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Popradské školy
budú modernejšie

Ministerstvo školstva SR
vyhlásilo pred časom výzvu
k projektu Elektronizácia
vzdelávacieho systému regionálneho školstva s cieľom vybudovať čo najviac interaktívnych učební novej generácie.
Do projektu sa zapojili všetky
základné a materské školy
v pôsobnosti mesta Poprad.
Výsledky sú už známe. Každej
z nich sa čosi ušlo.
„Do výzvy sa zapojilo deväť
základných a dvanásť materských škôl. Museli splniť určité
podmienky. Ministerstvo vyberalo školy podľa veľkosti, počtu
žiakov, ale aj kvality projektov,
či aktivít. V ponuke boli rôzne
sety, ktoré obsahujú interaktívne tabule, tablety, notebooky,
dataprojektory, či wifi routre.
Pre materské školy sú určené
okrem interaktívnych tabúľ aj
notebooky a farebné laserové tlačiarne,“ uviedla vedúca oddele-

nia školstva, mládeže a športu
MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
Do každej základnej školy by
sa teda mala dostať jedna interaktívna tabuľa a jeden notebook.
Do šiestich škôl poputuje po
dvadsať tabletov a štyri budú vybavené wifi routrami. „Mesto Poprad vyzýva naďalej všetky školy,
aby sa zapájali do projektov,
pretože len to je cesta, ako získať
finančné zdroje nad rámec. Majú
v tom voľnú ruku, aby sa zapájali aj do takých projektov, kde
je potrebná spoluúčasť mesta,“
zdôraznila E. Pilárová.
Popradské školy projekt elektronizácie s radosťou prijali. „Bola
to možnosť pre vytvorenie ďalších
interaktívnych učební. O takúto
formu vzdelávania je veľký záujem
a doslova boj o každú hodinu strávenú v tejto učebni,“ povedala riaditeľka ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote
Adriana Oravcová.
(Pokračovanie na str. 8)

Revitalizácia námestia

sa môže predĺžiť

Našim čitateľom!

Redakcia novín Poprad vydala pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami dvojčíslo,
v ktorom uverejňujeme časy
bohoslužieb vo všetkých popradských chrámoch, príhovor
gréckokatolíckeho kňaza k Veľkej noci, s etnologičkou sme sa
porozprávali o význame pôstu u
našich predkov i pre dnešného
človeka, prinášame príspevok o
tom, že posledný potomok šľachtickej rodiny Wielandovej žije
v Poprade, článok o mladom
Popradčanovi, ktorý sa uplatnil
až za oceánom, pozvánky na
zaujímavé podujatia a kultúrne
programy a ďalšie.
Najbližšie číslo novín Poprad
najbližšiu stredu krátko pred
sviatkami nevyjde, ale vyjde
hneď po Veľkej noci v stredu 23.
apríla 2014.

V apríli bude sviatok patróna Kostola sv. Juraja v Spišskej
Sobote, ktorý pripadá na štvrtok hneď po Veľkej noci. Odpustová svätá omša sa uskutoční v sobotu 26. apríla. (Viac
o kostole na str. 10.)		
FOTO – Marta Marová

Nové bocianie hniezdo na
Jarmočnej ulici vo Veľkej
sa páriku bocianov zapáčilo a tohto roku sa v ňom už
bez problémov usídlili. Nový
príbytok im zanedlho poslúži na výchovu svojich mláďat. FOTO – Marta Marová

RADOSTNÉ PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH
SVIATKOV ŽELÁ ČITATEĽOM REDAKCIA
NOVÍN POPRAD

Revitalizácia námestia podľa
pôvodne naplánovaných termínov je ohrozená a môže sa stať,
že námestie bude ohradené a neukončené ešte v budúcom roku.
„Od 12. júna 2013, kedy MsZ
schválilo finančné prostriedky na
projektovú dokumentáciu a ani
po 10. decembri 2013, kedy MsZ
schválilo 2 mil .eur na revitalizáciu
námestia, nedošlo k žiadnym procesným pripomienkam ohľadom
námestia. Až vo chvíli, keď išlo o
vydanie stavebného povolenia, OZ
Pre mesto sa na Stavebnom úrade v Štrbe domáhalo postavenia
účastníka konania a zároveň požaduje zastavenie konania. Aj keď
podľa našich informácií nemôže byť
účastníkom konania, prihlásilo sa a
stavebný úrad ho vylúčil. Takýmto
spôsobom môže dôjsť k umelému
oddialeniu začiatku rekonštrukcie,“
uviedol primátor Popradu Anton
Danko. „Tieto kroky preto už nevnímame len ako kroky voči samosprá-

ve, ale proti celej verejnosti, pretože
je ohrozená rekonštrukcia celého
námestia a môže sa stať, že námestie bude rozkopané a nedokončené
dlhú dobu. Dnes sa už revitalizácia
námestia nedá zrušiť. Vybrali sme
firmu, ktorá zákonným spôsobom
vyhrala verejné obstarávanie a
mesto nemá žiadny zákonný dôvod
zrušiť toto obstarávanie,“ doplnil
popradský primátor.
„Projektová dokumentácia je
majetkom mesta, obstarali sme ju z
verejných prostriedkov, to znamená,
že ktokoľvek do nej mohol nahliadnuť. Všetky informácie boli zverejňované tak, ako nám to zákon ukladá, na internetovej stránke mesta.
Už v čase, keď poslanci schvaľovali
rozpočet, projektová dokumentácia
bola na svete. Nikto však na odbor
výstavby s cieľom oboznámiť sa s
dokumentáciou o námestí neprišiel,“ hovorí Kristína Horáková z
odboru výstavby MsÚ v Poprade.
(Pokračovanie na str. 2)
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STRUČNE

MESTO Poprad ako príslušný
stavebný úrad oznamuje začatie
stavebného konania na stavbu
Polyfunkčný objekt na Alžbetinej
v Poprade na pozemku v k.ú. Poprad. Viac na wwww.poprad.sk
MESTO Poprad oznamuje
začatie územného konania na
inžiniersku líniovú stavbu „Kvetnica, záhrady – TS, VN, NN“ na
pozemkoch v k.ú. Poprad. Ústne
pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním bude 15. apríla o 13.
hod. na MsÚ v Poprade. Viac na
www.poprad.sk
VEĽKONOČNÉ prázdniny
budú na základných a stredných
školách na Slovensku od štvrtka
17. apríla do utorka 22. apríla
2014.
SLOVENSKÁ pošta pripravuje novú poštovú známku, ktorá
vyjde pri príležitosti inaugurácie
nového slovenského prezidenta
Andreja Kisku. Známku plánuje
pošta vydať v piatok 13. júna 2014.
PIETNA spomienka pri príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných, sa uskutoční v pondelok 14.
apríla o 14. hod. pri Pamätníku
mučených a umučených v rokoch
totality na cintoríne vo Veľkej.
V PIATOK 11. apríla bude
v knižnici v Spišskej Sobote slávnostne otvorená výstava Tomáša
Turzáka s názvom Po desiatich
rokoch – výber z tvorby. Vernisáž
začne o 17. hod.
VYHODNOTENIE regionálnej
postupovej súťaže neprofesionálnych fotografov Podtatranská
fotografia bude dnes 9. apríla
o 15.30 hod. v priestoroch Podtatranského osvetového strediska
v Spišskej Sobote.
KASTING pre dievčatá od
17 rokov, ktoré majú záujem zúčastniť sa tradičnej regionálnej
súťaže krásy Miss Spiša 2014 sa
uskutoční vo štvrtok 24. apríla
2014 od 16. hod. v popradskom
aquaparku.
SÚŤAŽNÁ regionálna prehliadka nefolklórneho tanca
s medzinárodnou účasťou sa
uskutoční zajtra a v piatok 10. a 11.
apríla v Dome kultúry vo Svite.
ĎALŠIA Babská jazda sa
uskutoční v popradskom kine
Cinemax v utorok 15. apríla
o 18. hod. Premietať sa bude film
Nekonečná láska.
PRERUŠENIE distribúcie elektriny bude v stredu 16. apríla od
7. do 16.30 hod. v Matejovciach Továrenská štvrť 1446, 1443–1465,
11-21, Hlavná 1, 1401–1415, Bottova 1443 – 1445 a vo štvrtok 17.
apríla od 7. hod. do 17.30 hod.
na ulici Gorkého a Koperníkova
14,18,20,22,24,26, 28.
(ppš)
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Revitalizácia námestia sa môže predĺžiť
(Dokončenie zo str. 1)
Potrebu revitalizácie námestia konzultovala samospráva už
6. mája 2013 s 5 architektmi z
externého prostredia. Po schválení finančných prostriedkov
na projektovú dokumentáciu,
bola v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zabezpečená

projektová dokumentácia. Po
schválení prostriedkov na realizáciu bola vyhlásená súťaž na
výber zhotoviteľa. V pondelok
31. marca 2014 bol vybratý víťaz verejného obstarávania na
dodávateľa stavby. Víťazom sa
stala firma M-SILNICE a.s.,
Pardubice, s cenovou ponukou

1 514 686,55 eur. Dve firmy boli
zo súťaže vylúčené kvôli mimoriadne nízkej cene v technológii fontány, ktorú nedokázali
zdôvodniť. Víťazná firma rekonštruovala centrá miest Brandýs
nad Labem či Senica, riešila
tiež Univerzitný park v Trnave a
ďalšie stavby.
(mag)

Termín revitalizácie námestia je ohrozený
Občianske združenie Pre mesto na štvrtkovej tlačovej konferencii prezentovalo svoj postoj
k pripravovanej revitalizácii Námestia sv. Egídia. Ondrej Kavka, predseda OZ, ktoré vzniklo
pred dvoma rokmi, informoval:
„Nie sme proti rekonštrukcii,
ale nie takým spôsobom ako sa
navrhla.“ OZ v ten istý deň zaslalo zástupcom mesta – primátorovi a poslancom Mestského
zastupiteľstva v Poprade
otvorený list - výzvu, aby
zastavili realizáciu revitalizácie priestorov na námestí.
Ako hlavné dôvody uvádza,
že zo strany mesta to považuje za riešenie čiastkové,
nesystémové a neefektívne
po urbanisticko-architektonickej, stavebno-technickej
aj funkčno-prevádzkovej
stránke. Konanie mesta pokladá za netransparentné a žiada verejnú diskusiu.
Člen OZ Jozef Hrobák zhrnul
kroky, ktoré doteraz OZ Pre mesto podniklo, aby zastavilo pripravovanú revitalizáciu námestia.
Okrem iného OZ a ďalší dvaja
účastníci podali na Stavebnom
úrade v Štrbe námietky. OZ však
bolo v zmysle stavebného zákona

z konania vylúčené. S ostatnými dvoma účastníkmi mesto ich
námietky prerokovalo. J. Hrobák
uviedol, že sa nestotožňujú
s právnym názorom stavebného
úradu a odvolajú sa, pretože sa
domnievajú, že OZ je oprávnené
stať sa účastníkom konania. Dodal: “Dôvodom, prečo OZ navrhuje zastaviť stavebné konanie je
i to, že vo verejnej vyhláške neboli
uvedené parcely, kde sa bude stav-

ba realizovať a časť dokumentácie
nebola vyhotovená autorizovanou
osobou.“ Vedúca odboru výstavby
MsÚ Kristína Horáková uviedla,
že formálne nedostatky sa dajú
odstrániť. V mestom podanom
oznámení stavebnému úradu boli
parcelné čísla pozemkov uvedené. Za to, že vo verejnej vyhláške
chýbali, mesto nezodpovedá.

V niektorých náhodne vybratých prevádzkach a obchodoch na námestí sme sa majiteľov
opýtali na ich názor k pripravovanej revitalizácii. Všetci sú za renováciu.
Radovan Blaško povedal: „Mesto rozhodne potrebuje rekonštrukciu. Je schopná prilákať turistov
do mesta a preto nie som proti rekonštrukcii, naopak, som všetkými desiatimi za. Myslím si však,
že treba aj viac propagácie, aby ľudia mali za čím
prísť do centra mesta. Tak, ako to robia obchodné
centrá - cielené akcie a kampane k nim, aby mali
zákazníkov.“
Jozef Lech konštatoval: „Podľa mňa to bude
dobre, len to musia robiť rozumne a rýchlo, aby
námestie nebolo dlho rozkopané. Keď vedia, koľko
dokážu urobiť za deň, tak netreba rozkopať celé
mesto naraz, ale po častiach, aby nás neobmedzovali, lebo teraz je dosť ťažká doba a každé zarobené
euro je dobré. Vzhľad námestia nechám na odborníkov, ktorí tomu rozumejú, hlavne, aby to bolo
rýchlo a práce nás veľmi neobmedzovali.“ Mária
Chmelárová uviedla: „Mysleli sme si, že teraz, keď

