom dome Antimón, za bytovým
domom Váh a Bárium a v Spišskej
Sobote na Ul. B. Němcovej, pri ZŠ, na
Košickej ul., pri cintoríne, na Sobotskom námestí, Nižanoch pri mostíku
a na Ul. Gattingerovej. Od 5. do 12.
apríla budú VOKy na sídlisku Juh V
a VI. - na Ul. L. Svobodu pri bytovom
dome Labe, na Šrobárovej ul. pri BD
Sázava, pri OSBD, na parkovisku pri
BD Amur a v Strážach na Ul. P. Jilemnického, pri ihrisku, v parku, Ul. Fr.
Hečku, Ul. Štefánskej a Švermovej.
KONFERENCIA Metro On Line
sa uskutoční od 13. do 17. mája 2019 v
Poprade. Zameriava sa na informačné
technológie, smart city, startupy, telekomunikačné projekty a ďalšie. Tento
ročník je úzko prepojený s Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019
a záštitu nad konferenciou prevzal
Slovenský zväz ľadového hokeja. V
minulých dňoch sa už začala registrácia účastníkov, ktorá potrvá do konca
apríla. Viac na www.metroonline.sk.
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.
Práce súvisia s opravou a pravidelnou
údržbou distribučnej sústavy. (ppš)

•
•

•

Kytica kvetov ako prejav úcty učiteľom

(Dokončenie zo str. 1)

„Učím 39 rokov a túto prácu vnímam ako krásnu, ale veľmi náročnú.
Deti sa podľa mňa veľmi nemenia, ale
sú rok čo rok nezbednejšie. Je pre mňa
veľkou cťou, že som mohla za všetkých kolegov prevziať ďakovnú kyticu
tento rok práve ja. Ďakujem za to vedeniu mesta i mojej školy. Ďakujem
všetkým, ktorí si prácu učiteľa vážia.
Aj deti v škole si na tento deň spomenuli a blahoželali nám,“ povedala M.
Staviarska (na foto hore).
Všetkým učiteľom sa v úvode
programu prihovoril primátor mesta
Poprad Anton Danko, ktorý okrem
Márie Staviarskej odovzdal kyticu
kvetov aj vedúcej odboru školstva,
mládeže a športu MsÚ v Poprade E.
Pilárovej (na malej foto). „Ďakujem

za všetko, čo robíte v prospech mladých
Popradčanov, pretože formujete ich
život od útleho veku. V Biblii sa píše,
že výchova a vzdelávanie je najťažším
poslaním, aké Boh uložil na plecia človeka. Tieto slová sa potvrdzujú v praxi
tisíce rokov. Bez učiteľa nie je možné
rozvíjať človeka v symbióze s dobou
a pokrokom. Dnešná doba však so sebou prináša veľa negatívnych vplyvov
a to v podobe pokrivených hodnôt,
ktoré nepriaznivo vplývajú na sociálny
vývoj a na formovanie vzťahov v spoločnosti. V týchto časoch si povolanie
učiteľa vyžaduje nadľudské úsilie, kde
mnohokrát ide o nerovný boj. O to viac
si zaslúžite náš obdiv a uznanie. Popradské školstvo si už dlhé desaťročia
zachováva vysoké renomé. Vychovali
sme tu rad osobností, od prezidenta

•

•

•

republiky,
cez
hercov, režisérov,
m o d e r á t o r o v,
novinárov, športovcov, trénerov,
diplomatov
až
po
spisovateľov či umelcov.
Mnoho významných a známych
Popradčanov ste formovali práve vy
a vaši kolegovia. Verím, že si zachováte
odvahu a statočnosť zvládať toto náročné povolanie, ktoré je pre vás zároveň poslaním. Som presvedčený o tom,
že vaši žiaci budú aj po rokoch na vás
s láskou spomínať. Ďakujem za vašu
odvedenú prácu a želám všetko dobré,“
uviedol v príhovore.
V kultúrnom programe sa učiteľom
predstavil folklórny súbor Vranovčan so strhujúcim tanečným divadlom pod názvom Zbohom. (mav)

Čistili cesty a chodníky po zime Zápis do prvého

Pracovníci Správy mestských
komunikácií začali s prvým čistením ciest a chodníkov od zimného
posypu už v polovici februára.
Práce im umožnilo dobré počasie
a ulice bez snehu. Ako prvé vyčistili
centrum mesta, postupne prechádzali všetkými mestskými časťami.
Dočisťovacie práce dokončuje následne firma Brantner. Ako uviedol
riaditeľ SMK Peter Fabian, popri
zbere posypového materiálu po

zime začali už aj s prvými vysprávkami - opravami výtlkov v rámci
bežnej údržby. SMK monitoruje stav
mestských ciest a chodníkov a podľa
požiadaviek mesta bude neskôr realizovať veľkoplošné opravy.
Minulý týždeň opravovali výtlky
na Rovnej ulici (na foto), ktorá je
veľmi rušná. V okolí pribudlo množstvo bytov v bývalej vagonárskej ubytovni a ďalších objektoch a takisto tu
vyrástli nové rodinné domy. (ppm)

ročníka

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad
prebieha od utorka 2. apríla 2019
zápis detí do 1. ročníka pre školský
rok 2019/2020. Koná sa v súlade
so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č.
17/2015 v prvom aprílovom týždni,
a to okrem včerajška ešte dnes 3.
apríla od 12. do 17. hod. a vo štvrtok
4. apríla v rovnakom čase.
(mpš)

Testovanie
deviatakov
Dnes 3. apríla sa v základných školách
koná celoslovenské testovanie žiakov
9. ročníka T9-2019, ktorého cieľom
je získať obraz o výkonoch žiakov na
výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých
žiakov a škôl. Testovanie sa uskutočňuje z predmetov matematika
a slovenský jazyk a literatúra. (ppp)
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Vodiči si už zvykajú na zmenu v doprave

Od pondelka 1. apríla platí na
križovatke ulíc Levočská a Okružná plánovaná zmena v doprave
a dopravnom značení. Pracovníci
Správy mestských komunikácií
pod dohľadom dopravných policajtov osadili nové dopravné značenie skoro ráno.
Od 1. apríla sa na križovatke ulíc
Levočská a Okružná zmenil smer
hlavnej a vedľajšej cesty. Mesto k tomuto kroku pristúpilo na základe
podnetov občanov, ale aj na základe vlastných zistení. Frekventovaný
úsek bol miestom častých dopravných nehôd. Po novom vedie hlavná
cesta z Levočskej ulice na Okružnú
a naopak. Doposiaľ tam bola značka
STOP, ktorá sa presunula na aktuálnu vedľajšiu cestu k značke upozorňujúcej na zmenu prednosti v jazde.
Aj po zmene bude polícia venovať
tomuto úseku zvýšenú pozornosť
a to najmä v prvých týždňoch od

•

Prvého apríla horel les a lesný
porast v lokalite Tatranských Zrubov.
Zasahovali hasiči z OR HaZZ Poprad
a dobrovoľní hasiči s 20 kusmi techniky. Požiar zasiahol rozlohu približne
300x300 m, príčinu vyšetrujú.
V oddelení umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote bude
zajtra 4. apríla o 17. hod. otvorená
nová výstava s názvom Jola Kunneová
- Výber z tvorby.
KRAJSKÁ súťaž nefolklórneho
tanca sa uskutoční vo štvrtok 4. apríla od 10. hod. v popradskom dome
kultúry. Organizuje ju Podtatranské osvetové stredisko v spolupráci
s partnermi.
OD utorka 9. apríla do nedele 14.
apríla sa v Kultúrnom dome v Batizovciach uskutoční celoštátna výstava kraslíc s názvom Krehká krása
Batizoviec.
PODTATRANSKÁ vodárenská
prevádzková spoločnosť informuje, že vo štvrtok 4. apríla od 9. do 15.
hod. bude z dôvodu napájania bytových domov na verejný vodovod prerušená dodávka pitnej vody v meste
Poprad, v blízkosti ulice Partizánska.
Prípadné ďalšie informácie poskytne
zákaznícka linka - 0850 111 800 alebo
dispečing spoločnosti - 052 /772 95 48.
V priestoroch Základnej
školy na Komenského ulici vo Svite
bude od 4. do 6. apríla sprístupnená
výstava s názvom Slovenské národné
povstanie.
VERNISÁŽ autorskej výstavy
s názvom Výber z tvorby Popradčana Martina Majerčáka sa uskutoční
v piatok 5. apríla o 16. hod. vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku.
Umeniu sa venuje od detstva. Tématicky sa orientuje najmä na tatranskú
prírodu, ľudovú architektúru a tiež
na motívy mestského života.
OD 28. do 31. marca sa konal
fotografický plenér pod vedením
svetoznámeho českého dokumentaristu a pedagóga Jindřicha Štreita.
Účastníci mapovali oblasť Spišského
Hrhova a jeho široké okolie prostredníctvom dokumentárnych humanistických fotografií, na ktorých
zachytávali špecifiká súčasného slovenského vidieka.
SPIŠSKÝ hrad po zimnej sezóne
opäť otvoril svoje brány poslednú
marcovú sobotu. Pre návštevníkov
bude otvorený denne od 9. do 17.
hod. s posledným vstupom o 16.
hod., počas veľkonočných sviatkov
o dve hodiny dlhšie s posledným
vstupom o 18. hod. Za nepriaznivých poveternostných podmienok
bude sprístupnenie hradu obmedzené. Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny na Spišskom hrade
sa uskutoční 4. mája.
(ppš)

•
•

osadenia nových značiek. Policajti
zároveň upozorňujú vodičov, aby
nejazdili po pamäti, ale dodržiavali dopravné značenie, pretože to sa
môže zmeniť kdekoľvek a kedykoľvek.
Mesto Poprad avizuje aj ďalšiu

zmenu dopravy a to na križovatke
Hviezdoslavovej a Alžbetinej ulice.
Hlavná cesta tu bude viesť už len
po Alžbetinej ulici. Doposiaľ bol
vykonaný prieskum intenzity dopravy a zmena by sa mala zrealizovať do leta tohto roka.
(ppv)

Bocian s bocianicou už hniezdia vo Veľkej
Kým ešte vo štvrtok bolo bocianie hniezdo vo Veľkej prázdne, v
nedeľu už v ňom potichu schúlená
sedela bocianica a bocian nad ňou
si veselo šuchoril a prehrabával perie. Pýšil sa upraveným príbytkom,
ktorý pripravil pre svoju vtáčiu
družku.
Prvé bociany prilietajú na Slovensko v marci, ale väčšina skôr až začiatkom apríla a v ďalších aprílových
dňoch. Veľčiansky bocian nesklamal
a opäť okrášlil túto mestskú časť. Je
symbolom šťastia a plodnosti, veď
každému je známy obrázok tohto
krásneho vtáka nesúceho malý batôžtek s dieťaťom v zobáku.
Bociany k nám prilietajú až z ďalekej Afriky, kde zimujú. Sú verné
svojmu hniezdu. Najprv prilieta
samček, aby ho opravil a zväčšil, až
o pár dní sa dostaví samička. Po spárení znáša väčšinou 2 - 5 vajec, vý-

prad získala 12 percent. Mesto bude
intenzívne pracovať na projektovej

•

•

•
•

nimočne menej alebo viac. Za viac
ako mesiac, počas ktorého sa rodičia
pri hniezdení striedajú, sa vyliahnu
mláďatá. Dva mesiace po vyliahnutí
sa učia lietať, aby boli na jeseň pripravené na odlet.
Veľčiansky bocian pomenovaný
v minulosti ako Hugo, dostal toto
meno zrejme podľa toho, že je v kalendári uvedené 1. apríla. A ten je
Svetovým dňom vtáctva.
(mar)