Výzvu na predloženie ponúk
na spracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie námestia medzikostolia a priestoru fontány
mesto zverejnilo už v septembri
minulého roku. Ešte v júni 2013
schválilo finančné prostriedky na
spracovanie projektovej dokumentácie. Predchádzala tomu i
verejná súťaž na revitalizáciu medzikostolia, ktorá nemala víťaza, ale
už vtedy sa mesto verejne vyjadrilo, že sa pripravuje výber
projektanta na spracovanie
projektu revitalizácie medzikostolia a priestoru fontány.
Mesto postupovalo v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní a všetky jeho kroky
boli transparentné a zverejnené na webovej stránke.
Vyvstáva otázka, aký mandát má OZ, koho zastupuje,
keď chce byť účastníkom konania v tejto záležitosti?
V marci tohto roku zorganizovalo OZ stretnutie s architektmi,
na ktorom bolo 19 účastníkov z
toho 7 architektov. O. Kavka uviedol, že OZ má vyše 70 členov a na
budúci týždeň zvoláva valné zhromaždenie. No zrejme nie všetci o
aktivitách OZ zastaviť revitalizáciu
námestia vedeli.
(mar)

sa robí rekonštrukcia Maxu, presunie sa do mesta viac ľudí, lebo tu ich je veľmi málo. Mesto ide
tiež robiť rekonštrukciu. Ale v konečnom dôsledku
to bude nakoniec dobre. Ako má námestie vyzerať
som videla, želala by som si viac miest na sedenie,
lebo mesto je celé nejaké chladné, je málo stromov
a zelene.“ Ďalší dvaja majitelia prevádzok nemali záujem sa vyjadriť. Pani, ktorá nechcela uviesť
meno, dodala, že je za revitalizáciu námestia, lebo
tak ako v obchode vždy niečo nové priláka zákazníkov, aj zmeny námestia privábia do centra nových návštevníkov.
Mesto, keď už bude mať harmonogram prác od
zhotoviteľa, vypracuje manuál, aby majitelia či nájomcovia prevádzok na námestí vedeli, kedy a kde
budú práce prebiehať a prípadne, či ich nejako obmedzia. Niektorí sa obávali, že nebudú môcť mať
letné terasy. Na pondelkovej tlačovke však primátor Popradu Anton Danko povedal: „Boli by sme
sami proti sebe, keby sme boli proti terasám, a keď
bude nová fontána, určite najviac získajú tí, ktorí
majú svoje prevádzky v blízkosti.“
(mar)
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Stánkový predaj na námestí po novom
Z Námestia sv. Egídia boli počas minulých dní
odstránené zastaralé a opotrebované drevené
stánky. Nájom v nich bol po dohode s nájomníkmi ukončený k 31. marcu 2014. Tieto stánky boli
rozmiestnené do jednotlivých častí mesta a škôl,
ktoré o ne prejavili záujem. Stánky priamo na nových miestach prejdú vhodnou rekonštrukciou a
následne budú ďalej slúžiť verejnosti.
Na námestí pribudne 6 nových stánkov, ktoré by
mali spĺňať všetky obchodné a technické štandardy
a plne vyhovovať súčasným požiadavkám na stánkový predaj. Nové predajné stánky bude tvoriť jednoduchá priznaná nosná konštrukcia, dominantnými materiálmi budú drevo, oceľ a sklo. Každý
stánok bude mať vlastnú elektrickú prípojku, prí-

pojku vody a kanalizácie. Dôkazom vysokého štandardu budú aj toalety pre nájomníkov. O nových
prevádzkovateľoch stánkového predaja na Námestí
sv. Egídia rozhodne 9-členná komisia zložená z odborných pracovníkov MsÚ a mestských poslancov
na základe transparentných a vopred stanovených
kritérií. Dátum inštalácie nových stánkov a ich uvedenie do prevádzky úzko súvisí s revitalizáciou námestia a zatiaľ nie je známy. Dôvodom je napadnutie
procesu vydania stavebného povolenia na revitalizáciu námestia zo strany OZ Pre mesto. Pôvodne
avizovaný termín ukončenia revitalizácie do konca
leta 2014 by v prípade zdržania procesu vydania
stavebného povolenia mohol znamenať oneskorenie realizácie o zatiaľ neznámy čas.
(mag)

Do práce na bicykli

Voľby do EP
Mesto Poprad už spracovalo harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v máji 2014.
Do konca minulého týždňa už boli
utvorené volebné okrsky a určené
volebné miestnosti. Sú rovnaké ako
naposledy v prípade prezidentských
volieb, okrem Kvetnice, kde budú
oprávnení občania voliť v administratívnej budove (budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia na
Kvetnici 4). Do 14. apríla vyhradí
mesto miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov
vo volebnej kampani a do rovnakého
termínu budú do zoznamu voličov
dopísaní občania iných členských
štátov Európskej únie, ktorí o to
požiadali a spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Do 19. apríla budú
vymenovaní zapisovatelia a do 25.
apríla chýbajúci členovia okrskových
volebných komisií.
(ppm)

Mesto Poprad sa zapojilo do celonárodnej súťaže
Do práce na bicykli. Cieľom
súťaže je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, motivovať
zamestnávateľov, aby vytvárali podmienky pre bezpečné
uloženie bicykla, priestor na
prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia a tiež, aby prípadnými bonusmi motivovali
zamestnancov, aby použili na
dochádzanie do práce bicykel.
Vyhlasovateľom súťaže a zároveň odborným garantom je
národný cyklokoordinátor.
Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy
alebo inštitúcie, ktoré budú v
období od 1. do 31. mája 2014
dochádzať do práce na bicykli a
budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému
v danom meste. Do súťaže sa

môžu prihlásiť iba tímy, ktorých
všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie
so sídlom alebo pracoviskom
v danom meste. Do súťaže sa
nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z
rôznych organizácií. Jeden tím
môže mať minimálne 2 členov,
najviac však 4. Z jednej firmy
môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý súťažiaci sa
môže do súťaže zaregistrovať
iba 1-krát. Všetky tímy, ktoré
dodržia pravidlá súťaže budú
zaradené do žrebovania o ceny.
Súťažiaci tím sa môže od 7.
do 27. apríla 2014 zaregistrovať na prihlasovacom formulári uverejnenom na webovej
stránke www.poprad.sk. Štatút
súťaže a podrobné podmienky sú tiež zverejnené na www.
poprad.sk.
(ppp)
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Krátke správy

KRÍŽOVÁ cesta – zastavenia so
zamysleniami k Veľkej noci bude aj
tohto roku na Veľký piatok 18. apríla
o 9. hod. v Kvetnici.
DO 10. apríla treba podať
prihlášky riaditeľovi základnej školy na odbory, kde sa nevyžaduje
talentová skúška. Uchádzač, ktorý
nie je žiakom ZŠ podáva prihlášku
priamo na strednú školu. Prihlášku
na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné
školy alebo na dva odbory vzdelávania tej iste SŠ.
POSLEDNÉ predstavenie v
rámci tohtoročných Divadelných
fašiangov, ktoré pre Popradčanov pravidelne pripravuje divadlo
Commedia bude v nedeľu 13. apríla o 18. hod. v Kultúrnom dome
v Spišskej Sobote. Návštevníci uvidia divadelnú hru Malka.
NA BIELU sobotu 18. apríla
o 10.15 hod. sa v Starom Smokovci uskutoční Krížová cesta. Zraz
účastníkov bude pri vile Čučoriedka na ceste na Hrebienok.
UKÁŽKY tradičných remesiel,
koncerty hudobných skupín, folklórne vystúpenia a najmä hody plné
veľkonočných špecialít budú vo
Veľkonočnom mestečku, ktoré bude
v sobotu 19. apríla od 11. do 17. hod.
v areáli Kúpeľov v Novom Smokovci.
VEĽKONOČNÝ galakoncert
kapely Bohémiens sa uskutoční
v sobotu 19. apríla o 18. hod. v kongresovej sále hotela Grand Hotel
Bellevue v Starom Smokovci.
ZÁZNAM opery Barbier zo Sevilly z Teatro Real de Madrid môžu
priaznivci tohto žánru vidieť v kine
Cinemax v ZOC Max Poprad v utorok 22. apríla 2014.
(ppš)

•

•
•
•

•
•

Bytový dom Jedlička - moderne riešené bývanie,

ktoré sa môže stať vaším novým domovom
V príťažlivej lokalite na starom sídlisku Juh – Ulici Ludvíka Svobodu, stojí nový bytový
dom Jedlička. Názov vznikol
spojením slov J-edinečné, E–legantné, D–izajnové, L-acné, I-ndividuálne poradenstvo, Č-istá
architektúra, K-ombinácia vkusu, A-najlepšia.
Nápadito riešený dom upúta

všetkých záujemcov o nové bývanie. Môžu si vyberať z 18 nových
bytov v rôznej výmere od 30,27 m2
po 92,90 m2 na štyroch nadzemných podlažiach. K dispozícii sú
všetky typy bytov, 1 až 5 izbové.
Byty sa predávajú ako holobyty,
čo umožňuje klientovi veľký výber
materiálov, ktoré chce použiť na
dokončenie bytu podľa vlastných
predstáv. Klienti majú možnosť
výberu dizajnu kúpeľne, v ktorej
je predpríprava na vaňu alebo
sprchovací kút. Byty sú moderne
priestorovo riešené a vynikajú
modernou dispozíciou s otvoreným multifunkčným riešením
dennej časti, izbami aj s murovaným šatníkom.
Každý byt má vlastné samostatné vykurovanie, loggiu alebo bal-

kón prístupné priamo z izieb. Záujemcom ponúkajú k bytu možnosť
dokúpiť parkovacie miesto a pivnicu. Bytovka je tehlová so železobetónovým skeletom, plastovými
oknami s päťkomorovým profilom
a protipožiarnymi bezpečnostnými dverami, ktoré zabezpečujú
výnimočnú tepelnú a hlukovú izoláciu. Súčasťou bytového domu je
veľký moderný výťah.
Veľkou výhodou je poloha bytového domu – uprostred rozvinutej infraštruktúry, kde do jednej
minúty nájdete obchodné centrum Max, Kaufland, detské ihriská, cukráreň, reštaurácie a kaviarne, základnú školu či škôlku.
Projekt JEDLIČKA zaručí príjemné bývanie v peknom prostredí v bytoch, ktoré sa stanú

pre budúcich majiteľov útulným
domovom. Pre záujemcov sú
pripravené doplnkové služby pre
stavebné úpravy, ako i zabezpečenie najvýhodnejšieho financovania kúpy nehnuteľnosti.
Popis a dispozičné riešenie
jednotlivých bytov, cenová ponuka a ďalšie podrobnosti sú na
www.byty-jedlička.sk.
PP-42
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Deti trávili noc s Andersenom
Piatkový večer sa v mnohých knižniciach
na Slovensku niesol v znamení rozprávok. Noc s Andersenom organizovalo 219
slovenských knižníc, v ktorých nocovalo
približne 9 000 malých čitateľov. Prekonali tým minuloročný rekord. Podtatranská knižnica v Poprade zorganizovala
podujatie v pobočke Juh 1 a cestu do sveta
rozprávok si našlo 22 školákov.
„Toto podujatie je organizované na počesť známeho rozprávkara, ktorý sa narodil 2. apríla. Takto tiež oslavujeme Deň
detskej knihy. Noc s Andersenom je tiež
nástrojom na podporu čítania, aby deti začali chodiť do knižnice,“ povedala knihovníčka Jaroslava Sanetriková a pokračovala: „Na úvod sme pripravili prezentáciu
o H. Ch. Andersenovi, potom premietanie
rozprávky Cisárove nové šaty. Deti vytvárali vlastný komiks tejto rozprávky, mali
tiež rôzne súťaže, ale zahrali si aj divadlo

a v tvorivých dielňach vyrábali vlajky. Prešli sa rozprávkovým bludiskom a na koniec
si zatancovali na diskotéke s odmenou pre
najlepšieho tanečníka.“
Sloganom popradskej časti Noci s Andersenom bola veta: „V knižnici až do
rána bude dobrá zábava“. Deti si kempovanie v knižnici skutočne užívali. „Prišiel
som s kamarátmi, aby som sa zabavil.
Rád čítam knihy, ale musím sa priznať,

že o Andersenovi veľa neviem. Myslím si,
že sa popri zábave aj niečo naučím,“ zamyslel sa Peter Pavličko (na foto). „Bola
som tu aj minulý rok a veľmi sa mi to
páčilo. Rozhodla som sa, že prídem opäť.
Od Andersena poznám niektoré rozprávky, ako napríklad Dievčatko so zápalkami, či Cisárove nové šaty,“ dodala Petra
Kučerová (na foto).
(mav)

CityMonitor pomohol vyriešiť

Občania využili CityMonitor mesta Poprad aj v posledných marcových dňoch. Tentoraz prišli dva podnety ku
schodiskám. 27. marca občianka prostredníctvom CityMonitora ohlásila, že na schodišti v Matejovciach chýba rampa
pre kočíky: „Je síce pravda, že premávka nie je veľmi intenzívna a dá sa ísť s kočíkom aj po ceste, ale niektorí vodiči jazdia
dosť rýchlo a bezpečnejšie by bolo ísť s kočíkom po schodoch.
Mamičkám by takáto rampa pomohla.“ Hneď 2. apríla mesto
zabezpečilo nainštalovanie rampy (na foto vpravo).
28. marca občan zo Spišskej Soboty cez CityMonitor nahlásil, že po chodníku medzi cintorínom a školským dvorom
v Spišskej Sobote nie je možné zísť s kočíkom z chodníka. 1.
apríla boli nábehy na kočíky na týchto schodoch nainštalované (na foto vľavo).				
(pgm)

Nový predseda
Na piatkovom zhromaždení členov Klubu Veličanov zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok a prijali
úlohy na nasledujúci. Členovia zvolili i novú radu a kontrolnú komisiu
Klubu Veličanov. Novým predsedom
sa stal Milan Hámor, ktorý tento
post prevzal po Milanovi Sobanskom. M. Sobanský bol predsedom
KV už šestnásty rok, od vzniku KV
a funkciu zanecháva zo zdravotných
dôvodov. Z postu tajomníka odišiel
Jozef Husár.
(ppm)

Vstupenky vyhrali
V predchádzajúcom vydaní novín Poprad bola uverejnená súťaž
o vstupenky do popradského kina
Cinemax. Spomedzi tých, ktorí
správne odpovedali na súťažnú otázku, že kino Cinemax sídli v Poprade
v ZOC Max boli vyžrebovaní títo
dvaja čitatelia – Emil Rusiňák, Sládkovičova ul., Poprad a Anna Hromjáková, Tomášikova ul., Poprad.
Vstupenky si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad)
v pracovné dni do 15. hod. (ppš)

Uchovávame tradície Veľkej noci

Veľká noc sa slávi prvú nedeľu po prvom
splne mesiaca po jarnej rovnodennosti.
U Slovákov bola vždy silná na ľudové tradície, mnohé z nich občania podtatranského
regiónu uchovávajú dodnes. Opýtali sme sa
niekoľkých, ako oslavujú Veľkú noc a či udržiavajú tradície súvisiace s týmito sviatkami?
Tomáš, 20 rokov: „V našej
rodine je už dlhé roky zaužívaná tradícia Veľkej noci.
Muži sa stretnú a idú dievčatá šibať a oblievať. Navštívime
známych a užijeme si pohodu
týchto sviatkov, ktoré by však v
prvom rade mali mat inú hodnotu - a to oslavu
zmŕtvychvstania Ježiša Krista.“
Juraj, 25 rokov: „Samozrejme zvyky a tradície súvisiace s
Veľkou nocou u nás doma dodržiavame. Ich súčasťou je i účasť
na svätých omšiach od Zeleného štvrtka až po Veľkonočnú
nedeľu. Po pravde by som si asi
veľmi tieto sviatky nevedel bez nich predstaviť.
Taktiež sa mi veľmi páči stará slovanská tradícia
na Veľkonočný pondelok - kúpačka. V mladšom
veku som sa tešil na čokoládové výmysly všetkého

druhu a samozrejme na nejaké tie eurá (vtedy ešte
koruny), ktoré som za oblievanie a šibanie dostal.
Teraz však tieto sviatky považujem za možnosť
stráviť voľný čas s rodinou a s priateľmi.“
Matej, 12 rokov: „U nás
v rodine sa na sviatky Veľkej
noci stále všetci tešíme. Na
Zelený štvrtok máme na obed
špenát. V piatok dodržiavame
pôst a farbíme veľkonočné vajíčka. V sobotu ideme posvätiť
jedlo a na veľkonočnú nedeľu si na raňajkách
pochutnáme na posvätenom pokrme. Na veľkonočný pondelok idem s ockom a bratom oblievať
a šibať rodinu. Sestra obstojí na tom stále najhoršie, lebo ju poriadne zlejeme, vyšibeme a ona
kričí – ale náramne nás to baví. Veď ako sa vraví: „Aby naše dievky celý rok zdravé boli.“
Peter, 22 rokov: „Veľkonočné
sviatky sú najväčšie kresťanské
sviatky v roku, preto sa snažíme tieto dni vnímať v kresťanskom duchu. Aj u nás, ako aj
u iných, chodia chlapci a chlapi
s nádobami a vedrami a oblievajú ženy a dievčatá. Za odmenu dostanú koláče, čokoládové vajíčka, či peniaze.“
(aba)
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Aj Poprad má svoj happy videoklip
Známu pesničku Happy od
Pharrella Williamsa netreba
predstavovať. Vďaka melodickosti a veľmi chytľavému textu
zaznamenala medzi poslucháčmi veľký úspech. Hrá sa všade
a je z nej hit. Nakrútených na
ňu bolo veľmi veľa videoklipov.
Zaznamenali nesmierne množstvo vzhliadnutí. Dá sa povedať,
že čísla pozretí presahujú miliónové hodnoty. Minulý týždeň
predstavili svoj Happy videoklip aj Popradčania. Nakrúcal
sa na rôznych miestach v našom
meste a zahrali si v ňom ľudia
každého veku.
Režisérka klipu Ingrid Lindemanová navštívila našu redakciu
spolu s mladým, len 16-ročným
kameramanom, Martinom Mečárom, študentom Gymnázia D.

Tatarku. „S nápadom sme prišli
už v decembri, ale nakrúcať sme
začali až koncom januára. Klip
sme účelovo zverejnili až v najveselší deň roka, v utorok 1. apríla.
Naším cieľom bolo pobaviť ľudí a
spropagovať Poprad. Chceli sme
ukázať, aký je krásny, čo všetko tu
máme. Vyberali sme miesta a ľudí
tak, aby v ňom účinkovali dobrovoľne, aby to robili s radosťou.
Nakrúcanie nám trocha predĺžilo
počasie, pretože nám neprialo. Napriek tomu sme s výsledkom spokojní. Do dnešného dňa (piatok
4. apríla pozn. redakcie) zaznamenal viac ako 23 tisíc pozretí.“
uviedla I. Lindemanová.
Kameru a strih mal na starosti
M. Mečár, ktorý doplnil: „Každé
nakrúcanie nám prinieslo množstvo zábavy, veľa sme sa nasmiali,

postretávali sme rôznych ľudí, každý mal svojský humor a dokázal
sa pri nakrúcaní baviť. Prišli sme
na to, že v Poprade máme kopec
dobrých ľudí, viac ako tých neprajných. Do klipu boli vybraté tie najznámejšie miesta v našom meste
– námestie v centre mesta, vo Veľkej, v Spišskej Sobote, na sídlisku,
Aréna, štadión, múzeum, galéria,
aquapark. Zahrali si v ňom deti,
študenti, stredná generácia, ale
aj seniori. Nemám presne spočítané, koľko bolo účinkujúcich, ale
odhadujeme, že to bolo okolo 250
ľudí. Veľmi dobre sa mi s nimi spolupracovalo, pretože všetci tancovali s radosťou. Napriek tomu, že
nie sme profesionáli a nemali sme
ani profesionálnu techniku, zvládli sme to dobre a verím, že sa klip
bude ľuďom páčiť.“
„Aj touto cestou by
sme sa chceli poďakovať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k nakrúteniu tohto videoklipu,“ dodala I. Lindemanová.
Na výrobe klipu sa podieľal aj Radoslav Kečka,
Tomáš Potocký, Milan
Antaš a Oliver Smrek.
Popradskú verziu „Happy“ môžete vidieť na YouTube pod názvom Happy
Poprad.
(šif)

Na poliach je v týchto dňoch rušno

Začiatok tohtoročnej jari
sprevádza príjemné počasie a to využili aj poľnohospodári pod Tatrami. Začali
s prácami o čosi skôr ako
obvykle. Pôda je pripravená,
čaká sa na sejbu.
Miernejšia zima vyhnala na
jar poľnohospodárov na polia
skôr ako po iné roky. „Jarné
práce, ktoré začali v polovici
marca sú prakticky ukončené.
Čakáme ešte na posiatie kukurice a zemiakov,“ povedal
Róbert Špiner - agronóm spoločnosti LaTerra Matejovce,
ktorá sa zaoberá poľnohospodárskou prvovýrobou pod
Tatrami. Spomenul, že v posledných rokoch sa v našej
oblasti rozmáha pestovanie
kukurice. „Niekedy sa tu vôbec
nepestovala. Teraz sa pestuje
vo veľkom, tak isto ako repka
ozimná, či jarná. Darí sa jačmeňu, pšenici, raži, zemiakom
a miešankám na kŕmenie. Zemiaky nie sú na ústupe, len

veľká časť ich produkcie sa presunula na južné Slovensko. Pod
Tatrami sa pestujú viac-menej
už len sadbové zemiaky. Je to
spôsobené otepľovaním, pretože na juhu nevedia vyrobiť
také sadivo v takej kvalite ako
u nás,“ vysvetľoval R. Špiner.
Ten predpokladá suché leto,
čo by narobilo viac škody ako
úžitku: „Narušilo by to výrobu
i pestovanie. So zavlažovaním
sa musíme spoliehať na prírodu
a tak veríme, že sucho nebude.“

Poľnohospodári hlásia vyššiu
cenu zemiakov, ktorú spôsobili nižšie minuloročné úrody
počas sucha. „Vlani bol pokles
úrod u zemiakov i kukurice, ale
nebolo to také zlé. Obilniny boli
na úrovni predchádzajúcich
rokov. Tohto roku sa cena zemiakov pohybuje od 60 do 100
eur za metrák sadivových zemiakov. Konzumné zemiaky sú
zhruba na úrovni 40 až 70 eur
za 100 kg,“ vypočítal agronóm
Róbert Špiner.
(mav)

Policajné správy

•

DEVÄTNÁSŤROČNÝ muž
bol vyšetrovateľom OR PZ
v Poprade obvinený z prečinu
výtržníctva v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej
veci. V jednom z popradských
barov obvinený v stredu 2.
apríla krátko pred polnocou
spod kabáta vybral krátku guľovú zbraň, ktorú mal v legálnej
držbe a tancoval s ňou pri barovom pulte. Neskôr pristúpil
k hosťom a vystrelil do steny.
Popradčan pokračoval v streľbe aj pri biliardovom stole, kde
zo zbrane vystrelil do hracej
plochy tohto stola. Potom už
z baru odišiel preč. Policajná
hliadka podozrivého bezprostredne po čine zadržala a obmedzila na osobnej slobode.
Mladý muž svojím konaním
spôsobil majiteľovi spoločnosti
škodu vo výške 500 eur.
ŽELEZNIČNÁ polícia začala
trestné stíhanie a súčasne bolo
vznesené obvinenie voči 17 ročnému mužovi z obce Stará Lesná
a to za prečin poškodzovania a
ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Stíhaný je na slobode. Mladík mal
v stredu v čase okolo 15.30 hod.
preseknúť napájací kábel, ktorý
slúži na napájanie zabezpečovacieho priecestného zariadenia
križujúceho cestu I/67 v smere z
Popradu na Kežmarok, v medzistaničnom úseku železničných
staníc Matejovce pri Poprade a
Studený Potok. Týmto svojím
konaním ohrozil prevádzku všeobecne prospešného zariadenia
a poškodením medeného kábla
spôsobil poškodenej spoločnosti,
ktorej materiál patrí, predbežnú
škodu vo výške 150 eur.
EŠTE koncom januára v roku
2012 došlo v jednom z lyžiarskych
stredísk pri obci Lučivná v okrese
Poprad k zraneniu vtedy len 9 ročného dievčatka. Vyšetrovateľ OR
PZ v Poprade vzniesol obvinenie
z prečinu ublíženia na zdraví voči
dvom ženám z obce Rakytovce.
Mladé ženy sa mali v popoludňajších hodinách dňa 31. januára 2012 v lyžiarskom stredisku
na bočnom zasneženom svahu
spustiť mimo vyznačenej trate na
gumenom kolese, pričom narazili do dievčatka prechádzajúceho
svahom na lyžiach. V dôsledku
tohto nárazu poškodená spadla a
utrpela zranenia, ktoré môžu mať
aj dlhodobé následky. Samotné
zranenia si vyžiadali dobu liečenia 6 týždňov. Obvinené ženy sú
stíhané na slobode.
(krp)

•

•
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Za krásou kraslíc

do Batizoviec
Celoslovenská súťažná prehliadka a prezentácia súčasných
a tradičných techník zdobenia
veľkonočných vajíčok Krehká
krása Batizoviec sa uskutoční v
nedeľu 13. apríla od 14. hod.
v Kultúrnom dome v Batizovciach. Podujatie už dlhé
roky organizuje spolu s obcou
Prešovský samosprávny kraj –
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade.
Do tohtoročnej prehliadky sa
prihlásilo 26 súťažiacich, z toho
sú dvaja muži a poslali 286 kraslíc. Súťažiaci sú prevažne z nášho
regiónu, ale aj z Trnavy, Bardejova, Zvolena či Nového mesta
nad Váhom a iných miest a obcí.
Najstaršou účastníčkou súťaže je
75-ročná Anna Miháľová. Techniky sú rozmanité. Súťažiaci zvolili nielen zdobenie vyškrabávaním, drôtikovaním, maľovaním,
oblepovaním, ale aj vyšívaním,
gravírovaním, patchworkom, batikovaním, paličkovanou čipkou
a inými nápaditými spôsobmi.
Naživo bude zdobenie veľkonočných vajíčok predvádzať pätnásť
remeselníkov. V kultúrnom programe vystúpi folklórny súbor
Vagonár z Popradu.
(ppm)

Kristus, prameň veľkonočnej radosti

Veľmi dobre poznáme atmosféru, ktorá predchádza veľké
sviatky, predovšetkým Vianoce,
ale aj Veľkú noc.
V zime je na nás vyvíjaný veľký
tlak reklám k tomu, aby sme veľa
nakupovali, vymýšľali tie najzaujímavejšie dary pre blízkych. A aj
keď na to nemáme prostriedky,
môžeme nakupovať veľmi jednoducho – bez platenia. Veď začať
splácať stačí až o tri mesiace a
sviatky tak môžu byť v pohode.
Teraz, na jar, je ten tlak reklamy menší. Predsa nás zatláča
do priestoru práce v záhrade, či
v dome. Dobrý pocit má vytvoriť dôkladné jarné upratovanie.
Servírovanie jedla na sviatočnom
stole sviatkov jari majú obohatiť
tradičné recepty starých mám.
Netreba zabudnúť ani na rôzne
ľudové zvyky, ktoré vyvrcholia
oblievačkou, či šibačkou.
Je veľmi veľa ľudí, ktorí budú aj
tohtoročné sviatky Veľkej noci
prežívať s takouto predstavou a v
pondelok podvečer si pri ťažkostiach s trávením alebo bolesťami
hlavy od alkoholu povedia: „Tak,
už je po sviatkoch!“.
Pri uvažovaní nad okolnosťami prežívania dvoch veľkých
sviatkov v našej spoločnosti
nám chýba čosi podstatné. Ním

je dôvod, prečo sú vlastne uvedené dni sviatočné.
Ako asi vnímajú dva najväčšie
sviatky v roku popradské rodiny
alebo Ty osobne? Nemám odpovede Popradčanov na anketové
otázky o sviatkoch. Verím však,
že väčšina z nás by jasne odpovedala: „Dôvodom slávenia veľkonočných sviatkov je historický fakt
zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Prameňom našej radosti je Pascha
(žid. Pessach-prechod). Je to náš
prechod od beznádeje k nádeji, od
tmy tej najtemnejšej životnej okolnosti človeka vrcholiacej v ľudskej
smrti, k nádeji večného života
a vzkriesenia na konci vekov.“
Svätý apoštol Pavol Korinťanom
povedal: „Ale ak nebol Kristus
vzkriesený, potom je márne naše
hlásanie a márna je aj vaša viera.
Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo
všetkých ľudí.“
Historickú skutočnosť Kristovho
zmŕtvychvstania potvrdzuje samotné množstvo tých, ktorí mu uverili
až podnes. Ľudia, ktorí prešli skrze krst zo smrti hriechu do života
v Božej prítomnosti sú dôkazom
Božej prítomnosti v dejinách ľudstva. Aj dnes chceme, tak ako vtedy,
ohlasovať nielen slovom, ale aj svedectvom života veriaceho človeka,