Vybrali ste si svoju cyklotrasu

Mesto Poprad plánuje výstavbu
novej trasy cyklistického chodníka. Primátor mesta Anton Danko
poskytol priestor všetkým Popradčanom vyjadriť svoj názor na nové
trasovanie v ankete, ktorá prebiehala formou hlasovania na webovom
sídle mesta Poprad od 11. do 25.
marca 2019. Do ankety sa v tomto
období zapojilo 2572 ľudí. S veľkým
náskokom nakoniec zvíťazila možnosť b) cyklotrasa smerom na Veľkú
Lomnicu popri rieke Poprad s 88
percentami. Možnosť a) cyklotrasa
do Svitu po pravej strane rieky Po-

Krátke správy

dokumentácii, ktorá by mala byť hotová do konca tohto roka.
(jhl)

•

•

3. 4. 2019

Strana 4

Zachovávajú les pre ďalšie pokolenia

Popradské mestské lesy sa rozprestierajú na rozlohe 850 hektárov, z
toho približne sto sa nachádza pri
letisku, väčšina na Kvetnici. Sú unikátne hlavne tým, že na relatívne
malom území sú zastúpené všetky
vegetačné stupne na Slovensku. Jarné prebúdzanie prírody znamená
aj pre les akoby novú sezónu. O to,
aby si v okolí nášho mesta udržal
významnú ekologickú i rekreačnú
funkciu sa stará spoločnosť Mestské
lesy Poprad.
Za riaditeľom ML Róbertom Dulom sme zašli hneď na začiatku apríla, ktorý bol oddávna známy ako
Mesiac lesov. Čochvíľa sa pustia do
výsadby sadeníc stromčekov, ale
nielen to. Chcú dokončiť lesnú cestu, ktorou sa prepoja sídliská s Kvetnicou a dotvorí sa 10-kilometrový
okruh. Riaditeľ konštatoval: „Mestské
lesy sú špecifické tým, že plnia aj úlohu
rekreačnú a oddychovú pre obyvateľov
mesta. V tomto duchu sa snažíme ta-

kýmto aktivitám napomáhať a v spolupráci s mestom, sme začali v minulom roku výstavbu spomínanej cesty,
ktorú budú môcť návštevníci využívať
na aktívnu rekreáciu.“ Návštevníci sa
tiež môžu poprechádzať po náučnom
kvetnickom chodníku, absolvovať
Okruh zdravia či vyjsť na Zámčisko.
Dôležitou úlohou spoločnosti Mestské lesy Poprad je však i zodpovedné
obhospodarovanie lesných porastov.
Starajú sa o zachovanie a udržiavanie
lesov, manažujú hospodárenie v nich
tak, aby sa zachovala pestrosť lesného
prostredia. „Ťažbu sa snažíme v mestských lesoch udržiavať len v čo najnižšej miere, aby sme lesy uchovali aj pre
budúce pokolenia,“ zdôraznil riaditeľ.
Ťažbu ovplyvňujú veterné kalamity
a podkôrny hmyz. ML vykonávajú
v prvom rade iba nevyhnutnú ťažbu
potrebnú na omladzovanie lesov,
aby odkrývali mladý porast a mohla dobre rásť ďalšia generácia lesov,
alebo ťažia po veterných kalamitách.

Tohto roku chcú dokončiť lesnú cestu, ktorá dotvorí 10-kilometrový okruh.

Na podnet čitateľa

V lesnej škôlke sa darí malým sadeničkám budúceho lesa.
Vďaka pestrému drevinovému zloženiu však nedávny silný vietor nevyvrátil stromy a zostali v poriadku.
Výsadbu nových stromčekov v poslednom období ovplyvňuje globálne otepľovanie. ML už nevysádzajú
smrek obyčajný, ale nahrádzajú ho
drevinami, ktoré sú odolné voči nepriaznivým a zmeneným podmienkam. Vo väčšej miere zalesňujú sadenicami buka, borovice, smrekovca a
drevín, ktoré prispievajú k udržaniu a
rozvíjaniu ekologickej stability. Vedúci
lesného obvodu ML Miroslav Lichvárik zhrnul: „Priemerne ročne sme doteraz sadili 55 tisíc stromčekov na približne 12-13 hektároch. Vzhľadom na
to, že plochy, ktoré boli postihnuté kalamitami z predchádzajúcich rokov, boli
zalesnené a stromčeky sa dobre prijali,
znižujeme výsadbu iba na 6 hektárov.
Tohto roku plánujeme zasadiť približne
25 tisíc stromčekov - borovicu, červený
smrek a v lokalite Velického lesa, ktorá
je podmáčaná, sadíme jelše. Znižujú
vlhkosť, sú viac odolné voči ohryzu zverou a darí sa im tam. Špecifikom je, že
teraz nepoužívame klasický spôsob za-

Riaditeľ Mestských lesov Poprad Róbert Dula (vľavo) s lesníkom Miroslavom Lichvárikom.
lesňovania jamkovou sadbou s krompáčom, ale štrbinový spôsob s použitím
sadzača a s obaľovanými sadeničkami.
Výsledky ujatosti stromčekov sú podstatne vyššie.“
Sadenie sa začne, len čo sa skončia jarné mrazy. Okrem lesnej škôlky, v ktorej ML sadenice pestujú,
majú zriadený aj fóliovník na pestovanie sadeníc buka a duba. Veď
dub je jednou z významných drevín. Sucho kyslomilné dubové lesy,
ktoré rastú južne od Popradu sú na
Slovensku veľmi zriedkavé. Priaznivcov lesa potešia i viaceré vzácne
rastliny aj živočíchy.
(mar)

Plot má prispieť k bezpečnosti chodcov i cestujúcich

Do redakcie prišiel jeden z obyvateľov sídliska Západ, náš čitateľ J.
P. Priviedol ho k nám plot.
Presnejšie oplotenie, ktoré vyrástlo okolo popradskej autobusovej
stanice z dvoch strán - od nákupného centra Kaufland a od Drevárskej ulice. Ešte donedávna občania
prichádzajúci na stanicu, najmä keď
sa ponáhľali na autobus, využívali
rôzne skratky často cez plochu a príjazdové cesty. Po dobudovaní veľkopredajne spomínaného obchodného
reťazca pohyb ešte viac zosilnel. Čitateľ sa však posťažoval na dlhú obchádzku až ku Alžbetinej ul. alebo z
druhej strany k Wolkerovej ul. Tých
pár minút je pre cestujúcich neraz
dôležitých, lebo im môže ujsť spoj.
Pre starších ľudí zo sídliska Západ
je táto zachádzka namáhavá. Plot sa
už stal i terčom vandalov. Na niekoľkých miestach ho potrhali a pováľali.

Opýtali sme sa SAD Poprad, čo
bolo dôvodom ohradenia autobusovej stanice plotom? V oficiálnom
stanovisku sa uvádza: „Návrh autobusovej stanice rieši STN 736075
Navrhovanie autobusových staníc.
V zmysle uvedeného predpisu sa ces-

tujúci v rámci autobusových staníc
môžu pohybovať iba v priestore autobusových nástupíšť, ktoré nadväzujú
na halu autobusovej stanice, respektíve parkoviskách určených pre parkovanie cestujúcich či ich rodinných
príslušníkov. Z hľadiska bezpečnosti

cestnej premávky do jazdnej dráhy
jednotlivých spojov môžu vstupovať
cestujúci, teda chodci, iba po vyznačených priechodoch pre chodcov prepájajúcich jednotlivé nástupištia. Z
hľadiska bezpečnosti premávky linkových spojov na autobusovej stanici,
pohyb iných chodcov ako cestujúcich
a personálu zabezpečujúceho jej prevádzku, je nežiaduci. Jediným súčasným technickým riešením je oplotenie
časti areálu, ktoré zabráni týmto nežiaducim pohybom chodcov po autobusovej stanici. Iným riešením je
vybudovanie nadchodov, respektíve
podchodov v smere súčasných najkratších trás pohybu chodcov.“
Dôvodom oplotenia autobusovej
stanice teda bola bezpečnosť chodcov aj cestujúcich. Radšej treba rátať
so zopár minútami navyše a ísť na
svoj autobusový spoj skôr, ako ohroziť svoj život.		
(mar)
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Prvý apríl sa už koncom 18. storočia vo
vtedajšom Rakúsko-Uhorsku pripomínal
ako Deň vtáctva. V
súčasnosti je Svetovým dňom vtáctva. Najznámejšími
vtákmi v Poprade
sú havrany čierne,
ktoré práve v marci a apríli začínajú
hniezdiť. Vyliahnuté
mláďatá z hniezda
vyletia koncom mája
a v júni. Poprad patrí
k lokalitám, kde sa
havranom páči a vytvárajú si u nás svoje hniezdne kolónie
napr. v staničnom
parku (na foto) a inde.