že Ježiš je naša
sila, nádej a
istota. Keďže
slávenie
veľkonočných
sviatkov bez
Ježiša Krista
by bol nezmysel, pozývam
všetkých veriacich, aby sme nežili
falošne. Oslavujme Kristovo zmŕtvychvstanie, nie naše hostenie sa.
Uverme, že aj keď nie sme dokonalí, sám Ježiš zdokonalí našu snahu o dobré svedectvo kresťana –
Kristovho učeníka. Práve v našich
rukách je to, že skrze život podľa
Evanjelia v službe druhým, môžeme byť aj pre vzdialených cestou k
viere v Boha.
V našom spoločenstve bude
40 dní znieť pozdrav: „Kristus
vstal zmŕtvych! – Naozaj vstal
zmŕtvych!“ Na každom z nás
teda záleží, aký pocit bude mať
po sviatkoch.
Prajem všetkým, aby náš
život vo vzájomnej láske a pomoci dovolil Ježišovi bohato
prebývať medzi nami a prinášať svetlo nádeje.
Miroslav Bartoš,
protojerej
farár Gréckokatolíckej
farnosti v Poprad

Bohoslužby v popradských chrámoch

RÍMSKOKATOLÍCKE
SVÄTÉ OMŠE:
POPRAD
Konkatedrála Sedembolestnej
Panny Márie:
17. apríla – Zelený štvrtok Pánovej
Večere – o 18. hod.
18. apríla – Veľký piatok – Slávenie
utrpenia a smrti Pána - o 18. hod.
19. apríla – Biela sobota Vzkriesenia – slávnosť Veľkonočnej Vigílie – o 21.30 hod.
20. apríla - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - o 6.30, 8.,
9.30 a 18.30 hod.
21. apríla – Veľkonočný pondelok
– o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod.
Kostol sv. Cyrila a Metoda:
17. apríla – Zelený štvrtok – o 18.
hod.
18. apríla – Veľký piatok - o 18. hod.
19. apríla – Veľkonočná vigília o 19.30 hod.
20. apríla – Veľkonočná nedeľa – o
7., 9. a 11. hod.
21. apríla – Veľkonočný pondelok
– o 7., 9. a 11. hod.
Kostol sv. Egídia:
20. apríla – Veľkonočná nedeľa o 6. a 17. hod.

21. apríla - Veľkonočný pondelok
– o 6. a 17. hod.

KVETNICA
Kostol sv. Heleny:
20. apríla – Veľkonočná nedeľa –
o 10. hod.
Posvätenie veľkonočných jedál
bude podľa oznámenia v jednotlivých kostoloch.
SPIŠSKÁ SOBOTA
Kostol sv. Juraja:
17. apríla – Zelený štvrtok o 18.
hod.
18. apríla – Veľký piatok o 16.
hod.
19. apríla – Biela sobota o 20.
hod., následne požehnanie veľkonočných jedál.
20. apríla a 21. apríla – Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok
o 8. a 10. hod.
VEĽKÁ
Kostol sv. Jána Evanjelistu:
17. apríla – Zelený štvrtok o 18.30
hod.
18. apríla – Veľký piatok o 15. hod.
Krížová cesta, o 16. hod. obrady.
19. apríla – Biela sobota o 20. hod.

obrady, po nich posvätenie veľkonočných jedál.
20. apríla – Veľkonočná nedeľa –
o 6.45 hod. posvätenie veľkonočných jedál, o 7., 9.30, 11. a 18.30
hod. sväté omše.
21. apríla – Veľkonočný pondelok
– sväté omše o 7. a 10. hod.

MATEJOVCE
Kostol sv. Štefana Kráľa:
17. apríla – Zelený štvrtok o 18.
hod.
18. apríla – Veľký piatok o 18. hod.
Krížová cesta, o 19. hod. obrady.
19. apríla – Biela sobota o 19. hod.
obrady.
20. apríla a 21. apríla – Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok
o 8. a 10. hod., v nedeľu o 6.45 hod.
posvätenie veľkonočných jedál.
STRÁŽE
Kostol sv. Jána Krstiteľa:
17. apríla – Zelený štvrtok o 17.
hod. svätá omša Pánovej Večere.
18. apríla – Veľký piatok o 15.
hod. – obrady Veľkého piatka.
19. apríla – Biela sobota, o 20.
hod. obrady veľkonočnej vigílie, po
veľkonočnej vigílii posvätenie jedál.

20. apríla – Veľkonočná nedeľa,
sv. omša o 11. hod.
21. apríla – Veľkonočný pondelok, sv. omša o 7.30 hod.

KAPLNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V NEMOCNICI
POPRAD:
20. apríla – Veľkonočná nedeľa
o 16. hod.
21. apríla – Veľkonočný pondelok
o 16. hod.
BOHOSLUŽBY
GRÉCKOKATOLÍCKEJ
CIRKVI:
POPRAD
Chrám svätých apoštolov Petra
a Pavla:
17. apríla (Svätý a veľký štvrtok)
o 17. hod. - Večiereň s liturgiou
sv. Bazila Veľkého, Strasti Ježiša
Krista.
18. apríla (Svätý a veľký piatok) o
7.30 hod. – Modlitba kráľovských
hodiniek, o 15. hod. Veľká večiereň s uložením Plaščenice do hrobu, o 22. hod. zakončenie poklony
pred Plaščenicou.
19. apríla (Svätá a veľká sobota) o
7.30 hod. – Jeruzalemská utiereň,
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Na Zelený štvrtok polievka z medvedieho cesnaku
Na Zelený štvrtok, ktorý tohto roku pripadá na 17. apríla, je nepísanou tradíciou, že sa
jedáva niečo zelené. Väčšinou sa varí špenát,
ale šéfkuchárka Vino & Tapas v Spišskej Sobote Zuzana Sisáková nám prezradila recept
chutnej a zdravej zelenej polievky. Pripravuje
ju podľa vlastnej fantázie a patrí k viacerým
krémovým polievkam, ktoré podávajú hosťom. Ide o polievku z medvedieho cesnaku.
Šéfkuchárka túto zaujímavú rastlinu pozná a
vie o nej, že je veľmi zdravá. Povedala: „Medvedí
cesnak dostal názov podľa toho, že keď sa na jar
medveď prebudí zo zimného spánku, prvé čo hľadá je práve táto bylinka s vôňou cesnaku. Takisto
ľudia ju začali používať na jar ako medveď na
prečistenie organizmu, detoxikáciu a pre živiny,

ktoré obsahuje. Zdravotné účinky medvedieho
cesnaku sú veľmi podobné ako má cesnak kuchynský. Okrem detoxikačného efektu prečisťuje
tráviaci systém, obličky, močové cesty, znižuje
škodlivý vplyv nikotínu, podporuje pamäť, znižuje krvný tlak, pôsobí proti nespavosti a ďalšie.“
A čo potrebujeme na prípravu krémovej
polievky z medvedieho cesnaku? Na 4 porcie:
50 g masla, 100 g póru, 350 g zemiakov, 1 liter
hydinového vývaru, 2 väčšie zväzky medvedieho cesnaku, 100 ml šľahačkovej smotany, soľ,
mleté čierne korenie.
Postup prípravy je nasledovný: Na rozpustenom masle krátko osmažíme nadrobno nakrájaný pór. Pridáme očistené na kocky nakrájané
zemiaky. Približne 5 minút podusíme a zalejeme

vývarom. Keď sú už zemiaky
uvarené, pridáme na väčšie
rezance nakrájaný medvedí
cesnak. Povaríme maximálne
jednu minútu a odstavíme.
Rozmixujeme na hladký
krém. Z. Sisáková doplnila:
„Odporúčame zjemniť šľahačkovou smotanou a už len nechať prevrieť. Dochutíme soľou a čerstvo namletým čiernym korením.
Polievka má krásnu sýtozelenú farbu, je veľmi
zdravá a chutná, vhodná pre dospelých i deti. Medvedí cesnak sa dáva na záver preto, aby nestratil
svoje účinky a varí sa už naozaj len krátko, pretože
polievka by inak dostala skôr hnedozelenú farbu.“
Dobrú chuť! (mar) FOTO – Richard Gerényi

Pôst ako prostriedok na očistu tela a ducha

Nachádzame sa v období pôstu,
kedy je šanca vnútorne sa očistiť.
Tak ako sa na jar prebúdza príroda, tak i človek potrebuje reštart
svojho tela, či mysle. Kedy, ak nie
pred Veľkou nocou?
Od pradávna je pôstne obdobie
vnímané ako možnosť vnútorne
sa očistiť. Tvrdí to i etnologička
Podtatranského múzea v Poprade
Elena Bekešová (na foto v strede):
„Bolo to obdobie pokánia. Človek
sa mal akoby vnútorne premeniť
a pripraviť sa na najväčšie kresťanské sviatky v roku - Veľkú noc. Počas
pôstu vylučoval z jedálnička hlavne
mäsité jedlá a bol zákaz organizo-

vania zábav a svadieb. Tradičné
jedlá boli prevažne rastlinného charakteru. Varili sa polievky, či kaše,
piekli sa zemiakové, či kapustové
placky a jedli sa aj cestoviny.“ Pre
ľudí bol v minulosti pôst obdobím
spoločenského útlmu.
Vtedy oddychovali
a pripravovali sa na
Veľkú noc. „V súčasnosti je to uvoľnenejšie.
Niekedy v rámci lokálneho spoločenstva
dával na seba každý
väčší pozor. Priestupky
počas pôstu boli dokonca sankcionované.

Teraz sa ľudia navzájom až tak nepoznajú a neberie sa to až tak vážne,“ dodala etnologička.
Pôst začína popolcovou stredou,
čo je prelom medzi fašiangami
a Veľkou nocou. V súčasnosti sa
názory na dodržiavanie tohto zvyku aj
medzi Popradčanmi
líšia. „Snažím sa pôstiť, ale nemôžem byť
na seba prísna, pretože si ako diabetik
musím dopriať pestrú
a vyváženú stravu.
Od malička som však
bola k pôstu vedená.

Teraz je to už
voľnejšie, nedá
sa to dodržiavať
stále. Musím si
dopriať aj nejaké to mäsko,“ povedala Anna Šelengová (na foto hore). „Pôst dodržiavam. Je to dobré pre organizmus.
Človek sa stále niečím napcháva
a keď príde pôst, tak sa má šancu
očistiť. Je to zdravé,“ dodala Oľga
Pitoňáková. „Mne pôst nehovorí
nič, neviem aký význam to má. Do
práce musím chodiť či pôst je alebo
nie a tak aj stravovať sa musím poriadne,“ uviedol zástupca mladšej generácie Tomáš Kober.
(mav)

počas veľkonočných sviatkov

Poklona pred Plaščenicou, o 17.
hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, o 22. hod. zakončenie
poklony pred Plaščenicou.
20. apríla (Svätá a veľká nedeľa Paschy) o 4.30 hod. – Utiereň vzkriesenia, požehnanie veľkonočných
jedál, o 8.30 hod. Liturgia sv. Jána
Zlatoústeho, myrovanie, o 10.30
hod. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho,
požehnanie veľkonočných jedál pre
deti, myrovanie, o 15.00 hod. veľkonočná večiereň.
21. apríl (Svetlý pondelok) o 8.30
hod. a o 10.30 hod. – Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho, myrovanie.

18. apríla – Veľký piatok – o 9.
hod. pašiové služby Božie, o 10.
hod. sviatosť Večere Pánovej.
20. apríla – Prvá slávnosť veľkonočná o 9. hod.
21. apríla – Druhá slávnosť veľkonočná o 9. hod., sviatosť Večere
Pánovej o 10. hod.

MATEJOVCE
17. apríla – Zelený štvrtok o 17.
hod.
18. apríla – Veľký piatok o 9. hod.
pašie .
20. apríla a 21. apríla – Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok
o 9. hod. slávnostné služby Božie.

STRÁŽE
20. apríla – Prvá slávnosť veľkonočná o 10.30 hod.

VEĽKÁ
Chrám sv. Jána:
20. apríla (Svätá a veľká nedeľa
Paschy) o 8. hod. – Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho, myrovanie.
21. apríl (Svetlý pondelok) o 8. hod.
– Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.

VEĽKÁ
17. apríla – Zelený štvrtok – Večera Pánova so spoveďou o 18. hod.
18. apríla – Veľký piatok – Večera
Pánova so spoveďou o 9. hod., pašiové služby Božie o 10. hod., Večera Pánova pre slabých a chorých
na fare o 14. hod.
20. apríla – Veľkonočná nedeľa,
slávnostné veľkonočné služby
Božie o 10. hod.
21. apríla – Veľkonočný pondelok, veľkonočné služby Božie o
10. hod.

SVATÁ LITURGIA
PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI:
Chrám Povýšenia sv. kríža
17. apríla – Veľký štvrtok - o 9.
hod. liturgia Vasilija Veľkého s Večerňou, o 17. hod. Strasti.
18. apríla – Veľký piatok – o 8.
hod. cárske časy, o 17. hod.
Veľkopiatočná Večerňa s výnosom Plaščenice.
19. apríla – Veľká sobota – o 8.
hod. sv. liturgia Vasilija Veľkého
s Večerňou.
20. apríla - Veľkonočná nedeľa,
Vzkriesenie, Pascha - o 6. hod.
Utreňa, sv. liturgia s posvätením
paschálnych pokrmov, o 16. hod.
Večerňa.
21. apríla – Svetlý pondelok – o 9.
hod. svätá liturgia, o 18. hod. Večerňa.
22. apríla – o 9. hod. svätá liturgia

SLUŽBY BOŽIE EVANJELICKEJ CIRKVI, A. V.:
POPRAD, Kostol sv. Trojice
17. apríla – Zelený štvrtok – o 18.
hod. služby Božie so sviatosťou Večere Pánovej.