„Osemročkári“ zo starého gympla
medzi slovenskou elitou

Celoslovenské testovanie
žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a tercií a kvárt
osemročných
gymnázií
Komparo má porovnať
úroveň vzdelávacieho procesu a vedomostí žiakov
v jednotlivých školách. Nie
je nijako záväzné, školy sa
doň môžu prihlásiť dobrovoľne. Gymnázium na
Kukučínovej ulici v Poprade neváhalo ísť s kožou na
trh a prihlásilo doň svojich
žiakov osemročného štúdia.
Výsledky potvrdili, že na
„starom gympli“ to robia
týždeň v uto•rokMINULÝ
krátko po polnoci bol

na linke 159 prijatý oznam
ohľadom rušenia nočného
pokoja v jednom z bytov v
na sídlisku Juh, ktorého sa
dopustil majiteľ bytu hlasným krikom a búchaním.
Tento priestupok bol riešený
v zmysle zákona.
V TEN istý deň popoludní bolo mestskej polícii
oznámené, že na multifunkčnom ihrisku na Svätoplukovej ulici maloleté osoby rozbíjajú sklenené fľaše.
Previnilcov nemožno riešiť
v zmysle priestupkového zákona, preto sklenené črepiny
z ihriska pozbierali a ich konanie bude ďalej riešené so
zákonnými zástupcami.
POČAS priebežnej kontroly v stredu 27. marca

•

•

Dali ste nám
vedieť
veľmi dobre. Ich kvarta (paralelná trieda s 9. ročníkom
ZŠ) v konkurencii 17 370
žiakov zo 690 škôl z celého
Slovenska dosiahla v slovenskom jazyku absolútne
najlepšie výsledky spomedzi
všetkých testovaných, v matematike dosiahli percentil
99,6. Znamená to, že iba
štyri desatiny percenta škôl
na Slovensku dosiahli lepší
výsledok.
Nezaostali ani terciáni

(paralelná trieda s 8. ročníkom ZŠ), keď v slovenčine
dosiahli percentil s hodnotou 98,5, v dejepise 97,4,
v matematike 86,5 a vo fyzike 84,5.
„Výsledky kvarty sú skvelé,
tercie vynikajúce. Veríme,
že ich naši žiaci potvrdia aj
v blížiacom sa celoštátnom
testovaní T-9, do ktorého
budú po prvý raz zapojené aj
osemročné gymnáziá,“ optimisticky skonštatoval riaditeľ popradského Gymnázia
na Kukučínovej ulici Vladimír Lajčák.
Zdeno Suchý

Týždeň s mestskou políciou

krátko popoludní hliadka
mestskej polície vo Veľkej
pri veľkoobjemovom kontajneri odhalila osoby, ktoré
vyhadzovali obsah kontajnera na verejné priestranstvo.
Osoby tvrdili, že si chcú
z VOK-u zobrať nejaké veci,
ktoré doňho obyvatelia počas jarného upratovania vyhodili. Pod dozorom hliadky
okolie upratali.
ROVNAKO v stredu
pred ukončením hokejového stretnutia večer došlo k
vzájomnej fyzickej potýčke
medzi fanúšikmi popradského a banskobystrického
mužstva. Pri tomto zásahu
museli hliadky mestskej
polície použiť donucovacie
prostriedky na upokojenie

•

vášní. Následne bola vec
riešená v zmysle zákona o
priestupkoch.
VO ŠTVRTOK 28. marca popoludní bola hliadka
mestskej polície privolaná do
prevádzky OBI, kde pracovník SBS prichytil osobu pri
krádeži tovaru, ktorý si ukryla do vrecka. Svojím konaním sa dopustila priestupku
proti majetku, za čo jej bola
uložená bloková pokuta.
V PIATOK 29. marca
v noci preverila hliadka
oznam ohľadom rušenia
nočného pokoja v Zariadení sociálnych služieb na
Levočskej ulici. Hlučne sa
mala správať obyvateľka jedného zo sociálnych bytov. Po
upozornení došlo k náprave.

•

•

Zakrátko zasahovali hliadky
mestskej polície opäť. Tentokrát pri unimobunkách Staničnej ulici. Bola tam hlasno
pustená hudba, pri ktorej si
miestni obyvatelia pospevovali. Po dôraznom upozornení hudbu vypli a utíšili sa.
Podozrivé osoby boli za svoje konanie riešené v zmysle
zákona o priestupkoch.
V SOBOTU 30. marca
večer objavila hliadka MsP
Poprad osobu, ktorá poškodzovala vozidlo zaparkované na parkovisku v blízkosti
železničnej stanice. Podozrivá osoba pod vplyvom alkoholu bola predvedená za
účelom zistenia totožnosti.
Pri zákroku kládla aktívny
odpor, preto boli použité aj

•

donucovacie
prostriedky.
Vyrozumený bol aj držiteľ
poškodeného motorového
vozidla, ktorý odcestoval
vlakom. Po jeho návrate a
vyčíslení škody bude konanie pokračovať.
V NEDEĽU 31. marca
v noci hliadky MsP Poprad
v spolupráci s pracovníkmi
Mestskej občianskej poriadkovej hliadky na Matejovskom námestí obmedzili
osobnú slobodu 34-ročnému mužovi z Popradu, ktorý je dôvodne podozrivý zo
spáchania trestného činu
porušovania domovej slobody. Dopustil sa ho tým,
že v uvedený deň v nočných hodinách neoprávnene
vnikol prekonaním oplotenia na pozemok rodinného domu.
(msp)

•

Medzi vybranými strednými odbornými školami je aj matejovská

Aktivity Európskej komisie a Svetovej banky v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov (Catching - up
Regions) v Prešovskom samosprávnom kraji naberajú na intenzite. Na
stretnutí Riadiaceho výboru minulý
týždeň medzinárodní experti so zástupcami PSK rokovali o prípravách
konkrétnych projektov, ktoré odporúčajú na financovanie z eurofondov v rámci vybraných oblastí rozvoja kraja. Hovorilo sa aj o nových
témach na ďalšie obdobie.
Po analytickej časti a tvorbe akčného
plánu sa odborný tím zameral na plán
investícií v kraji za takmer 60 miliónov eur. „Za posledných 12 mesiacov sa
nám podarilo vypracovať stratégie v štyroch vybraných komponentoch. V oblasti energetickej efektívnosti sme urobili
inventarizáciu verejných budov, ktoré

nespĺňajú nároky na šetrenie s energiami a vážne zaťažujú životné prostredie.
Pokročili sme aj v cestovnom ruchu, kde
sme sa zamerali na turisticky síce atraktívne, ale nedocenené územie Polonín.
Pracujeme na vybudovaní vodovodnej
a kanalizačnej siete pre viaceré obce regiónu, rovnako aj na príprave projektov
opravy ciest v okrese Snina,“ zhodnotil
pokrok v kľúčových témach iniciatívy
Catching - up Regions zástupca Európskej komisie Andreas von Busch.
Ako doplnil, možnosti financovania sa hľadajú aj pre vybudovanie regionálneho geoportálu a spracovania
otvorených dát, rovnako aj pre oblasť
stredného školstva, ktoré by malo byť
lepšie pripravené na duálne vzdelávanie a prepojenie s trhom práce.
„Máme za sebou analýzu škôl a študijných programov. Vyselektovali sme päť

stredných odborných škôl, pre ktoré pripravujeme investičné balíky v celkovom
objeme približne 16 miliónov eur, ktoré
by mali smerovať do materiálneho či
priestorového vybavenia, vytvorenia
podnikateľského inkubátora, do tréningov učiteľov i vzdelávania žiakov. Chceme vytvoriť modelové školy, ktoré by
mohli byť vzorom pre ostatné vzdelávacie inštitúcie,“ uviedol A. von Busch.
Medzi skupinou vybraných stredných
škôl v kraji sú SOŠ elektrotechnická
v Poprade-Matejovciach, SOŠ polytechnická A. Warhola v Medzilaborciach, SOŠ Jarmočná v Starej Ľubovni,
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej v Prešove a SOŠ agropotravinárska a technická v Kežmarku.
Na stretnutí Riadiaceho výboru na
pôde PSK sa diskutovalo aj o možných
nových oblastiach spolupráce Európ-

skej komisie a Svetovej banky na ďalší
rok. Medzi navrhovanými témami je
aj zlepšenie inovačného prostredia či
riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít v kraji.
Na území Slovenska je Prešovský
samosprávny kraj pilotným regiónom, ktorému je poskytnutá technická pomoc zo strany Európskej komisie a Svetovej banky. Participujúcou
stranou je na národnej úrovni Úrad
podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu, ktorého úlohou je
pomoc pri zacielení výziev a zabezpečení finančných zdrojov na implementáciu vybraných projektov.
Iniciatíva dobiehajúcich regiónov
mala pôvodne v Prešovskom samosprávnom kraji končiť v júni 2019,
pre dobrú spoluprácu bude pokračovať minimálne ďalší rok.
(dje)
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Program kina
CINEMAX Poprad
Od 4. do 10. apríla
Ako si vycvičiť draka 3
2D: o 13. hod. (hrá sa len
cez víkend), o 15.20 hod.,
Shazam! 3D: o 17.40 hod.,
Shazam! 2D: o 13.10 hod.
(hrá sa len cez víkend),
o 20.30 hod., Predpremiéra - Princ Krasoň: o 14.10
hod. (hrá sa len 7.4.), Čarovný park 2D: o 14.10 hod.
(hrá sa len 6.4.), Teroristka:
o 16.20 hod. a o 18.30 hod.,
My: o 20.50 hod., Dumbo
2D: o 15.50 hod. (nehrá sa
6.4. a 10.4.), o 16.40 hod.
(hrá sa len 10.4.), LOVEnie: o 18.20 hod. (nehrá
sa 6.4. a 10.4.), Arctic: Ľadové peklo: o 20.40 hod.
(nehrá sa 6.4., 9.4. a 10.4.),
Maratón slovenského filmu: o 16.30 hod. (hrá sa len
6.4.), Artmax filmy - Verní
neverní: o 20.40 hod. (hrá
sa len 9.4.), Artmax opera
- La Gioconda: o 20. hod.
(hrá sa len 10.4.). Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

•

MEDIAČNÉ centrum
Poprad poskytuje bezplatnú mediačnú službu pre
obyvateľov mesta. Najbližšia poradňa bude zajtra 4.
apríla od 14. do 16. hod.
na Okružnej ulici č. 25
v Poprade.
13/19-R

Nový návrh zonácie TANAP-u musí byť vyvážený
a na vymedzených územiach umožňovať aj rozumný rozvoj

Režim na území Tatranského národného parku (TANAP) má významný dopad na každodenný život
obyvateľov a možnosti rozvoja horských sídiel v Tatrách aj na fungovanie a konkurencieschopnosť odvetvia cestovného ruchu. S cieľom
nastaviť východiská pre už dlhodobo
diskutovanú tému zonácie TANAP-u sa na odbornom Okrúhlom stole
v Starom Smokovci minulý štvrtok
stretli zástupcovia horských sídiel,
tatranských a podtatranských miest
a obcí a cestovného ruchu na území TANAP-u. Výsledkom stretnutia
je spoločná výzva, ktorou signatári
podporujú čo najskoršie nastavenie
pravidiel fungovania na území TANAP-u za predpokladu, že pripravený návrh bude vyvážený a vznikne
v rokovaniach so všetkými dotknutým stranami. Nová zonácia by mala
podľa nich určiť jasné hranice jednotlivých zón, vrátane území určených pre aktivity horských sídiel a
rozvoj cestovného ruchu. Zároveň by
mala nastaviť jednoznačné pravidlá,
podľa ktorých sa na týchto územiach
môžu tieto aktivity aj realizovať.
„Obce aj turizmus sa na území Tatier vyskytovali a rozvíjali dávno pred
vyhlásením národného parku, ale odvtedy sa ich postavenie a možnosti rozvoja nikdy detailne neriešili. V dôsledku
toho sú dnes ľudia žijúci v intraviláne
obcí na území TANAP-u tak trochu v
zovretí zákonov, ktorými sa chráni národný park,“ povedal predseda Asociácie horských sídiel Slovenska (AHSS)