SPIŠSKÁ SOBOTA
20. apríla – Prvá slávnosť veľkonočná o 10.30 hod.

BRATSKÁ JEDNOTA
BAPTISTOV:
Modlitebňa vo Veľkej
18. apríla – Veľký piatok Veľkonočné pašiové pásmo o 10. hod.
20. apríla – Veľkonočná nedeľa
o 10. hod.
21. apríla – Veľkonočný pondelok
o 10. hod.
APOŠTOLSKÁ CIRKEV
NA SLOVENSKU:
Zbor Poprad, poslucháreň Obvodného úradu v Poprade
18. apríla – Veľký piatok, bohoslužby s Večerou Pánovou o 17. hod.
20. apríla – Veľkonočná nedeľa
o 10. hod.
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S jarou sa prebudili i záhradkári
Záhradkári využívajú každý
lúč slnka na chvíle strávené vo
svojich oázach. Aj pod Tatrami
sa v tieto jarné dni príroda postupne prebúdza. Práve je ten
čas, kedy sa treba o záhrady postarať. Príde obdobie, keď nám
to matka Zem vráti v podobe
bohatej úrody.
„Je to prvý dotyk s prírodou. Po
zime prišli prvé pekné dni, hoci
trochu predčasne. Mali by sme
ošetriť všetky porasty a zbaviť ich
prebytočného materiálu,“ začal
s užitočnými radami predseda
záhradkárskej osady Dubina II

Bohumil Košický (na foto dole
prvý zľala s Petrom Cudzišom a
jeho dcérkou). Zdôraznil potrebu obstrihávania stromov a najdôležitejší je podľa neho jarný
postrek proti škodcom a chorobám: „Tým sa dá zabrániť práve
včasným zastrihávaním a ošetrovaním. Sú to kozmetické úkony,
ale veľmi dôležité.“ Na otázku
kedy siať, odpovedal B. Košický
takto: „Niektorí ľudia zasievajú
už na Jozefa, ale vtedy je ešte pôda
chladná. Treba byť opatrný a počkať, aby sa zem vyhriala. Cibuľoviny môžu ísť do pôdy už teraz.“

Popradské

Spotrebiteľ
pod ochranou

školy budú ...

(Dokončenie zo str. 1)
„Získať tablety nebolo jednoduché. Museli sme vytvoriť vlastný
námet, ako ich plánujeme využiť,“
dodala zástupkyňa riaditeľky pre
druhý stupeň ZŠ na Tajovského
ulici Renáta Vlčková. Na tejto ulici
už majú interaktívnymi tabuľami
vybavenú aj materskú školu a tešia
sa, že pribudne ďalšia. „Tabule využívame už druhý rok. Zakúpili sme
ich z vlastných zdrojov. Táto práca
sa nám osvedčila. Deti pracujú na
tabuli radi a majú z toho veľký zážitok,“ doplnila zástupkyňa riaditeľky pre MŠ na Tajovského ulici Eva
Hešová. Slovami chváli nešetria ani
samotní žiaci základných škôl. „Domáce úlohy si môžeme robiť z domu,
keď sme chorí. Je to jednoduché
a praktické. Nevymeškám veľa učiva, pretože ho mám stále po ruke,“
dodal na margo interaktívnych
tabúľ ôsmak Ján Skybjak. (mav)

Podtatranskí záhradkári sú rôzni. Väčšina berie
prácu v záhrade ako relax,
iní si tu dokážu dopestovať zeleninu a ovocie pre
svoju potrebu a vedia si tak
zaobstarať bohaté zásoby
na dlhšie obdobie. „Už som
začal so základnými jarnými
úpravami. Tento rok likvidujem mach v tráve. Začínam s prestavbou záhrady po rodičoch podľa
vlastných predstáv. Mala by to byť
naša oddychová zóna, ale radi si
tu niečo pre seba aj vypestujeme,“
povedal Jozef Mikolaj (na foto
vpravo dole). „K záhrade
sme sa dostali len minulý
rok. Sme bez akýchkoľvek
skúseností. Mala by to byť
záhrada pre relax, kde sa
dá dotknúť zeme a načerpať nová energia. Pestovať
zeleninu plánujeme skôr len
pre radosť. Pomáha nám aj
dcérka, ktorá tak vidí proces
od obrobenia pôdy, cez zasadenie, až po zber úrody. Je to
pre ňu osožné a pre nás sú
to nové námety pre výchovu

dieťaťa,“ uviedol Peter Cudziš.
Manželia Bednárovci sa venujú
záhradke od roku 1978. „V paneláku nám chýbala zeleň. Vtedy ešte
táto osada len vznikala a k dispozícii bol jediný kus pôdy, od ktorého nás odhovárali. Pozval som si
družstevníka a ten ma presvedčil,
že je tu dobrá zem. Mali sme veľa
práce, ale teraz je vidieť výsledky.
Relaxujem fyzickou prácou, preto
chodím do záhrady rád,“ priznal
sa Jozef Bednár (na foto hore).
„Od začiatku som pyšná na svoj fóliovník a skleník, v ktorom sa darí
zelenine. V lete sa vždy teším na
úrodu, ale aj na rozkvitnuté skalky.
Už som stihla zasiať reďkovky, cibuľky, petržlen, mrkvu i šalát,“ doplnila Eva Bednárová.
(mav)

Ako nakupovať v Európe?

Ako spotrebiteľ, keď platíte za tovar alebo službu
cez internet alebo priamo v obchode, vo svojej domovskej krajine alebo v niektorej z členských krajín
EÚ, máte práva. Veľa európskych práv. Legislatíva EÚ
vám zaručuje spravodlivý prístup, podrobné a pravdivé informácie a možnosť dožadovať sa v prípade
potreby svojich práv. V rámci kampane Poznaj svoje
spotrebiteľské práva sme pripravili päťdielny spotrebiteľský manuál. Prvá časť sa týka chybného tovaru.

Ak v niektorej z členských krajín EÚ, v obchode či cez
internet, kúpite tovar, ktorý je chybný alebo sa líši od tovaru uvedeného v reklame, máte právo na jeho bezplatnú výmenu alebo opravu. Ak oprava alebo výmena nie
je možná, máte právo žiadať vrátenie kúpnej ceny alebo
zľavu. Na Slovensku si spotrebiteľ určí sám, ktorú možnosť si vyberie. Toto právo máte minimálne dva roky
od dátumu nákupu v kamennom obchode alebo dňa
doručenia tovaru predajcom.		
(pva)

Odovzdaním použitého oleja ochránite prírodu!
Popradčania si nemusia
lámať hlavu, čo s použitým
kuchynským olejom. Už od
roku 2012 ho môžu bezplatne
odovzdať v Zbernom centre
na Ulici Ludvíka Svobodu.
V prvom rade prispievajú k
zvýšenej ochrane životného
prostredia, svojho vlastného
organizmu, ale prispievajú i k
recyklácii takéhoto odpadu a
jeho ďalšiemu využitiu.
Ak občania vylievajú použitý olej do kanalizácie, môžu
spôsobiť upchatie kanalizačného potrubia, ak ho vylievajú do kompostu alebo do
prírody, lákajú tým potkany.
Ak prepálený olej vyhadzujú
do smetných nádob, takisto
ničia životné prostredie. Pritom ide o užitočnú surovinu,
pretože z jedného litra prepáleného oleja sa dá vyrobiť liter

bionafty a poslúži ako ekopalivo do automobilov.
V meste Poprad vykupuje
použitý kuchynský olej spoločnosť Brantner. Hoci Brantner Poprad umožnil občanom
odovzdávanie použitého kuchynského oleja už od roku
2012 v zbernom centre bezplatne, efekt bol minimálny. V
tomto roku túto službu začali
viac propagovať a od 1. marca
2014 zaviedli výkup formou
výmeny za hygienické potreby.
Výkup sa realizuje i v Zbernom
centre na Ulici Ludvíka Svobodu, aj v rámci pravidelného výkupu papiera v uliciach mesta.
Brantner o mieste a čase zberu
informuje formou letákov. Za
mesiac sa už podarilo vyzbierať okolo sto litrov a veria, že
občania sa časom zapoja masívnejšie. Olej zbierajú v uza-

vretých plastových čírych PET
fľašiach a za 1 liter dostane
občan jeden kotúč toaletného
papiera.
Podľa dostupných údajov
je zber použitého kuchynského oleja na Slovensku ešte v
plienkach a rozbieha sa len
veľmi pomaly. Brantner je
jedným z prvých, ktorí zber
rozšírili aj „do ulíc“ miest a
podľa našich informácií sú
prví, ktorí občanom za olej
„platia“ vo forme hygienických potrieb. Takýto výkup
realizuje i Brantner v Martine.
Pod mottom: Aj vaša
kvapka prispeje k ochrane
nášho životného prostredia!
sa môžu Popradčania odovzdávaním použitého kuchynského oleja pričiniť o
šetrenie prírody a tým prospieť i sebe.
PP-39
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Na ceste za úspechom pomohli mladému fotografovi i šťastné náhody
Neuveriteľné šťastné náhody, ktoré dokážu zmeniť život,
postretli mladého 25-ročného
Popradčana Olivera Olejára.
Získal vďaka nim štúdium,
prácu a snúbenicu až ďaleko
za morom.
„Cesta do USA nebola nič viac,
iba šťastie. Možno to vyznie šialene, ale keby som v správny čas
nehral online jednu hru, ktorá
trvala neskutočne dlho, všetko
by bolo inak. V chatovacom okienku mi vybehla správa, či sú
fotky na mojom profile moje. V
tom momente som ani netušil,
kam ma táto odpoveď zavedie.
Po niekoľkých mesiacoch som
dostal pozvanie na letnú stáž
do Severnej Karolíny. Najprv
som ho odmietol, lebo som nechcel vynechať školu, ale potom
som sa rozhodol, že vyskúšam,
aké to je zbaliť si kufor a odísť.
Rodičom som povedal, že idem
na leto do Prahy. Keby som im
povedal pravdu, nasledovala by
niekoľkohodinová prednáška,“
prezradil pre naše noviny Oliver
(na foto). A tak pred troma rokmi odletel do USA a na stáži sa
stretol s ďalšími umelcami z rôznych kútov sveta. Mal urobiť výstavu fotografií spojenú s benefičnou zbierkou pre organizáciu
na výskum boja proti rakovine.
Dopadla vynikajúco. Predal 4
kusy z desiatich a vyzbieral tisíc
dolárov. Čo však bolo dôležitejšie, nadviazal veľké množstvo
kontaktov a získal nové zákazky.
Momentálne sa usiluje dosiahnuť bakalársky stupeň v komerčnej fotografii na The Art
Institute of Charlotte v USA.
Školu by mal úspešne dokončiť
na budúci rok a potom sa chce
zamerať na fotografovanie architektúry. Ako sa však Oliver
s úprimnosťou vyznal, škola

mu veľa informácií neposkytla.
Radšej sa spoliehal sám na seba,
študoval nové techniky, ktoré v
škole nikto nikdy nespomenul
a snažil sa byť niekoľko krokov
pred ostatnými. No práve vďaka
škole a študentským vízam mohol v USA ostať.
Ďalšia šťastná náhoda sa stala,
keď prechádzal chodbou v škole
a zastavil ho profesor s otázkou,
prečo sa stále nezaregistroval
do súťaže Manifesto XI o štipendium. Podmienkami súťaže
bolo vytvoriť post-apokalyptický portrét herca Michaela Ruffa
do 30 minút. „Vedel som, že za
30 minút nikto nemôže vytvoriť
zázrak a všetky fotky budú veľmi
podobné a teda, ak chcem vyhrať, musím vytvoriť niečo iné,
ako moja konkurencia. Stihol
som si požičať maketu samopalu, granátov a nepriestrelnú vestu
a využil som digitálne kompozity – fotenie viacerých elementov
zvlášť a ich spojenie v post produkcii. Na záverečné vyhlásenie
výsledkov som prišiel neskoro,
lebo som nevedel nikde zaparkovať. Pár sekúnd po vstupe do sály
Michael vyslovil moje meno a na
plátne som videl obrovskú verziu
mojej fotky. V šoku som zastal v
uličke, len spolužiačka mi pošepkala americkou angličtinou: „Vyhral si, choď na pódium, ty trdlo.“
Tak vykročil na cestu, na ktorej
začiatku bola záľuba vo fotografovaní. Môže za ňu vďačiť svojim
rodičom, s ktorými precestoval
takmer celý svet. Nebývali to
obyčajné dovolenky, ale spoznávanie krajín a zákutí, ktoré bežní
dovolenkári nikdy nenavštívia.
K tomu samozrejme patrilo fotografovanie. Pre neho bolo najdôležitejším dôvodom, prečo
ho fotografovanie zaujalo, možnosť zachytiť momenty v živote,
ktoré sa už nezopakujú –
stádo slonov na Srí Lanke ženúce sa cez ulicu
ochladiť sa k rieke alebo
5-ročný chlapec na indonézskom ostrove v otrhaných šatách, s hadom
ovinutým okolo ruky a
s tým najúprimnejším
úsmevom na tvári, východ slnka uprostred
púšte, sila modlitby v
arabských krajinách, keď
sa na jej začiatku zastaví
čas a celé mesto sa v tichu
ukloní...
Mama mu však fotografovať nikdy nedovolila, lebo mala obmedzený

počet záberov na filme. „Zmena
nastala na Vianoce 2004, kedy
môj tato daroval mamke nový
digitálny fotoaparát. Samozrejme, nemala ani potuchy, na čo
má foťák toľko gombíkov a prosila
ma, aby som zistil, čo sa s ním dá
robiť. V tej chvíli som začal fotiť
všetko a všade. Chcel som vedieť,
ako zmraziť pohyb, ako pracovať
s hĺbkou ostrosti a tak
ďalej. Môj záujem o
fotografovanie narastal
a vedel som, že ak sa
tomu chcem venovať
naďalej a zlepšovať sa,
budem potrebovať digitálnu zrkadlovku,“ priblížil O. Olejár. Dnes je
digitálna technika jeho
chlebom a vlastní moderné fotografické vybavenie. Ako však podotkol, technológia nie
je všetko, ide aj o nepretržité vzdelávanie sa. Dodal,
že pre neho je najdôležitejším
nástrojom počítačový program
na úpravu fotografií Photoshop:
„Je pre mňa ako skalpel pre chirurga. Všetko, čo robím, potrebuje
Photoshop a digitálnu úpravu.
Väčšina mojich prác nemôže byť
zachytená len jedným záberom.
Najmä fotografovanie exteriérov,
kde jedna finálna fotka pozostáva
z 25 a viac záberov.“
Zo začiatku pobytu v USA
bral každú zákazku, nezáležalo mu za koľko. Fotil portréty,
svadby, promoakcie... Musel
si spraviť meno. Postupne sa
začala jeho orientácia zužovať
na prácu s ľuďmi. Dostal Internship – stáž pre fotografa v
Greensbore a neskôr platenú
pozíciu. Bolo to hektické obdobie, ale veľa ho naučilo.
V USA je vo fotografovaní
veľká konkurencia, ale aj oveľa
väčší počet potenciálnych klientov. „Čo sa týka technických
rozdielov medzi fotografovaním

na Slovensku a USA tak tam
nie je veľký rozdiel. Fotografia
je umenie a má svoj vlastný jazyk tak, ako hudba. Nezáleží
na tom, odkiaľ ste, pokiaľ dáte
hudobné noty pianistovi z Paríža alebo Hong Kongu, výsledok
je rovnaký. Fotografii sa chcem
venovať celý život, ibaže, či sa
chcem živiť fotografovaním,
je neisté. Je to moja vášeň, ale
chcem to robiť preto, lebo chcem,
nie preto, lebo musím. Momentálne mi moja situácia vyhovuje,
pretože som študent a pracujem
pre realitnú kanceláriu. Chcem,
aby v budúcnosti fotografia bola
mojím umením, nie biznisom,“
uviedol mladý fotograf.
Po skončení školy sa Oliver Olejár so snúbenicou chce
presťahovať do Európy, aby si
mohol dokončiť svoje vzdelanie vo financiách a snúbenica
mohla pokračovať v štúdiu politických vied. Ich spoločnou

záľubou je cestovanie a dúfajú,
že v nasledujúcich rokoch si
splnia niekoľko cestovateľských
snov. So snúbenicou Amandou
sa tiež zoznámil netradične. Po
stávke s kamarátkou musela zaklopať na okienko neznámeho
auta a požiadať pasažierov, aby
zostali v bare. Odvtedy sú spolu
už druhý rok. Ich vzťah preveril Oliverov úraz, pri ktorom si
zlomil kľúčnu kosť a nemohol
sa venovať svojej práci. Vďaka
úrazu sa jeho fotografické zameranie úplne zmenilo. „Začal
som fotiť architektúru – interiéry a exteriéry. Po veľmi krátkom
čase sa dostavili klienti, majitelia
reštaurácií, realitní agenti a pod.
Takáto klientela mi vyhovuje
oveľa viac, nemusím žiť v strese,
či modelka alebo stylistka príde
načas, lebo ak vypadne jeden
článok, celé fotenie je v ruinách,“
dodal O. Olejár – Popradčan,
ktorý sa s odvahou pustil do sveta za svojím snom a dokázal sa v
zámorí uplatniť.
(mar)
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Nová monografia o Vlkovej z pier popradských archivárok

Posledný potomok šľachtickej rodiny

Wielandovej žije v Poprade

Popradské archivárky Zuzana
Kollárová a Božena Malovcová
sa venovali výskumu dejín dvoch
obcí na Spiši – Vlkovej a Levkoviec. V súčasnosti ležia bokom
od hlavnej cesty, ale v minulosti
bola Vlková sídlom významnej
šľachtickej rodiny Wielandovej.
Spolu s archeológom Mariánom
Sojákom spracovali monografiu,
ktorá obohatí čitateľov o informácie
k dejinám oboch obcí a očarí ich
grafickou úpravou, rodokmeňom
rodiny Wielandovej a množstvom
fotografií. Knihu obrazovo a graficky zostavil Vladimír Labuda z vydavateľstva VL Grafik z Huncoviec.
Vlková sa po prvý raz spomína
v darovacej listine Ladislava IV.
z roku 1278 pod názvom Farcasfolva. Obyvatelia poddanskej obce sa
živili najmä poľnohospodárstvom.
Podľa súpisu z roku 1553 patrila
Vlková medzi poddanské obce
Levoče. V roku 1575 mala Vlková
iba 18 domov, v roku 1635 6 sed-

liackych a 12 želiarskych domov.
Žilo tu a malo pôdu viacero šľachtických rodov. Už pred rokom 1700
tu existovala škola.
Významné postavenie v obci
mala šľachtická rodina Wielandová, pochádzajúca z Nemecka.
Členovia rodiny prišli do Uhorska
koncom 16. storočia. Vlkovskú
vetvu založili potomkovia Ondreja
Farkaša zo Sedmohradska – pravnuk Ján (Johann), ktorý prišiel do
Vlkovej v roku 1749. Z tohto rodu
pochádzalo viacero významných
osôb, ktoré sa uplatnili najmä vo
vojsku. Rodina Wielandová vlastnila veľkostatok, na ktorom bolo
zamestnaných veľa obyvateľov Vlkovej do roku 1945, kedy naň bola
uvalená dočasná správa a neskôr
bol skonfiškovaný.
Vlkovú preslávila najmä Babetta
(Barbora Alžbeta) Wielandová
a jej celoživotná láska s Jánom
Chalupkom, autorom slávneho
diela „Kocúrkovo“. Ján Chalupka (inak brat slávnejšieho Sama
Chalupku) prišiel v roku 1818
ako 27-ročný do Kežmarku, kde
pôsobil na lýceu ako profesor a
rektor. Počas pobytu sa zoznámil
s Babettou von Wieland, o osem
rokov mladším dievčaťom z nemeckej šľachtickej rodiny. Cit bol
obojstranný, no Babettini rodičia
si dobre uvedomovali ich spoločenský rozdiel. Keď Ján Chalupka
odišiel v roku 1824 robiť farára do
Brezna, mladý pár pokračoval v
kontaktoch, o čom svedčí zachovaná korešpondencia. Dňa 4. mar-

ca 1827 mu však nešťastná Babetta
oznámila, že rodičia nesúhlasia
s ich vzťahom a musia sa rozlúčiť:
„Milovaný drahý priateľ! Kto je už
raz na to určený, aby trpel, ten znesie
všetko a nepodľahne, veď hľa, žijem
ešte, i keď som všetko stratila a musela som sa Ťa zrieknuť. Vypovedali
teda to strašlivé „nie“, ktoré ma od
Teba na veky odlúči (...)“ Nehnevaj
sa pre toto všetko na mňa, veď ak Ti
moja láska aj priniesla nešťastie, priniesla ho vo väčšej ešte miere aj mne
a moje blaho navždy zničila.(...). Ešte
raz Zbohom, len nezabudni celkom
na Tvoju nešťastnú BW.“ (podľa prekladu z nemčiny od J. Ďuroviča).
Ján Chalupka sa neskôr oženil,
ale Babetta von Wieland sa nikdy
nevydala, zomrela v roku 1881,
vyše 80-ročná. Posledným žijúcim
potomkom šľachtickej rodiny Wielandovej na Slovensku je Anna Wielandová (na foto), žijúca v Poprade.
Božena Malovcová
Štátny archív v Levoči,
pobočka Poprad

Krajina Spiša
Výtvarník František Žoldák
vystavuje v Galérii Scherfelov dom vo Veľkej svoje diela
väčšinou z posledných piatich
rokov.
Ako uviedol na piatkovej vernisáži, tentoraz vybral ako hlavnú tému krajinu Spiša. F. Žoldák podotkol: „Moja tvorba má
dve polohy – lyricko-realistickú,
v ktorej tvorím krajinu, zátišia,
kvety a druhú – voľnú geometrickú abstrakciu, v ktorej zobrazujem najmä moje pocity z
džežovej a vážnej hudby, z poézie a z prírody. Tentoraz som sa
zameral na Spiš a Zamagurie.
Sú nesmierne malebné a poskytujú nevyčerpateľné množstvo motívov. Osobne mám rád
istú kompozíciu s kostolom,
drevenicami, prípadne starými „vakovanými“ farebnými
domčekmi.“ Rád robí priamo
v plenéri – voľnej prírode, ale
s pribúdajúcimi rokmi si často
už len naskicuje obrázok ceruzou, prípadne odfotografuje a
podľa toho cez zimu v ateliéri
dotvorí. Výstava Krajina Spiša
potrvá vo veľčianskej galérii do
konca mája.
(mar)

Stretnutie Spišská Sobota cenu Europa Nostra nezískala
jaskyniarov

Speleomíting – celoslovenské
stretnutie jaskyniarov, ktoré organizuje Slovenská speleologická
spoločnosť, sa uskutoční túto sobotu 12. apríla od 9. hod. v Dome
kultúry vo Svite. Počas celého dňa
budú jaskyniari už po 23-krát prezentovať svoje výsledky prieskumu jaskýň a objavy u nás i v zahraniční za uplynulý rok. Súčasťou
podujatia bude aj výstava fotografickej a mapovej dokumentácie.
Najúspešnejší jaskyniari za ich
významné aktivity a objavy na
Slovensku a v zahraničí získajú
ocenenie. Na záver speleomítingu
vyhodnotia diváci najzaujímavejšie príspevky.
(ppš)

Kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote nezískal ocenenie Europa
Nostra pre rok 2014. „Dostali
sme najskôr správu, v ktorej nám
ďakovali za naše úsilie a snahu
zachovať kultúrne dedičstvo, ale
zároveň nám oznámili, že sme
sa nedostali medzi víťazov,“ povedal správca rímskokatolíckej
farnosti Poprad-Spišská Sobota
Michal Lipták. „Rozhodovala
odborná porota, ktorá usúdila, že
v oblasti obnovy a rekonštrukcie
pamiatok laureáti urobili viac,
ako sa urobilo v Kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote. Mrzieť nás
môže to, že usúdili na základe
papierov, pričom sa nik z členov
poroty nebol na posudzovanú
pamiatku pozrieť,“ uviedol jeden

z iniciátorov prihlásenia Spišskej Soboty na ocenenie Europa
Nostra Mikuláš Argalács. Napriek tomu účasť v súťaži podľa
neho nebola márna, lebo kostol
a Spišská Sobota sa dostali do
oficiálnych materiálov organizácie Europa Nostra a zrejme aj do
výslednej publikácie.
Spišskosobotský kostol bol
prihlásený do kategórie Zachovávanie kultúrneho dedičstva,
kde sa laureátmi na ocenenie
Europa Nostra stalo 13 pamiatok, z toho len jedna z východnej Európy. „Samozrejme, niektoré boli naozaj veľmi hodnotné,
ale štyri, možno aj päť projektov
tam z nášho pohľadu nemalo čo
robiť,“ uviedol M. Lipták. Prí-

kladom je podľa neho ocenenie
za rekonštrukciu asi 50-ročnej
budovy na Cypre. „Podľa mňa
to nie je kultúrne dedičstvo. Výhrady mám či do tejto kategórie
patrí i 700-ročný olivový strom
v Španielsku. Aké je to kultúrne
dedičstvo?“ povedal M. Lipták.
Napriek tomu, že tohto roku
nebol Kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote úspešný, M. Lipták
si vie predstaviť, že by sa mohol uchádzať o toto ocenenie
v budúcnosti. Bude to však už
bez neho, keďže o pár mesiacov
odchádza do dôchodku. Svojmu
nástupcovi odporúča, aby sa
so spišskosobotským kostolom
opäť pokúsil zabojovať o ocenenie Europa Nostra.
(red/sita)
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Deti pomohli chorým deťom •Polícia vyšetruje

Každý rád dostáva darčeky a ešte
radšej ich daruje. Výnimkou neboli
ani žiaci ZŠ s MŠ Komenského Poprad,
ktorí na decembrovom vianočnom jarmoku vyzbierali pre deti z detského
oddelenia Nemocnice Poprad krásnu
sumu 500 eur.
ZŠ s MŠ Komenského Poprad nechýbala ani na ostatnom Tradičnom vianočnom jarmoku mesta Poprad. Školáci tu
predávali vlastnoručne vyrobené nápadité
výrobky. Vyzbierala sa úctyhodná suma,
ktorú v stredu 19. marca žiaci Adam Kaša,
Anička Lachová a Lucka Zvalená spolu s
riaditeľkou Jarmilou Cervovou odovzdali primárke detského oddelenia Beáte Šoltésovej. Finančný
dar v hodnote 500 eur bude použitý na kúpu dôležitých prístrojov pre deti.