a zároveň primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš. „Ochrana prírody je samozrejme dôležitá, ale v intravilánoch
miest a obcí na území národného parku
žijú ľudia, a na to treba pamätať tiež.
Zatiaľ je však téma zonácie TANAP-u riešená výhradne z pohľadu ochrany
prírody, a zabudlo sa na ostatné záujmy
a potreby ďalších subjektov.“
Predstavitelia horských sídiel navrhujú v spoločnej výzve vytvoriť rezervu pre rast a rozvoj horských sídiel na
území TANAP-u na úrovni minimálne
10 % z celkovej súčasnej zastavanej
plochy týchto sídiel. Zároveň požadujú
na územiach určených pre rozvoj horských sídiel prijatie takých opatrení,
ktoré pre mestá a obce na území TANAP-u budú znamenať oproti súčasnému stavu menšiu administratívnu
záťaž a zjednodušenie povoľovacích
konaní v zmysle dohodnutých pravidiel.
„Nikto nespochybňuje hlavný zmysel
národných parkov, ktorým je ochrana
vzácnych prírodných území,“ uviedol
predseda Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí Štefan
Bieľak. „Ale všade na svete sú národné
parky aj miesta, kam prichádza najviac
turistov. Cestovný ruch je pre regióny,
ktoré disponujú prírodnými krásami
a národnými parkami najprirodzenejším odvetvím a mohol by byť zdrojom
atraktívnych pracovných príležitostí pre
ľudí, ktorí žijú v regióne Tatier. Preto
je dôležité, aby tak zásadný dokument,
akým je nová zonácia Tatier, ktorá určí
pravidlá na mnoho rokov, vznikal za

aktívnej účasti a v diskusii aj s tatranskými obcami a zástupcami cestovného
ruchu.“
Rozvojové aktivity obcí či subjektov
cestovného ruchu v TANAP-e doteraz
fungovali na princípe udeľovania výnimiek, čo viedlo k mnohým sporom
a aktuálne aj k negatívnemu postoju
verejnosti voči akémukoľvek rozvoju
na území národného parku.
„Je na škodu veci, že väčšina diskusie okolo ochrany prírody v národných
parkoch sa dnes sústreďuje najmä na
rozvojové zámery v rámci alebo v blízkosti tradičných turistických stredísk,
ktoré však predstavujú menej ako 1 %
územia súčasného národného parku.
Teraz sme v situácii, že zonácia by mala
„obkresliť“ existujúce strediská a zakonzervovať súčasný stav bez toho, aby sme
sa pozreli, ako reálne jednotlivé lokality fungujú a do akej miery sú už dnes
dotknuté ľudskou činnosťou. Toto nie
je cesta, ktorá prospieva ochrane prírody, ani cestovnému ruchu,“ konštatoval Richard Pichonský, podpredseda
predstavenstva Oblastnej organizácie
cestovného ruchu (OOCR) Región
Vysoké Tatry.
Združenia zastupujúce horské sídla a subjekty cestovného ruchu preto
navrhujú, aby celkové územie, ktoré
bude po prijatí novej zonácie určené pre rozvoj turizmu, predstavovalo
1,5 % súčasného územia TANAP-u.
Na tomto území by za prioritné funkcie národného parku mali byť považované turizmus, šport, rekreácia a kúpeľníctvo.		
(čat)

Prešovský kraj vlani navštívilo viac ako deväťstotisíc návštevníkov

V priebehu roka 2018
navštívilo Prešovský kraj
932 121 návštevníkov,
z toho bolo 285 225 zahraničných. V porovnaní s rokom 2017 počet návštevníkov sa zvýšil o 4,2 %.
Na celkovom počte návštevníkov v Slovenskej republike
sa kraj podieľal 16,7 % a na
počte zahraničných 12,6 %.
Prešovský kraj je tretí najnavštevovanejší na Sloven
sku,
hneď po Bratislavskom a Žilinskom kraji. V prevažnej
miere sa na návštevnosti kraja
podieľali Slováci, zahraniční návštevníci tvorili 30,6 %.
Najvyššie zastúpenie z celkového počtu zahraničných návštevníkov mali hostia z Českej republiky 38,7 %, Poľska
16,4 %, Maďarska 9,2 %, Ne
mecka 5,7 % a Ukrajiny 4,4 %.
Najviac, 65,7 % návštevníkov

Prešovského kraja, sa ubytovalo v okrese Poprad, ďalej
nasledovali okresy Kežmarok
9,5 %, Prešov 6,3 % a Bardejov 5,5 %. Do okresu Poprad
prišlo najviac zahraničných
návštevníkov, a to 21,9 %
z celkového počtu návštevníkov kraja.
Priemerná dĺžka pobytu
návštevníkov v kraji bola 3,1
dňa. Dlhšie pobyty boli zaznamenané v okresoch Bardejov, a to 6,8 dňové a Stará Ľubovňa 4,9 dňové, čo
ovplyvňovala hlavne kúpeľná
turistika. Naopak, najkratšie
pobudli návštevníci v okrese Humenné s priemerným
počtom prenocovaní 1,6 dňa.
Návštevníkom Prešovského
kraja ku koncu decembra 2018
poskytovalo ubytovacie služby 728 ubytovacích zariadení.
Ich počet medziročne vzrás-

tol o 66 objektov na základe
aktualizovaného štatistického
registra ubytovacích zariadení
obcami. Ubytovacie zariadenia v Prešovskom kraji pred
sta
vujú 18,2 % z celkového
počtu zariadení na Slovensku.
Návštevníci mali k dispozícii
11 295 izieb s 30 646 lôžkami
a 2 104 miest na voľnej ploche.
Najvyšší podiel ubytovacích
zariadení v kraji mal okres Poprad, a to 44,4 %, potom okres
Kežmarok 17,7 % a Prešov
8,7 %.
Celkové tržby za ubytovanie v Prešovskom kraji dosiahli hodnotu 71,5 mil. eur,
čo z celoslovenských tržieb
predstavuje 16,7 %. Oproti
minulému roku tržby vzrástli
o 13,7 %. Podiel tržieb od domácich návštevníkov v kraji
činil 64,1 %, v nominálnej hodnote to predstavuje

45,9 mil. eur. Z jednotlivých
okresov kraja najvyššie tržby
za ubytovanie boli v okrese
Poprad 51,3 mil. eur, nasledovali okresy, Kežmarok 6,5
mil. eur, Stará Ľubovňa 4,3
mil. eur, Prešov 3,2 mil. eur
a Bardejov 2,9 mil. eur. Priemerná cena za ubytovanie

v kraji bola 24,65 eur, čo je
o 2,97 eur nižšia ako je priemer za Slovenskú republiku.
Najvyššiu priemernú cenu
za ubytovanie s hodnotou
28,46 eur zaplatili návštevníci v okrese Prešov a najnižšiu
priemernú cenu 8,34 eur
v okrese Bardejov.

Cestovný ruch v okrese Poprad
V roku 2018 bolo v okrese
Poprad do štatistického zisťovania zaradených 323 ubytovacích zariadení s kapacitou 5 515 izieb, 15 352 lôžok
a 400 miest na voľnej ploche.
Služby využilo 612 181 návštevníkov, z nich 66,6 % boli
slovenskí návštevníci. Zahraniční návštevníci tvorili
33,4 % a do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ne-

mecka. V porovnaní s rokom
2017 počet návštevníkov sa
zvýšil o 3,8 %. Priemerná
cena za jedno prenocovanie
dosiahla v okrese Poprad
27,88 eur. Priemerný počet
prenocovaní na jedného návštevníka bol v okrese 3 noci.
Celkové tržby v okrese dosiahli 51,3 mil. eur.
Jaroslava Petričová,
Štatistický úrad SR
- pracovisko ŠÚ SR v Prešove
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Nič nie je vzrušujúcejšie, ako riskovať pre lásku.“
Roger Louis Schütz-Marsauche

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 3. apríla má meniny - Richard, vo štvrtok 4. apríla - Izidor,
v piatok 5. apríla - Miroslava, v sobotu 6. apríla - Irena, v nedeľu
7. apríla - Zoltán, v pondelok 8. apríla - Albert a v utorok 9.
apríla - Milena.

MANŽELSTVO UZAVRELI
15. marca 2019 - Mariana Jakubčáková a Dušan Rusňák, Beáta
Vaverčáková a Tomáš Kuľka, Martina Fedorová a Zbyšek Hirňák,
Alexandra Ralbovská a Lukáš Koman.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 29. marca 2019
vo Veľkej s

Katarínou Predajnianskou,
72-ročnou

V piatok 29. marca 2019
vo Veľkej s

Jánom Mertom,
62-ročným

V sobotu 30. marca 2019
v Spišskej Teplici s

Máriou Šellengovou,
94-ročnou

V pondelok 1. apríla 2019
vo Veľkej s

Katarínou Pomorskou,
63-ročnou

Spomienka
V týchto dňoch uplynulo desať rokov, čo nás navždy opustili moji drahí rodičia
MARGITA A LADISLAV FIĽOVCI.
Ani čas nepomáha zahojiť bolesť z
ich odchodu...
Za spomienku ďakuje dcéra
Katarína s rodinou

Spomíname
V nedeľu 7. apríla 2019 uplynie 12
rokov, čo nás vo veku 71 rokov navždy opustil drahý manžel, otec a
starý otec
VOJTECH SMUTNÝ.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

Putovanie za históriou

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok a
zaujímavostiach pod názvom Putovanie za históriou Tatranskej Lomnice sa uskutoční pre záujemcov v sobotu 6.
apríla. Zraz je o 9.30 hod. pri budove TEŽ v T. Lomnici. Viac
na www.vysoketatry.sk.			
(ppp)

Cenník inzercie v novinách Poprad

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

Veľtrh sociálnych aktivít v Poprade
zviditeľnil neviditeľných

V jednom z popradských
nákupných centier sa koncom marca konal Veľtrh
sociálnych aktivít. Veľtrh
priblížil verejnosti aktivity,
ktoré robia sociálne organizácie a takto im vyjadril
úctu a vďačnosť. Sociálne
organizácie pomáhajú tým,
ktorí sa o seba nemôžu
alebo nevedia postarať:
deťom z detských domovov, ľuďom bez domova,
uľahčujú život týraným,
osamelým
matkám,
skvalitňujú život zdravotne handicapovaným,
starajú sa o starých, sú
nablízku osamelým, venujú sa sociálnemu poradenstvu.
Organizátor a predseda
Fóra kresťanských inštitúcií Tomáš Kuzár uviedol:
„V prvom rade chceme
ľuďom povedať, že takéto inštitúcie existujú. Aby aj
väčšinová spoločnosť vedela,
že je dôležité vyjadriť solidaritu. Ľudia bežne s týmito organizáciami prídu do styku,
až keď ich potrebujú.“
Na veľtrhu sociálnych aktivít bol aj riaditeľ Košickej
organizácie OÁZA - Nádej

pre nový život Peter Gombita (na foto): „Naučil som sa
robiť dobro pre druhých. To
dobro má pre mňa takú silu,
a napĺňa ma, že už bez neho
nevyžijem ani deň. Žije u nás
300 bezdomovcov. Nie je to
len o ubytovaní. My týchto
ľudí ťaháme k normálnemu

životu. Pozývame hoci aj
podnapitých ľudí z ulice, vybavujeme im doklady a pomaly s nimi komunikujeme,
budujeme pracovné návyky.
Máme farmu - kravy, kozy,
kde treba dojiť, zametať, staviame domčeky. Vedú to tí, čo
sú „od fachu“.“

Každý bezdomovec má
podľa Petra Gombitu niekoľko „zranení - zlomenín“:
exekúcia, rozvod, strata zamestnania, strata rodiny,
priateľov, choroby, dlhy... :
„Byť v ich koži, naozaj si neviem predstaviť, že nemám
kam ísť dnes spať. A oni takto
prežívajú roky. To je pre
mňa nepochopiteľné, aj
keď s nimi žijem a pracujem.“
Niektorí bezdomovci
sú vďační, iní menej. To
pre P. Gombitu dôležité
nie je. Robí pre nich, čo
môže, aby sa im žilo ľahšie. „Bezdomovcom veľa
dlhujem. Dali mi viac, ako
ja im. Môj život je vďaka
nim v iných sférach“, dodal P. Gombita.
Okolo nás žije mnoho
neviditeľných dobrodincov, ktorí venujú svoj
čas, energiu a prostriedky
tým, ktorí si sami nedokážu
pomôcť. Veľtrh sociálnych
aktivít v Poprade hostil spolu dvanásť pomáhajúcich
zariadení. Ďalšie podujatie
tohto druhu bude 18. mája
v Prešove a na jeseň aj v
iných mestách.
(kpa)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 3. apríla - Tília, vo štvrtok 4.
apríla - Dr. Max - OC Max, v piatok
5. apríla - Cyprián, v sobotu 6. apríla - Adus, v nedeľu 7. apríla - Ekolekáreň - OC Forum, v pondelok 8.
apríla - Benu - bývala Altea a v utorok 9.
apríla - Benu - Kaufland. Tília: Banícka
ul., Dr. Max - OC Max: Dlhé hony, Cyp-

rián: L. Svobodu, Adus: Mnoheľova ul. 2,
Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv.
Egídia, Benu: bývala Altea, Nám. sv.
Egídia 14, Benu: Kaufland, Moyzesova ul. Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt,
nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Budete prežívať veľmi
pekné životné obdobie. Je to zásluhou vášho konania v minulosti.

Neplánované výdavky
vás prinútia rozmýšľať, odkiaľ zobrať viac peňazí. Naskytne sa vám
dobrá príležitosť.

Dajte si záležať na vašej práci. Nadriadení
rozmýšľajú, či vás majú povýšiť.

Ak ste niečo
v minulosti
zanedbali, teraz vás to dohoní. A
ešte s úrokom.

V poslednom čase sa
nudíte a pre vás nie je nič horšie.
Choďte medzi ľudí, tam budete
ako ryba vo vode.
Bude
to
šťastný týždeň, kedy vám budú vychádzať
najmä pracovné, záležitosti.

Vyrovnané
a pokojné
obdobie bude trvať dlhodobo.
Vo vnútri cítite samú radosť.
Niekedy by
ste si mali
priznať aj svoju chybu. Teraz vám
ju vytkne druhá strana.

Niektoré
povinnosti
by ste mali splniť hneď. Ak ich
odložíte, budú komplikovanejšie.

Niekto
vám prejaví svoje city, ale vy oň nemáte
záujem. Napriek tomu vám to
polichotí.

Príčinou
toho, že sa
budete zdravotne cítiť zle, budú
psychické starosti.

Najviac si
ceníme to,
k čomu sme neprišli ľahko. To
bude tentoraz platiť aj pre vás.
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Inzercia

• Predám

kvalitný leštený
Tatranský smrekový obklad
- 3 €, perodrážku, zrubový
profil - pologuľatý, hranoly
a dlážkovicu na podlahy. Inf.:
č. t. 0908 234 866, www.drevozrubyobklady.sk
2/19-P
Predám záhradu na Dubine 400 m2, elektrina, studňa, odpad urobené. Cena
dohodou. Inf. č. t.: 0909
174 873.		
3-19-P

•

•
•

Výkup parožia. Inf. č. t.
0904 834 937.
3/19-R
Prenajmeme kancelárske
priestory v Poprade, Teplická
34, bývalá AB Stavomontáže.
Inf.: č. t. 0905 563 836, e-mail:
pabamke@gmail.com 12/19-R
Dám do prenájmu 2-izb.
byt v Poprade na sídl. Juh 3,
Ul. MPČĽ, slnečný, s balkónom, zrekonštruovaný, čiastočne zariadený, cena vrátane
energií 350 €/mesačne. Inf.: č.
t. 0908 175 516.
18/19-R

•

Kultúrny program mesta Poprad

Štvrtok 4. apríl od 10 hod./
divadelná sála Domu kultúry
v Poprade
DEŇ TANCA
Krajská súťaž v nefolklórnom
tanci pre Prešovský kraj - ZŠ,
ZUŠ, SZUŠ. Hlavný organizátor Podtatranské osvetové stredisko a spoluorganizátor mesto
Poprad. Viac na www.osveta-

poprad.sk. Vstup voľný.

Nedeľa 7. apríl o 10. hod./divadelná sála DK v Poprade
AKO JANKO MARIENKU
HĽADAL
Autorská rozprávka dvoch profesionálnych hercov z divadla
Jonáša Záborského v Prešove.
Vstupné: 1,50 €

Hľadá domov

V Mestskom útulku Poprad je v súčasnosti veľa
vhodných psov na adopciu. Záujemcovia získajú
viac informácií na utulok.
poprad.sk, utulok@msupoprad.sk alebo na tel. čísle
0910 890 228.
Na adopciu čaká:
Dário je približne ročný kríženec. Mestskej polícii bolo nahlásené, že na
ulici Na letisko je o strom
priviazaný hrubou reťazou
pes. Bezcitný majiteľ sa ho
takýmto spôsobom zbavil.
Ide o veľkého, nádherného,
veľmi priateľského a hravého

psa. Je pre neho najvhodnejší
rodinný dom s veľkou záhradou, kde by sa mohol dosýta
vybehať. Napriek tomu, čo
zažil, má rád ľudí, preto veríme, že sa nájde niekto, kto
mu poskytne nový milujúci
domov. Psík je odčervený,
odblšený, zaočkovaný a začipovaný.		
(mup)

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

nebytového priestoru výmere 17,19 m2, ktorý sa nachádza v
budove na ulici Joliota Curie 736/39 v Poprade, zapísanej na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, k. ú. Poprad, na liste vlastníctva č. 3806. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 600,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: obchodné, reprezentačné, kancelárske a ostatné
priestory podobných úžitkových vlastností v súlade so živnosťou
budúceho nájomcu.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16.4.2019 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msupoprad.sk, tel.
052/7167293, 052/7167297.			
PP-38

Kino Tatran
3. apríla o 19. hod.
BEST OF MFFK
FEBIOFEST - KLÉRUS
4. a 5. apríla o 19. hod.
JEDNOU NOHOU V BASE
IT, komédia, 98 min., titulky,
MP12
Talianska komédia o tom, že
zákon nemusí vždy platiť pre
všetkých rovnako. Vstupné: 5
€, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
6. a 7. apríla o 16.30 hod.
DUMBO 3D

USA, rodinný / fantasy, 114
min., dabing, MP7
Walt Disney a vizionársky režisér Tim Burton prinášajú nové
dojímavé spracovanie príbehu
o slonovi s obrovskými ušami,
ktorý dokáže lietať. Vstupné:
6 € + 0,80 € okuliare. Vstupné
zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 5 € + 0,80 € okuliare
6. a 7. apríla o 19. hod.
TERORISTKA
CZ, komédia / dráma, 95
min., česká verzia, MP12
Učiteľka na dôchodku celý život svojich žiakov učila, že základom všetkého je slušnosť a

násilie nič nerieši. Lenže nakoniec zistí, že presne na toto sa
gauneri spoliehajú. Vstupné: 5
€, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
8. apríla o 19. hod.
SVEDKOVIA PUTINOVI
LV / CH / CZ, dokumentárny,
102 min., titulky, MP15, FK
Jeľcin rezignuje na post prezidenta a menuje Putina. Mansky dostal za úlohu nakrútiť
o Putinovi „zákazkový“ film,
čím k nemu získal nepredstaviteľný prístup a nebál sa ho pýtať nepríjemné otázky. Vstupné: 5 €, Vstupné FK, ŤZP: 3 €

Aj Popradčania môžu nakopnúť svoje projekty

Karpatská nadácia otvorila 9. grantovú
výzvu Máme radi východ, ktorej cieľom
je podporiť aktívnych východniarov a ich
dobré nápady.
„V tejto výzve sa zameriavame na oblasti
zdravého životného štýlu a zmysluplné trávenie voľného času. Výzva je vyhlásená vďaka
podpore účastníkov Karpatskej vandrovky.
Trasa po hrebeni Volovských vrchov dlhá 50
km preverila sily a kondíciu 107 vandrovníkov, ktorí zároveň darovali do Fondu Karpatskej vandrovky 10 700 eur. V roku 2018
vandrovku podporili piati individuálni darcovia,“ uviedol programový manažér Karpatskej nadácie Tomáš Török.
Cieľom výzvy programu Máme radi východ
je podporiť projekty v regióne východného

Slovenska, ktoré prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného
času, k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti. „O finančnú podporu sa môžu uchádzať
občianske združenia, neziskové organizácie,
nadácie a neinvestičné fondy z Prešovského a
Košického kraja. Maximálna výška grantu na
projekt je 2 500 eur a celkovo fond prerozdelí 10
700 eur. Navrhované projekty musia byť zrealizované v období od 1. júla do 31. decembra
2019. Žiadatelia, ktorí nezískali žiaden grant
za posledné tri kalendáre roky od Karpatskej
nadácie, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení,“ dodal T. Török.
Výzva je otvorená do 15. apríla. Viac informácií poskytuje webová stránka nadácie. (ppp)