Štvrtok 10. apríl o 18. hod. v Kostole sv. Egídia
Otvárací koncert XXXVIII. Popradskej hudobnej jari
STRETNUTIE S BAROKOM
Popradskí hudobníci a pedagógovia zo Základnej
umeleckej školy Janka Silana a Základnej umeleckej
školy na Štefánikovej ulici v Poprade sa predstavia aj
ako aktívni umelci.
Predstaví sa Peter Čapó - organ a Terézia Novotná - husle. Spoluúčinkovať budú žiačky z husľovej
triedy T. Novotnej - Michaela Lajošová a Ľubka
Dlugošová.
Vstupné: 2 €/ 1 € pre študentov a dôchodcov
Nedeľa 13. apríl o 10. hod. v divadelnej sále DK
Poprad
GAŠPARKO A DRAK
Stražanovo bábkové divadlo
Príbeh o tom, ako Gašparko s princom idú oslobodiť princeznú od draka.
Vstupné: 1,50 €

Nemocnica Poprad použije vyzbierané peniaze
na zakúpenie inhalátorov pre oddelenie JIS. Touto cestou vyzdvihla šľachetné gesto školákov a celej škole poďakovala za pomoc.
(jaš)
Utorok 15. apríl o 18. hod. V divadelnej sále
DK Poprad
XXXVII. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JAR
ADAM BRUTOVSKÝ
Klavírny recitál
Vstupné: 2 €/1 € pre študentov a dôchodcov
Nedeľa 20. apríl o 10. hod. V divadelnej sále
DK Poprad
O TROCH GROŠOCH
Habakuky na potulkách
Vstupné: 1,50 €
Štvrtok 24. apríl o 18. hod. V divadelnej sále DK
Poprad
XXXVIII. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JAR
SLOVAK TANGO
Banská Bystrica
Mladí hudobníci interpretujú slovenské populárne
piesne 30. až 50. rokov 20. storočia.
Vstupné: 4 €/2 € pre študentov a dôchodcov

SSOŠ vo Veľkej oslavuje jubileum
„Dielo dobrého učiteľa nezanikne, pretože je navždy vpísané
v jeho žiakoch.“ (Juraj Henisch)
Utorok 28. marca bol pre
Súkromnú strednú odbornú
školu vo Veľkej dňom plným
krásnych stretnutí naplnených
nezabudnuteľnými spomienkami.
Pripomínali sme si 90. výročie založenia školy. Odvtedy, čo
v školských laviciach sedeli prví
žiaci, ubehlo už veľa času. Boli tu

uskutočnené rôzne zmeny s túžbou i cieľom posunúť sa dopredu,
prispôsobiť sa novým požiadavkám žiakov i spoločnosti.
SSOŠ začala písať svoju históriu v školskom roku 1923/24
a patrila k prvým učňovským
školám zriadených v tomto regióne. Dôležitým okamihom bol
rok 1984, kedy sa stala súčasťou
„rodiny družstevníkov“. Dnes
už známej pod menom COOP
PRODUKT Slovensko, ktorý je
jej zriaďovateľom aj v súčasnosti.
Oslavy nádherného jubilea našej školy
boli
vyvrcholením
dlhoročnej práce pedagógov,
majstrov
odborného výcviku,
prevádzkových zamestnancov, ale i samotných žiakov. Boli
taktiež vhodnou príležitosťou pozrieť sa
o niečo späť, zároveň

načerpať silu a energiu do ďalšej
práce. Konali sa v priestoroch
hotela Tatra v Poprade. Medzi
pozvanými hosťami nechýbala
predsedníčka Iveta Chmelová a
podpredseda Ján Koleják z COOP
PRODUKT Slovensko, vedenie
školy, súčasní pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy,
ako aj bývalí riaditelia, či predsedníčka rodičovskej rady. Program
slávnostnej akadémie začal slávnostným privítaním a pokračoval
odovzdávaním ďakovných listov a
pamätných plakiet za vykonanú
prácu pri príprave mládeže na odborné profesie, rozvoji a budovaní
školy bývalým riaditeľom a súčasným zamestnancom. V programe, ktorý nasledoval po oficiálnej
časti akadémie, žiaci prezentovali
svoje umelecké nadanie spevom
a tancom. Súčasťou tohto slávnostného dňa bola aj realizácia
praktickej časti odbornej zložky
maturitnej skúšky v odbore ku-

Prešovský krajský policajný vyšetrovateľ vzniesol v nedeľu 6. apríla obvinenie voči
25 ročnému Popradčanovi pre
nebezpečné vyhrážanie, prečin ublíženia na zdraví v štádiu
pokusu, prečin výtržníctva a
prečin ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky. Obvinený Popradčan mal v sobotu 5. apríla
dopoludnia na Hviezdoslavovej
ulici v Poprade vulgárne nadávať a vyhrážať sa trom Rómom,
ktorých zároveň mal ohrozovať
pištoľou a po jednom aj vystreliť. Agresívneho muža krátko
nato zadržala policajná hliadka.
Dychovou skúškou na alkohol
mu bola nameraná hodnota 1,01mg/l alkoholu v dychu.
Najstarší z poškodených utrpel
drobné povrchové zranenie
krku s dobou liečenia tri dni.
Sedem automatov na kávu
vykradol v popradskej nemocnici počas sobotňajšieho popoludnia zatiaľ neznámy páchateľ.
Všetky automaty sa nachádzali
vo voľne prístupných priestoroch nemocnice, pričom tri
boli vo vestibule a po jednom
na prvom, štvrtom, siedmom
a ôsmom poschodí. Na automatoch nezisteným spôsobom poškodil zámky a následne z nich
ukradol peniaze. Predbežne bola
škoda vyčíslená na 800 eur. Polícia začala trestné stíhanie pre
prečin krádeže a prečin poškodzovania cudzej veci.
(krp)

•

Napísali ste nám
chár, čašník. Študenti prezentovali svoje nadobudnuté zručnosti
a schopnosti v daných odboroch.
Oslavy sú za nami, ale spoločne si
želáme, aby táto škola aj v ďalších
desaťročiach neustále rástla, napredovala a pripravovala odborníkov pre kvalifikované povolania
a odborné činnosti v sfére služieb.
Andrea Hvizdošová
učiteľka SSOŠ Poprad - Veľká
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POVEDALI SLÁVNI
Neber na seba viac, než sa dá. Rovnováha je bezpečnejšia než
prevaha.				
DÉMOKRITOS

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 9. apríla má meniny Milena, zajtra 10. apríla Igor, v piatok
11. apríla Július, v sobotu 12. apríla Estera, v nedeľu 13. apríla Aleš,
v pondelok 14. apríla Justína, v utorok 15. apríla Fedor, v stredu 16.
apríla – Dana, Danica, vo štvrtok 17. apríla – Rudolf, v piatok 18.
apríla – Valér, Veľký piatok, v sobotu 19. apríla - Jela, v nedeľu 20.
apríla – Marcel, Veľkonočná nedeľa, v pondelok 21. apríla – Ervín,
Veľkonočný pondelok, v utorok 22. apríla – Slavomír.

VITAJTE MEDZI NAMI
V nemocnici v Poprade sa narodili: 24. marca 2014 – Eliška Mlynárová, Liptovská Teplička.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 4. apríla 2014
vo Veľkej s

Máriou Stančekovou,
86-ročnou

V sobotu 5. apríla 2014
vo Veľkej s

Jozefom Marekom,
91-ročným

V pondelok 7. apríla 2014
vo Veľkej s

Vlastou Jelšíkovou,
53-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 9. apríla 2014
o 14. hod. vo Veľkej s
V piatok 11. apríla 2014
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Annou Jurovou,
62-ročnou
Františkom Olšákom,
83-ročným

SPOMIENKA
Je ťažké podať ruku osudu.
Pri kríži stáť a zapáliť sviečku.
Nad hrobom bezmocne stáť a s vetrom sa rozprávať.
Žijeme bez neho, ale predsa s ním.
Chýba nám, ale v srdci každého z nás je miesto,
v ktorom iba pre neho je priestor.
V utorok 15. apríla 2014 si pripomenieme 5. výročie od smrti
nášho milovaného manžela, otca a brata

JÁNA ŽEMBU

S láskou a vďakou si na neho spomínajú manželka Alžbeta, deti
Lukáš a Lucia, sestry Zlata s rodinou, Danka a Iva a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Definitívny koniec roamingu
Európska komisia víta, že Európsky parlament minulý štvrtok odhlasoval zrušenie poplatkov za roaming do Vianoc 2015.
Koniec roamingu je súčasťou
komplexného legislatívneho balíčka, ktorým sa má vytvoriť jednotný trh v oblasti telekomunikácií, známy aj ako „prepojený
kontinent“.
Návrh nariadenia o telekomunikačných službách predložila
EK v septembri 2013. Okrem
zrušenia roamingu je súčasťou

balíčka aj zaručenie otvoreného
internetu prostredníctvom zákazu blokovania obsahu, koordinácia pri udeľovaní práv na využívanie frekvenčného spektra pre
bezdrôtové pripojenie, zvýšenie
transparentnosti zmlúv o poskytovaní internetu a širokopásmového pripojenia a uľahčenie zmeny poskytovateľa služieb. Členské
štáty EÚ budú teraz pokračovať
v preskúmavaní nariadenia a
Komisia očakáva konečnú dohodu do konca roka 2014.
(lud)

Deň narcisov – 11. apríl 2014
Tento rok už po 18-ty raz zakvitnú ulice miest a obcí celého Slovenska žltými narcismi.
Finančná zbierka Ligy
proti rakovine – Deň
narcisov sa bude konať
v piatok 11. apríla.
V tento deň bude možné v uliciach slovenských
miest a obcí stretnúť
takmer 16 000 dobrovoľníkov,
ktorí budú ponúkať narcis ako
symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Dobrovoľníkov v piatok 11. apríla stretnete
aj v Poprade. Výnos zbierky
bude opäť použitý na realizáciu
programov, aktivít a projektov
v prospech pacientov a ich ro-

dín, na podporu medicínskych
a výskumných projektov i na
edukačné a informačné aktivity pre zdravú populáciu.
Tohtoročné
posolstvo
Dňa narcisov - „Deň,
keď sú slová zbytočné“
–
oslovuje všetkých,
ktorí chcú pomôcť bez
zbytočných rečí. Často
máme dobré úmysly, chceme
pomôcť, ale v behu dní mnohokrát praktický skutok „odložíme“ na neskôr a hoci v dobrej
vôli, mnohokrát i zabudneme,
čo sme chceli urobiť. Deň narcisov je jeden deň v roku, kedy
pomôcť je veľmi jednoduché
a nevyžaduje od nikoho veľa
plánovania či času.
(ppš)

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 9. apríla – Adus, vo štvrtok
10. apríla – Zlatý had, v piatok 11.
apríla – Avena, v sobotu 12.
apríla – Medovka – Poliklinika Alexandra, v nedeľu 13.
apríla – Sunpharma - Kaufland, v pondelok a v utorok 14.
a 15. apríla – Limba, v stredu 16.
apríla – Sunpharma – Kaufland,
vo štvrtok 17. apríla – Tília,
v piatok 18. apríla – Sunpharma – Tesco, v sobotu 19. apríla –
Adus, v nedeľu 20. apríla – Zlatý
had, v pondelok 21. apríla – Avena, v utorok 22. apríla – Diecézna
lekáreň sv. Lukáša.
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31

34, Zlatý had: Novomeského 19,
č. t. 773 10 26, Avena: Karpatská
11, č. t. 788 17 51, Medovka: Tatranské nám. 4914/8,
č. t. 285 12 25, Sunpharma:
Kaufland, Moyzesova 3, č.
t. 788 03 36, Tília: Banícka 28,
Limba: Podtatranská 2501, č. t.
772 26 57, Sunpharma: Tesco,
Teplická cesta, Poprad, Diecézna
lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina 32,
č. t. 772 23 07.
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
Tešte sa na
krásne veľkonočné sviatky, ktoré budú pre vás
naplnené radosťou a láskou.

Rozplánujte si
výdavky, lebo
sa môžete dostať do finančnej tiesne.
Potom by boli sviatky mrzuté.

Tak ako sa
prebúdza jar,
aj vy sa prebúdzate pre nové aktivity a úspešnú prácu či štúdium.

Ak iných príliš
posudzujete,
dočkáte sa rovnakej odplaty. Pre
ľudské reči môžu byť pre vás sviatky
plné rozčarovania.

Čo chytíte do
rúk, všetko sa
vám podarí. Vybavíte aj nemožné,
preto riešte i zdĺhavé záležitosti.
Čakajú vás
pokojné jarné
dni. Zvlášť Veľká noc bude pre vás
vzpruhou a príjemným obdobím.
Dozviete sa
nejakú novinku, ktorá môže byť pre vás prospešná. Máte šancu nadviazať dlhodobý
vzťah.
Zapletiete sa
do
klebiet,
ktoré vám budú nepríjemné. Môže
dôjsť až k hádke.

Môžete sa tešiť
na dlhé krásne obdobie najmä v rodinných a
ľúbostných vzťahoch.
Chceli by ste
aj veľa zarobiť,
aj sa nenarobiť. Ale musíte si vybrať
len jedno.
Niečo sa nevyvinie tak, ako
ste očakávali, ale úplne inak. Nebudete z toho nadšení.
Dolieha na vás
jarná únavu,
ktorú zažeňte prechádzkami v prírode alebo prácou v záhrade.
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Príďte na predvádzaciu jazdu
k vášmu predajcovi SEAT,
AUTONOVA, s.r.o.
a získajte svoj LED darček!

COOOL

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

NAJLEPŠIA CENA

ENJOYNEERING

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

1/5

Financovanie
na pätiny

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

1/3

Financovanie
na tretiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

1/2

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

Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

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

PP-16

INZERCIA

130x90_coool koncept cena.indd 1

•

P R E DA J

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t. 0908
234 866.		
9/14-P
Predám brezové metly s poriskom alebo vymením za poľnohospodárske produkty. Inf.: č. t.
0904 257 906.
28/14-P
Predám záhradku s chatkou
na Dubine 3, v OV, voda, elektrina, UK. Cena dohodou. Inf.: č. t.
0903 253 538.
32/14-P
Predám 2-izb. byt v OV
v Kežmarku, čiastočne prerobený. Cena dohodou. Inf.: č. t. 0904
951 964.		
33/14-P
Predám pekný zachovalý
koberec 5 x 4 m, nový ohrievač,
3-dielny, otáčavý. Ceny dohodou.