Prípady podvodného vymáhania nedoplatkov sa množia
Sociálna poisťovňa vyzýva
poistencov, aby pri doručení
zásielky o vymáhaní nedoplatku poistného, boli pozorní
a nedali sa oklamať podvodníkmi. Zaznamenala pokus o
neoprávnené vymáhanie pohľadávky pod menom firmy s
iniciálkami E. E., ktorá zaslala
poistenke SP výzvu na úhradu
nedoplatku. Pod hrozbou narastania dlhu žiadala v krátkom čase uhradiť nedoplatok
poistného aj s úrokmi na číslo
účtu, ktoré nepatrí Sociálnej
poisťovni. Nejde o jediný prípad. Podobné pokusy o podvod už hlásia viaceré pobočky
Sociálnej poisťovne.
Princíp podvodu je v týchto
prípadoch podobný: Firma,
ktorá je poistencovi nezná-

ma, mu zašle upozornenie v
listovej podobe o tom, že má
uhradiť svoj nedoplatok v
Sociálnej poisťovni. Informáciu o dlhu čerpá zo zoznamu
dlžníkov, ktorý je zverejnený
na webovej stránke Sociálnej
poisťovne, preto upozornenie
pôsobí dôveryhodne. Dlh,
ktorý firma žiada zaplatiť ešte
navýši o určitú sumu (penále) a žiada ho zaplatiť na
číslo účtu, ktoré však nepatrí
Sociálnej poisťovni. V liste je
priložená aj faktúra na navýšenú sumu so splatnosťou v
krátkom čase.
Sociálna poisťovňa vyzýva
poistencov, aby v takýchto
prípadoch a pri akýchkoľvek
iných pochybnostiach si overili vymáhanie dlhu. Môžu

tak urobiť osobne, v ktorejkoľvek pobočke alebo telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra
Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa vymáha
dlžné poistné a penále tromi
spôsobmi: v tzv. správnom
konaní,
prostredníctvom
mandátnej správy alebo exekútora, avšak vždy až po tom,
ako dlžníka najskôr vyzve na
uhradenie dlhu písomne originálnym rozhodnutím. Voči
nemu sa dlžník môže do 15
dní odvolať. Dôležité je pritom
vedieť, že Sociálna poisťovňa,
ústredie i všetky pobočky
majú účty otvorené výlučne
v Štátnej pokladnici s kódom
banky 8180. Podrobnosti sú
na www.socpoist.sk. (psp)
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Poľovníci sa pochválili najcennejšími trofejami

Jelenie, srnčie, diviačie, muflónie i kamzičie trofeje môžu návštevníci obdivovať na tohtoročnej
chovateľskej prehliadke trofejí
ulovených v uplynulej poľovníckej
sezóne. Môžu sa nimi popýšiť
členovia poľovných revírov z Popradského okresu vrátane revíru
rozprestierajúceho sa na území
TANAPu. Výstava je otvorená ešte
dnes v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade od 9. do 17. hod. a
zajtra 4. apríla od 9. do 12. hod.
Predseda obvodnej hodnotiteľskej
komisie Obvodnej poľovníckej komory v Poprade Šimon Škoviera (na
foto uprostred) zosumarizoval: „Celkovo vystavujeme 365 kusov rôznych
druhov trofejí jelenej, srnčej, diviačej,
muflónej a ostatných druhov zveri. Sezóna bola vcelku dobrá. Napriek drsným klimatickým podmienkam stále
dosahujeme vynikajúce výsledky. Môžeme sa pochváliť tým, že v každom

druhu zveri máme zlaté medailové
trofeje, okrem jazveca.“ Výnimočnou
je v tejto sezóne špičková trofej jeleňa,
ktorá je druhou najsilnejšou za dlhé
roky hodnotenia v podtatranskom
regióne. Ulovil ju Milan Kunaj z poľovného revíru Štrba a tento jeleň dosiahol hodnotu 224,52 bodu CIC. V

kategórii srnčej zveri je najcennejšia
trofej ohodnotená 138,90 bodmi CIC
takisto z poľovného revíru Štrba. Nejde však o uloveného, ale o uhynutého
jedinca. V kategórii muflónej zveri
sa najviac darilo Ľudovítovi Fedorovi z poľovného revíru Dubina, zverník Kvetnica, ktorý ulovil muflóna v
bodovej hodnote 229,95 bodu CIC
a získal zaň zlatú medailu. „Zlatom“
bola ocenená aj diviačia trofej Rudolfa Rusnáka z poľovného revíru
Dubina so ziskom 129,68 bodu CIC.
Z ostatnej zveri boli ohodnotené zlatou medailou vlk (42,27 bodu CIC),
rys (27,18 CIC) a kamzík (107,90
bodu CIC), všetky z úhynu v oblasti
poľovného revíru TANAP. Z jazvečích trofejí bola najúspešnejšia trofej
jazveca (22,78 bodu CIC) ulovená v
poľovnom revíri Kozí kameň Vladimírom Švagerkom. Na prehliadke
sa nachádza tiež trofej bobra uhynutého v poľovnom revíri TANAP.

Úhyn je často spôsobený zrážkou
zveri s vozidlami, pretože veľa migruje
cez rôzne cesty, ale neraz podľahne aj
nepriaznivým klimatickým podmienkam spôsobeným vysokou snehovou
pokrývkou a tuhou zimou. A samozrejme svoj podiel na úhyne majú aj
predátori ako vlk, rys či medveď.
Jeden z úspešných poľovníkov Ľ.
Fedor (na foto hore) zo Spišskej Soboty, ktorý poľuje v PR Dubina už 43
rokov, nám ukázal svoju krásnu najvyššie ohodnotenú trofej muflóna.
Uviedol: „Ulovil som ho v zverníku
v Kvetnici. Muflón bol napadnutý,
už by dlhšie nevydržal, hoci bol ešte
schopný chodiť. Čakali sme na neho
na posede vyše dve hodiny. Mali sme
aj trošku smolu. Keď som ho už mal
na muške, prišiel druhý muflón a postavil sa pred neho. Našťastie potom
spravil pár krokov. Dobre som namieril a trafil som ho.“ Bol to darček k
jeho osemdesiatke.		
(mar)

V Artklube zneli úryvky diel
dvoch svetových literátov

Popradský literárny klub
zorganizoval v posledný
marcový piatok Literárny
deň. Konal sa v Artklube
TG. Na programe bola tvorba dvoch obľúbených majstrov pera - francúzskeho
básnika Jacquesa Préverta a talianskej spisovateľky Eleny Ferrante.
Milovníci Prévertovej poézie sa mohli započúvať do
jeho veršov a dozvedeli sa aj
niečo o jeho živote. Pre fanúšikov talianskej spisovateľky
Eleny Ferrante bola pripravená diskusia o sérii kníh z Neapolskej ságy a aj recenzie jej
ďalších diel. Všetci účastníci
mali možnosť diela tejto autorky získať v tombole.
Lenka Fabryová z Popradského literárneho klubu
uviedla: „Chceli sme využiť

marec ako Mesiac knihy. Títo
dvaja autori stále priťahujú
pozornosť. Napríklad knihy
J. Préverta (1900-1977) sú
beznádejne vypredané. Jeho
zbierky básní (možno aj preto, že boli skôr vydané) sa nedajú na celom Slovensku zohnať. J. Prévert je špecifický a
zvláštny autor. Jeho básne sú
balzamom na dušu, určené
pre každého.“

E. Ferrante je tiež preslávená po celom svete. Kritiky
a recenzie na jej diela sú výborné. Má potenciál pritiahnuť mladších aj starších čitateľov, má čo povedať. Z jej
kníh sa každý veľa dozvie.
Popradský literárny klub
pripravuje aj ďalšie podujatia, ktoré budú venované
ďalším slovenským aj svetovým spisovateľom.
(kpa)
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Kamzíci zdramatizovali sériu

Hokejisti HK
Poprad
po
dvoch
úvodných zápasoch
semifinále
Tipsport Ligy
v Banskej Bystrici dokázali
sériu zdramatizovať a minulý týždeň dvakrát vyhrali
doma. Najskôr v stredu 3:0
a potom vo štvrtok 2:1 po
samostatných nájazdoch.
Popradčania boli odhodlaní semifinálovú sériu zvrátiť
a pomôcť im k tomu mal aj
motivačný prvok z kabíny.
Celú šatňu si totiž vyzdobili štítkami s textom „4:2“, čo
znamená konečný stav série
pre Poprad. „Takúto motiváciu nám poradil Peťo Bondra,
aby sme si určili v kabíne nejakú cieľ a bod motivácie, za
ktorým pôjdeme. Možno si
niekto povie, že je to úplná hlúposť, ale my to máme nalepené
fakt všade. Dostali sme si to do
hlavy a sme presvedčení, že vyhráme v sérii 4:2,“ vyhlásil po
štvrtkovom zápase Jindřich
Abdul, ktorý tento duel rozhodol gólom v samostatných
nájazdoch (na foto). Strojcom
domácich úspechov bol minulý týždeň brankár Tomáš
Vošvrda, ktorý v stredu neinkasoval ani raz a vo štvrtok vychytal všetky nájazdy

súpera. Pritom čelil dovedna
87 strelám. „Vždy sa sústredím
na každú strelu zvlášť a je mi
jedno, či súper vystrelí 20, 30
alebo 50-krát. Je v tom však
22 ľudí. Brankár nikdy netvorí
mužstvo. Potrebuje k sebe hráčov, ktorí mu padajú do striel
a keď mu puk vypadne, aby to
odpálili. Brankár sám zápas
nevyhrá. Musím preto zložiť
klobúk pred spoluhráčmi, ktorí
hrajú naozaj veľmi obetavo,“
zdôraznil T. Vošvrda.
Zaujímavá séria sa presťahovala späť pod Urpín, kde v nedeľu opäť triumfovali domáci
barani o gól 2:1 a vybojovali si
postupový mečbal. Ten chceli
Popradčania odvrátiť v utorok
2. apríla v šiestom zápase série na domácom ľade. Duel sa
odohral po uzávierke vydania
novín Poprad.
Výsledky play-off: 3. kolo

semifinále v stredu 27. marca
HK Poprad - HC ´05 iClinic B. Bystrica 3:0 (0:0, 1:0,
2:0), góly Popradu: 32. Dávid
Bondra (Š. Fabian, J. Abdul),
54. Matúš Paločko (P. Svitana), 59. Justin Buzzeo (K. Karalahti). 4. kolo semifinále vo
štvrtok 28. marca HK Poprad
- HC ´05 iClinic B. Bystrica
2:1sn (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0),
góly Popradu: 15. Marek
Zagrapan (J. Buzzeo, D. Bondra), rozhodujúci sam. nájazd
- Jindřich Abdul. 5. kolo semifinále v nedeľu 31. marca
HC ´05 iClinic B. Bystrica HK Poprad 2:1 (1:0, 1:1, 0:0),
gól Popradu: 30. Dávid Bondra (L. Paukovček, A. Salija).
Program play-off: prípadné 7. kolo semifinále vo
štvrtok 4. apríla o 18. hod.
HC ´05 iClinic B. Bystrica HK Poprad.
(mav)

Z kuchyne HK ŠKP Poprad

Kadeti (o majstra): vo štvrtok 28. marca Brezno - Poprad 2:10, v piatok 29. marca B. Bystrica
- Poprad 4:4. St. žiaci 8.r. (Nadstavba 1-5): v sobotu 30. marca Poprad - Prešov 7:4 (Poprad
postúpil na finálový turnaj MSR!). St. žiaci 7.r. (Nadstavba 1-5): v sobotu 30. marca Poprad Prešov 8:3. Ml. žiaci 6.r. (Nadstavba 1-5): v stredu 27. marca Prešov - Poprad 1:10. Ml. žiaci 5.r
(Nadstavba 1-5): v stredu 27. marca Prešov - Poprad 2:23.

Z kuchyne FK Poprad

FK Poprad
Futbalisti
FK
Poprad neuspeli minulý týždeň v piatok ani
v druhom zápase na ihrisku
súpera z dolnej časti tabuľky. V Košiciach s Lokomotívou prehrali 0:2 a v tabuľke
klesli už na štvrtú priečku.
Popradčania budú hrať po
dvoch zápasoch vonku konečne doma v piatok 5. apríla, keď o 18. hodine privítajú
rezervu Žiliny.
Výsledok: 21. kolo II. ligy
v piatok 29. marca FC Lokomotíva Košice - FK Poprad
2:0 (2:0).
Program: 22. kolo II. ligy
v piatok 5. apríla o 18. hod. FK
Poprad - MŠK Žilina B. (ppv)

Tabuľka II. ligy
R

P

S

1. Pohronie

Z

21 13 7

V

1

31:15 46

B

2. L. Mikuláš

21 12 3

6

40:28 39

3. Skalica

21 11 4

6

34:22 37

4. FK Poprad

21 11 3

7

42:32 36

5. Komárno

21 10 5

6

33:22 35

6. Dubnica n. V.

21 8

6

7

41:30 30

7. Petržalka

21 8

6

7

27:27 30

8. Žilina B

21 8

4

9

40:47 28

9. Šamorín

21 7

6

8

34:31 27

10. B. Bystrica

21 6

8

7

28:27 26

11. Bardejov

21 5

8

8

28:36 23

12. Inter BA

21 7

2

12 31:40 23

13. Trebišov

21 6

4

11 17:32 22

14. Lokomotíva KE 21 5

6

10 23:33 21

15. Lipany

21 6

3

12 17:41 21

16. Prešov

21 5

5

11 23:26 20

Juniori: v nedeľu 31. marca
Gerlachov - Poprad 0:1. St.
dorast U19: v sobotu 30.
marca Poprad - Prešov 2:2.
Ml. dorast U17: v sobotu
30. marca Prešov - Poprad
1:0. Ml. dorast U16: v sobotu 30. marca Prešov Poprad 3:0. St. žiaci U15:
v nedeľu 31. marca Ružomberok - Poprad 5:0. St. žiaci U14: v nedeľu 31. marca
Ružomberok - Poprad 3:1.
Ml. žiaci U13: v sobotu 30.
marca Poprad - Humenné
2:4. Ml. žiaci U12: v sobotu
30. marca Poprad - Humenné 11:12. Dorastenky U19:
v sobotu 30. marca Michalovce - Poprad 2:1. Žiačky
U15: v sobotu 30. marca
Michalovce - Poprad 0:16.

Juniori vo finále

Popradskí hokejoví juniori po dvoch domácich prehrách zdramatizovali finálovú sériu Extraligy proti
Trenčínu na ľade súpera.
V piatok zvíťazili 4:2 a v sobotu 4:3, čím vyrovnali stav
série na 2:2.
O zlatý mečbal zabojovali v pondelok 1. apríla opäť
doma, no prehrali 4:6 napriek tomu, že po dvoch tretinách viedli 4:2. „Do tretej
tretiny sme išli s dvojgólovým
náskokom a dostali sme navyše výhodu presilovky o dvoch
hráčov. Namiesto toho, aby

sme súpera „zarezali“, tak
sme si nechali streliť gól. Treba povedať, že na tri góly sme
Trenčínu prihrali my. Myslím
však stále pozitívne, séria je
otvorená. V Trenčíne sme
vyhrali dvakrát, vyhráme
tam aj po tretíkrát,“ vyhlásil
tréner juniorov HK ŠKP Poprad Ján Šimko.
Šiesty duel finále sa hrá
dnes, t. j. v stredu 3. apríla
o 17. hod. v Trenčíne a prípadný rozhodujúci zápas
je na programe v Poprade
v piatok 5. apríla o 17. hodine.		
(mav)

BAM Poprad

Basketbalistky
BAM Poprad
postúpili
cez
Banskú Bystricu do záverečných bojov o konečné piate miesto proti Nitre, keď
v druhom zápase o umiestnenie zvíťazili minulý týždeň v stredu pod Urpínom
66:57 a v sérii triumfovali
2:0 na zápasy.
Popradčanky budú hrať
o piate miesto proti Nitre,
kde odohrajú prvý zápas
série hranej na dva víťazné
zápasy v sobotu 6. apríla.
Doma sa zverenkyne Ľuboslava Kovalského predstavia
v stredu 10. apríla o 17.30
hod. v Aréne Poprad.

Výsledok play-off: 2. zápas série o umiestnenie
v stredu 27. marca BK ŠKP
08 B. Bystrica - BAM Poprad 57:66 (25:35), najviac
bodov BAMP: Michaela
Grigerová - 17.
Program: 1. zápas série
o 5. miesto v sobotu 6. apríla
o 17. hod. BKM Junior UKF
Nitra - BAM Poprad. (ppv)

Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v sobotu 30.
marca B. Bystrica - Poprad
68:32 a v nedeľu 31. marca
Zvolen - Poprad 72:36.
St. žiačky: v sobotu 30.
marca Poprad - Krompachy 59:9 a 53:2.

Lyžovanie a golf

V sobotu 6. a v nedeľu 7. apríla sa vo Vysokých Tatrách uskutoční 10. ročník pretekov SKI & GOLF Slovakia
Championship. Pretekári si zmerajú sily v dvoch športoch, ktoré majú v Tatrách vyše storočnú tradíciu a päť
víťazov postúpi na svetové finále. Na zjazdovku Čučoriedky nad Tatranskou Lomnicou a letné gríny golfového ihriska Black Stork vo Veľkej Lomnici príde súťažiť 40
pretekárov zo Slovenska, Čiech a Poľska.
(ppp)
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Školské ligy v bowlingu

Minulý
týždeň
v pondelok a v utorok vyvrcholil 11.
ročník Školských líg
v bowlingu žiakov
stredných a základných škôl. Dlhodobá
súťaž mala na programe posledné desiate
kolo.
V pondelok sme
spoznali víťaza medzi
stredoškolákmi. Do
Školskej ligy sa v tejto
sezóne prihlásilo šesť
družstiev, z toho dve
boli zo Spojenej školy na Ul.
D. Tatarku. Tie obsadili 5.,
resp. 6. priečku. Z celkového
víťazstva sa so ziskom 80 bodov tešili s veľkým náskokom
žiaci z Obchodnej akadémie
v Poprade pred Strednou
zdravotníckou školou v Poprade a SOŠ elektrotechnickou v Matejovciach. Medzi
jednotlivcami sa najviac darilo Adamovi Černickému z A-družstva SŠ na Ul. D. Tatarku, ktorý mal priemer 141,7.
V utorok ukončili túto se-

zónu aj žiaci zo základných
škôl. Do súťaže sa zapojilo takisto šesť tímov, no dva boli
zo ZŠ s MŠ na Dostojevského
a dva zo ZŠ s MŠ Francisciho
Poprad. So ziskom rovných
sto bodov sa z víťazstva tešilo
A-družstvo ZŠ s MŠ Dostojevského pred A-družstvom
ZŠ s MŠ Francisciho. Tretie miesto obsadila ZŠ s MŠ
Komenského Poprad. Štvrtá
skončila ZŠ s MŠ Jarná, piate bolo B-éčko z Francisciho
a posledné B-éčko z Dostojevského ulice. Dievčatá
z víťazného
tímu obsadili prvé tri
miesta medzi
jednotlivcami v poradí
- Nela Luptáková, Juliana
Kašpráková

Krátko zo športu

mesta Poprad An•tonPRIMÁTOR
Danko prejavil veľký záujem o

Európsky mládežnícky olympijský
festival (EYOF). Tento záujem však
musí schváliť mestské zastupiteľstvo.
Mesto Poprad disponuje športovou
infraštruktúrou pre letnú verziu tohto festivalu, čo sa týka športov ako je
tenis, plávanie, cyklistika a triatlon.
Dostavať by bolo potrebné gymnastickú halu a atletický štadión. Do
festivalu by bolo zainteresované aj
mesto Spišská Nová Ves, ktoré taktiež
disponuje vhodnými športoviskami.
Primátor Anton Danko už rokoval
s predstaviteľmi mesta Spišská Nová
Ves, ktoré by sa tiež rado zapojilo do
tohto projektu v prípade, ak by bolo
mesto Poprad vo výbere úspešné.
MINULÝ týždeň bol plný zaujímavých športových turnajov v základných i stredných školách. V Aréne Poprad sa odohral jediný turnaj
v hádzanej chlapcov pod Tatrami a

•

a Liliana Holotová. „Je to
tradícia, ktorá nie je v žiadnom meste na Slovensku. Sme
jediný klub, ktorý sa snaží
zapájať deti aj do takejto činnosti. Mnohé kluby, ktoré nás
počas turnajov navštevujú,
sa touto myšlienkou zaoberajú, ale ešte sa nenašiel nikto,
kto by mal chuť organizovať
takúto ligu. Budeme radi,
ak budeme môcť s podporou
mesta a samotných učiteľov
v tejto tradícii pokračovať,“
uviedol organizátor Školskej ligy z BK Citybowling
Poprad Ľudovít Jurinyi. „V
rámci dlhodobej Žiackej ligy
sme zaviedli aj bowling a ten
sa ujal natoľko, že je o tento šport veľký záujem. Preto
mesto ochotne takúto aktivitu
podporuje,“ dodala vedúca
odboru školstva, mládeže
a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
(mav)

víťazom okresného kola základných
škôl sa stala ZŠ Veľká. V športovej
hale Zámoček v Matejovciach sa stretli študentky stredných škôl na okresnom kole vo florbale, kde zvíťazili
dievčatá z Gymnázia na Kukučínovej
ulici. Na palubovke Súkromnej SOŠ
vo Veľkej si to rozdali najlepší volejbalisti zo stredných škôl a do krajského kola postupuje opäť družstvo
Gymnázia na Kukučínovej ulici. Najväčší počet zúčastnených škôl bol na
okresnom kole vo florbale študentov
stredných škôl. Titul si vybojovalo
Gymnázium D. Tatarku.
OD PIATKA 5. do nedele 7. apríla
sa v bazéne AquaCity Poprad uskutočnia najväčšie medzinárodné plavecké
preteky na východnom Slovensku 24.
ročník Ceny Popradu v plávaní, ktorej
súčasťou bude v sobotu aj 12. ročník
Memoriálu Filipa Lutza.
CEZ VÍKEND odštartovala
jarnou časťou aj 6. OMV liga Podtatranského futbalového zväzu.
V nedeľu 31. marca sa futbalisti ŠK