•
•
•
•

•

Inf.: č. t. 0907 282 097. 34/14-P
Predám takmer nový protidekubitný matrac a koberec rozmer 3,5 x 5 m. Inf.: č. t.
0904 569 578.
35/14-P
Predám 3-izb. byt v Poprade.
Inf.: č. t. 0910 939 939. 40/14-P
Predám ovocnú a okrasnú záhradu s drevom obloženou chatkou Rákoš. Inf.: č. t.
0908 060 355.
41/14-P
Predám rodinný dom vo
Svite – Podskalke. 5 izieb, 2 poschodia, 2 kuchyne, 564 m2
pozemok, vhodný aj na dvojgeneračné bývanie. Inf.: č. t. 0949
171 675.		
42/14-P

•
•
•
•

RÔZNE

POŽIČAJTE si až 2 550 €, aj
bez potvrdenia o príjme. www.
popradskepozicky.sk Tel.: 0911
913 849, 0917 668 003. 45/14-R

•

VIAZANIE A 18.2.2014
TLAČ 15:07
DIPLOMOVIEK v Poprade. Inf.: č.
t. 0949 385 057, www.viazanie-poprad.info
57/14-R
Mladá rodinka s dieťaťom
hľadá do prenájmu 1-izb., resp.
2-izb. byt v Poprade v cene max.
do 300 €. Inf.: č. t. 0903 962 192,
0915 903 189.
59/14-R
Hľadám seriózneho pána vodiča na jarné orezanie ovocných
stromov. Platba dohodou. Inf.: č. t.
776 26 50 po 17.hod.
60/14-R
Dám do dlhodobého prenájmu
od 1.6.2014 prízemný 1-izb. byt bez
balkóna, 36 m2, na sídl. Západ, cena
225 €/mesiac + kaucia. Inf.: sylviasysa@gmail.com
62/14-R

•
•
•

•

K Ú PA

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

Koncert Tublatanky aj v Poprade
Koncertné turné legendárnej rockovej skupiny Tublatanka, ktorá oslávila 30. výročie vzniku a existencie, sa koná
aj v tomto roku. Dôvodom je
veľký záujem fanúšikov.
Koncerty budú prierezom
toho najlepšieho z celej ich
tvorby a doteraz vydaných CD
albumov. Odznejú na nich aj
všetky najväčšie hity. Hosťom
koncertov bude sláčikové kvarteto Adventure strings, ktoré
bude sprevádzať najkrajšie rockové balady a najenergickejšie
skladby Tublatanky.
Koncert Tublatanky sa usku-

toční aj v Poprade vo štvrtok
24. apríla 2014 o 20. hod. vo
viacúčelovej hale Aréna. Vstupenky sa dajú zakúpiť priamo
v Aréne alebo prostredníctvom
predajnej siete ticketportal.
Redakcia novín Poprad v spolupráci s organizátormi pripravili pre čitateľov súťaž o vstupenky
na popradský koncert. Podmienkou zaradenia do súťaže je napísať názov aspoň jednej skladby
od Tublatanky. Odpoveď spolu
s kupónom zasielajte do 15. apríla 2014 na korešpondenčnom
alebo podobnom lístku do redakcie (Podtatranská 149/7,

058 01 Poprad). Na lístok je
potrebné uviesť aj telefónne číslo. Mená piatich vyžrebovaných
čitateľov budú uverejnené v novinách POPRAD v stredu 23.
apríla 2014.
(ppš)

KUPÓN

Svetový deň zdravia
Deň vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) – World
Health Organization (WHO) - 7.
apríl 1948 ako špecializovanej
agentúry Organizácie spojených
národov (OSN) si celý svet každý rok pripomína ako Svetový
deň zdravia. V roku 2014 bol
zameraný na choroby prenášané
biologickými vektormi (kliešte,
komáre). Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť o tejto nákaze
a jej prevencii. Sloganom svetovej
kampane je preto tentoraz Malé
uhryznutie, veľká liečba.
Na Slovensku rastie počet infekčných ochorení prenášaných
vektormi. V minulom roku sa
najviac zvýšil počet chorých na
kliešťovú encefalitídu (o 60 percent viac chorých). Zaznamenal sa
aj vyšší výskyt boreliózy. Podobný
trend je v celej Európe.
Vektory sú živé organizmy,
ktoré prenášajú infekčné ochorenia medzi ľuďmi, alebo zo zvierat
na ľudí. Veľa týchto vektorov je
hmyz sajúci krv. Najznámejším
vektorom sú moskyty, (okrídlený hmyz), potom kliešte, komáre
a iné. Prenášajú ochorenia ako je
malária, dengue horúčka, lymfatická filariáza, leishmaniáza .
Viac ako polovica svetovej populácie je riziková pre ochorenia
prenášané vektormi. Zvýšený
cestovný ruch, obchod a migrácia
obyvateľstva robí našu populáciu
ešte zraniteľnejšou. Chráňte seba a
svoju rodinu tým, že pri pobyte na
miestach, kde ste ohrození výskytom týchto vektorov si obliekajte
odev s dlhými rukávmi a dlhé nohavice a používajte repelenty.
Pri príležitosti Svetového dňa
zdravia sa 7. apríla uskutočnil v
Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva so sídlom v Poprade
Deň otvorených dverí. V poradni
zdravia záujemcom bezplatne
vyšetrili cholesterol v krvi, krvný tlak, BMI, percento telesného
tuku s odborným poradenstvom.
RÚVZ Poprad
Odd. podpory zdravia

Ing. Iveta Psocíková

– SUMAŠKO

akreditovaná masérska škola
organizuje kurzy v Kežmarku:

Základná klasická
a športová masáž:
28. 4. – 19. 5. 2014
Shiatsu:
11. 4. – 13. 4. 2014
Reflexná masáž chodidiel:
31. 5. – 1. 6. 2014
Info: 0907 849 737
www.sumasko.eu PP-31

9. 4. 2014

Strana 14
Hlavným cieľom školských
športových súťaží je motivovať čo
najviac detí a mládeže do záujmovej športovej činnosti realizovanej
v krúžkoch na školách. Na súťažiach sa často prvýkrát ukáže talent,
po ktorom môže siahnuť nejaký
športový klub. Mesto a okres Poprad patria k regiónom s najvyšším počtom žiakov zapojených
do školských športových súťaží na
Slovensku. Každý dospelý športovec musel raz niekde začínať.
Sme hrdí na to, že v Poprade práve
takto začínali viacerí reprezentanti Slovenska a účastníci olympijských hier. V galérii školského
športu chceme postupne priblížiť
súčasné športové talenty z radov
žiakov základných a stredných
škôl, ich profil, ciele a športové sny.
Jozef Pavlík, oddelenie školstva,
mládeže a športu MsÚ v Poprade

MESTO

Galéria školského športu
Adriana Pokorná

Galériu školského športu otvára Adriana Pokorná. Do súťaží sa
zapájala už ako žiačka Základnej

POPRAD

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

zverejňuje zámer prenajať
nehnuteľnosti v katastrálnom území Poprad za účelom usporiadania nájomného vzťahu pod už existujúcimi reklamnými panelmi z dôvodu zmeny vlastníka reklamných zariadení, a to:
- časti pozemku parc. č. KN-C 424/1, každá o výmere 3 m2, za účelom
usporiadania umiestnenia 4 reklamných panelov,
- časť pozemku parc. č. KN-C 2995/1 o výmere 3 m2, za účelom
usporiadania umiestnenia 1 reklamného panelu,
- časti pozemku parc. č. KN-C 2702/1, každá o výmere 3 m2, za účelom
usporiadania umiestnenia 2 reklamných panelov,
spolu 7 existujúcich reklamných panelov na pozemkoch o celkovej výmere 21 m2.
Výška nájmu podľa Zásad prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Poprad je minimálne 330,- €/ks na účel osadenia billboardov a panelov s
prenájmom plôch na propagáciu a reklamu, pričom pri viacstranných
paneloch sa za kus považuje jedna strana panelu.
Bližšie informácie o nehnuteľnostiach ako aj situačné nákresy v katastrálnych mapách sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie,
číslo dverí 313, telefónne číslo: 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 22. 4. 2014 o 12. hod.
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školy na Jarnej ulici v Poprade.
Momentálne je študentkou Obchodnej akadémie v Poprade,
kde vo svojich aktivitách pokračuje. „Reprezentovala som základnú školu v kolektívnych, ale
aj individuálnych športoch. Hrala
som volejbal, vybíjanú, či florbal.
Pravidelne sme sa umiestňovali
na popredných priečkach v rámci
okresu a postupovali sme aj na
krajské súťaže. Venovala som sa
tiež atletike. Bola som úspešná
v behoch na 60, či 300 metrov,“
začala svoje rozprávanie šestnásťročná Popradčanka.
Na šport nezanevrela ani ako
stredoškoláčka. Už ako študentka
prvého ročníka Obchodnej akadémie si vyskúšala súťaž v aero-

biku. Postúpila na majstrovstvá
Slovenska, kde skončila vo finálovej dvadsiatke. Tento rok si súťaž
zopakovala a prebojovala sa až do
prvej desiatky. Aj vďaka školskému športu ostala Adriana Pokorná verná pohybu. „Momentálne
som členkou volejbalového klubu
VK Junior 2012 Poprad, v ktorom
hrávam len pár mesiacov. Už od
malička sa však venujem tancu.
Zo začiatku to boli spoločenské
tance, ale potom som sa stala roztlieskavačkou v tanečnom súbore
Hustle Dance Group,“ dodala.
Športovým vzorom Adriany Pokornej je tanečníčka Julia Zagorujčenko. Medzi jej záľuby patrí tanec
a šport všeobecne.
Raz by chcela byť trénerkou
alebo pracovať v oblasti cestovného ruchu.
(mav)

BILLBOARDOVÁ

SPOLOČNOSŤ

HĽADÁ
LEPIČA NA
VYLEPOVANIE
BILLBOARDOVÝCH

PLÔCH.

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
Nebytové priestory o výmere 2 303,25 m2 nachádzajúce sa v objekte
Jazdeckého areálu mesta Poprad v Poprade - Kvetnici
budova, súp.č. 3576 postavená na parcele č. 3055/3
budova, súp.č. 4769 postavená na parcele č. 3031/42
budova bez súp. č. (maštaľ) postavená na parcele č. 3051
budova bez súp. č. (maštaľ) postavená na parcele č. 3053
k. ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom
odbore, v liste vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Podrobnejšie informácie k obchodnej verejnej súťaži je možné získať
na Mestskom úrade Poprade, 3. poschodie, kancelária č. 314, resp. 305.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 7. apríla 2014 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky
súťaže alebo súťaž zrušiť.
PP-41
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk , tel. 052/716 72 82.

••
••

Kontakt:
02/32 29 23 23
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Hokejovým deviatakom ušiel titul o vlások

Koncom
minulého týždňa sa
v Poprade konali
Majstrovstvá Slovenska starších
žiakov v ľadovom
hokeji. Domáci
HK ŠKP Poprad
obhajoval
opäť
na domácom ľade
majstrovský titul. Ten mu ušiel
o vlások až v poslednom zápase o všetko.
Mladí popradskí hokejisti si
cestu za zlatom skomplikovali už
v prvom štvrtkovom zápase, v ktorom podľahli Prešovu 2:3 po samostatných nájazdoch. Na druhý deň
nemali väčšie problémy s nevýrazným Slovanom Bratislava a tak
sa všetko sústredilo na sobotňajší
duel s Duklou Trenčín, ktorá si
viezla z prvých dvoch zápasov plný
počet bodov. Popradčania viedli po
prvej tretine 1:0 a v poslednej časti
aj 2:1, ale následne dostali nešťastný gól, ktorý znamenal predĺženie.

Keďže Podtatranci potrebovali vyhrať v riadnom hracom čase, nadstavený čas bol už len formalitou.
V ňom strhli majstri z Trenčína
víťazstvo na svoju stranu. Čakalo
sa ešte na posledný zápas turnaja medzi Prešovom a Slovanom,
keďže ten mal rozhodnúť o tom,
či v Poprade ostanú strieborné,
alebo bronzové medaily. Bronz si
napokon víťazstvom zabezpečili žiaci z Bratislavy a rovesníkom spod
Tatier darovali na diaľku druhé
miesto. „Ťažko sa hľadajú slová po
zápase, ktorý bol pre nás finálový.

Chlapcom sa nedá
uprieť snaha a bojovnosť. Poďakoval
som im, veď odviedli poctivú robotu
a nemajú sa za čo
hanbiť,“ hodnotil
vystúpenie svojich
zverencov tréner
Ján Šimko. „Oproti
minulému roku je
to sklamanie, ale
medailu máme. Boli
sme dobrý kolektív, snáď nám chýbalo len šťastie,“ doplnil Rastislav
Václav - jeden zo starších hráčov
v zostave Popradu, ktorým bolo
podľa pravidiel umožnené zopakovať si po roku finálový turnaj.
Výsledky Popradu: vo štvrtok 3. apríla HK ŠKP Poprad
– P.H.K. Prešov 2:3sn (1:0, 1:2,
0:0 – 0:0, 0:1). V piatok 4. apríla
HC Slovan Bratislava – HK ŠKP
Poprad 1:5 (0:1, 1:1, 0:3). V sobotu 5. apríla HK Dukla Trenčín
– HK ŠKP Poprad 3:2pp (0:1,
1:0, 1:1 – 1:0).
(mav)

Bowleri majstrami Slovenska

Popradský Shihan v Žiline

Predminulý víkend sa v Poprade konali prvé bowlingové Majstrovstvá SR klubov. Šampiónom krajiny sa stal domáci BK Citybowling Poprad. Súťaže sa
zúčastnilo 14 štvorčlenných družstiev.
V sobotu sa na dráhach vystriedalo 28 dvojíc, z ktorých
prvé štyri postupovali do finále. Tam využila výhodu domáceho prostredia dvojica BK Citybowling Poprad. Po
prvom hracom dni však na tom bolo najlepšie družstvo
BK Juniorov Zvolen. Na druhý deň sa uskutočnila súťaž
štvorčlenných družstiev. Na prvom mieste skončilo
družstvo BK