•

•

Minulý týždeň v stredu 27. marca sa v predvečer Dňa učiteľov uskutočnil v telocvični Gymnázia na Kukučínovej ulici 6.
ročník bedmintonového turnaja učiteľov a školských pracovníkov pod názvom Popradský lakeť 2019. V kategórii mužov
do 40 rokov sa z víťazstva tešil Tibor Hudák z domácej školy
a v kat. mužov nad 40 rokov vyhral jeho kolega Štefan Luha.
V zmiešanej štvorhre boli prví Ján Dudzik zo SSOŠ vo Veľkej
s Alenou Repaskou zo ZŠ L. Teplička. Medzi ženami bola prvá
Martina Žoldáková zo ZŠ Sp. Teplica. FOTO - Marek Vaščura

Predminulý víkend v sobotu vycestovali karatisti z klubu Shihan Poprad pre ďalšie body do Slovenského pohára a postupové miesta na májové MSR do Myjavy. Shihanisti si v rámci pohára vybojovali spolu 15 medailí (1 zlatá, 4 strieborné,
10 bronzových). Súčasťou podujatia boli aj MSR družstiev
v športovom zápase kumite. Družstvo mladších žiačok Shihan Poprad v zložení Laura Klempová, Linda Klempová,
Nelly Martonová a Karolína Kiššková vybojovalo spomedzi štrnástich družstiev cenný bronz (na foto s trénerkou
Andreou Glatzovou).		
FOTO - archív klubu

Zemedar Poprad - Stráže predstavili na ihrisku rezervy Spišskej Belej
a prehrali tam 0:8. V nedeľu 7. apríla
privítajú zverenci Miroslava Olejníka o 16. hodine Liptovskú Tepličku.
MINULÝ týždeň v stredu prehrali basketbalisti BK Iskra Svit v rámci
predposledného kola základnej časti
SBL v Prievidzi 76:95 a v sobotu 30.
marca prehrali aj v Lučenci 78:82.
V tabuľke obsadili konečnú 4. priečku a v play-off sa stretnú so Žilinou.
Štvrťfinálová séria štartuje v Iskra
Aréne už v sobotu 6. apríla o 18. hodine.
VÍŤAZNÁ trofej pre majstrov
sveta v hokeji IIHF Ice Hockey World
Championship Trophy sa vydala na
svoju tour po slovenských mestách
a nevynechá ani Poprad. Fanúšikovia sa budú môcť s originálnou trofejou odfotiť a byť zároveň súčasťou
mozaiky Trophy Tour 2019. Stánok
s trofejou bude k dispozícii v nedeľu
7. apríla v OC Forum Poprad od 11.
do 18. hodiny.		
(ppv)

•

•

Predminulý víkend sa v Myjave uskutočnilo 2. kolo Slovenského pohára
v karate detí a žiakov. V obrovskej
konkurencii vyše 53 karatistov z 52
klubov sa Central karate klub Poprad
v celkovom hodnotení umiestnil na
13. mieste s jedenástimi medailami
(2 zlaté, 3 strieborné a 6 bronzových). Na najvyšší stupienok sa dvakrát postavila Sára Rigová (na foto)
a to v kat. kata 6-7 ročných dievčat
a tiež v kumite 6-7 ročných dievčat nad 28kg. FOTO - archív klubu
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O letné tábory je záujem už od marca
Už od marca premýšľajú
rodičia popradských detí
nad programom počas letných prázdnin. Centrum
voľného času zverejnilo svoju ponuku na webovej stránke a po niektorých táboroch
sa len tak zaprášilo.
Centrum voľného času
zverejnilo svoj program na
leto pod heslom „Keď škola
končí, my začíname“ a ponuka je naozaj bohatá. „Centrum voľného času pripravilo
na letné prázdniny spolu
dvanásť táborov, z toho je desať mestských a dva pobytové tábory. Ich zameranie je
rôzne, či už je to šport, relax,
zábava alebo tvorivé aktivity.
Zo športu je to napríklad golf,
footgolf, karate, ale aj plávanie,“ uviedol riaditeľ CVČ
v Poprade Peter Husár.
Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webovom sídle CVČ, kde záujem-

covia nájdu aj presný postup
pre prihlásenie detí do jednotlivých táborov. „Niektoré
mestské tábory sú už prakticky obsadené i keď je termín
uzávierok až do 31. mája.
Rodičia už však majú svoje
skúsenosti a tak chcú tábory
pre svoje deti zabezpečiť čo
najskôr,“ zdôraznil P. Husár.
Prihlášky sú k dispozícii
priamo v centre voľného
času. Väčšinou ide o denné tábory, ale zaujímavá je
ponuka pobytových táborov. „V júli budú môcť deti
stráviť týždeň v stredovekom
tábore pod Ľubovnianskym
hradom a v auguste ponúkame aj športový týždeň v Telgárte zameraný na karate.
A to nielen pre deti, ktoré
na karate chodia pravidelne.
Takto sa budú môcť s týmto
športom zoznámiť aj úplní
začiatočníci,“ doplnil riaditeľ
CVČ v Poprade.
(mav)

Ponuka letných táborov v CVČ

Júl: od 1. do 4. júla - mestský tábor Prázdninové všeličo,
od 8. do 12. júla - mestský tábor Túlavé topánky, od 15.
do 19. júla - mestský tábor Svet fantázie I. (priebežne obsadený, pozn. red.), od 22. do 26. júla - mestský tábor Svet
fantázie II. (priebežne obsadený, pozn. red.), od 22. do 26.
júla - pobytový tábor Dobrodružstvá pod Ľubovnianskym
hradom, od 29. júla do 2. augusta - mestský tábor Prázdniny s golfom.
August: od 5. do 9. augusta - mestský tábor Relaxáčik, od 4.
do 10. augusta - pobytový tábor Letný tréningový kemp karate, od 7. do 9. augusta - mestský tábor Tri dni s florbalom,
od 12. do 16. augusta - mestský tábor Malá škola footgolfu,
od 12. do 16. augusta - mestský tábor Cesta za dobrodružstvom, od 19. do 23. augusta - mestský tábor Vodný svet.

S rakovinou hrubého čreva držíme
vo svete smutné prvenstvo

Minulý piatok a sobotu prišla do jedného
z popradských nákupných centier obrovská
maketa hrubého čreva.
V rámci celoslovenskej
kampane na podporu
nedávno spusteného
Národného skríningu rakoviny hrubého
čreva chce pacientska
Aliancia NIE RAKOVINE čo najväčšiemu
počtu ľudí priniesť
životne dôležité informácie o tomto závažnom
onkologickom
ochorení. Slovensko je
na prvom mieste na svete
v počte úmrtí na rakovinu
hrubého čreva.
Na podujatí bol prítomný
aj jeden zo zakladateľov tejto pacientskej organizácie,
moderátor Patrik Herman
(na foto), ktorý sprevádzal
záujemcov v nafukovacom
čreve a odpovedal na ich
otázky. „Ak sa rakovina zachytí včas, je liečiteľná. V
priebehu piatich minút sa
môžu ľudia dozvedieť všetko,
čo im v tomto smere môže
zachrániť život. 20-tisíc Slovákov z približne 900-tisíc
v rizikovom veku dostalo do
schránok test, ktorým sa dá
odhaliť skryté krvácanie.“ P.
Herman pripomenul, že tí,
čo nedostanú test do schránky v rámci národného skrí-

ningu, môžu si ho vypýtať u
svojho všeobecného lekára.
Návštevníci OC sa mohli
prejsť nafukovacím črevom
ako tunelom a zistiť, ako sa
ochrániť pred rakovinou
a porozprávať sa aj s bývalými onkologickými pacientmi. Jedna z nich Margita
Novická uviedla: „Určite to
netreba brať na ľahkú váhu.
Liečiť počiatočné štádiá je
vždy jednoduchšie. Zákernosť rakoviny je v tom, že aj
keď v tele je, nedá hneď o sebe
vedieť.“
Prvotným znakom je krvácajúci polyp. Ide o mikroskopické krvácanie, ktoré dokáže odhaliť jednoduchý test zo
vzorky stolice. Pri pravidelnom skríningovom testovaní
je možné polyp odhaliť a úplne odstrániť počas následnej

kolonoskopie. Napriek tomu,
že skríningový test je veľmi
efektívny a bezplatne dostupný u praktického lekára,
rovnako, ako sú dostupné
bezplatné skríningové kolonoskopie, len málo ľudí tieto
možnosti prevencie využíva.
Náš bývalý biatlonista Pavol Hurajt (na foto v pozadí)
dodal: „Som veľmi rád, že
ma pozvali na túto akciu. Aj
v mojej blízkej rodine sa vyskytol prípad rakoviny. Je veľmi dôležité myslieť dopredu
a chrániť sa.“
Na Slovensku každý rok
pribudne takmer 4-tisíc nových pacientov s rakovinou
hrubého čreva. Až štvrtinu
pacientov diagnostikujú v
neskorých štádiách. Približne 1700 pacientov ročne zomiera.		
(kpa)

Popradská škola - druhá najlepšia na Slovensku vo vyučovaní počítačových sietí

V piatok 22. marca sa
uskutočnil v priestoroch
Technickej univerzity Košice, Fakulty elektrotechniky
a informatiky, 14. ročník
prestížnej študentskej súťaže
Networking Academy Games (NAG 2019), ktorú zorganizovala spoločnosť Cisco
Systems Slovakia v úzkej spolupraci s Technickou univerzitou v Košiciach, Žilinskou
univerzitou v Žiline, Slovenskou technickou univerzitou
v Bratislave.
Slovensko patrí medzi európsku
špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových
akadémií. V súčasnosti v rámci
programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 6 000 študentov.

Slovenskí študenti patria k najúspešnejším aj v medzinárodnom
meradle.
Študenti stredných a vysokých
škôl mohli ukázať svoje vedomosti
a schopnosti z oblasti počítačových

sietí, ktoré získali štúdiom v rámci
uvedeného programu. Súčasťou
súťaže bol on-line vedomostný test
a riešenie praktických úloh. V súťaži trojčlenných družstiev v kategórii HS3 dosiahli obrovský úspech

v národnom kole študenti
Súkromnej strednej odbornej
školy, Ul. 29. augusta Poprad
Mário Harvan, Juraj Martiček
a Samuel Bučák, ktorí obsadili
2. miesto a nenechali sa zahanbiť ani študenti 3. ročníka
Lukáš Berko, Daniel Lavko a
Samuel Daráni, ktorí obsadili
veľmi pekné 5. miesto. Celkovo súťažilo 24 družstiev z najlepších gymnázií a stredných
odborných škôl v SR. V súťaži
jednotlivcov v kategórii UNI
obsadili Mário Harvan a Juraj
Martiček vynikajúce 2. a 3. miesto
a dokonca ich výsledky boli lepšie
ako výsledky študentov vysokých
škôl. Za úspechom študentov stoja
ich učitelia Ing. Jana Jurkovičová
PP-39
a Ing. Ján Kovalčík.

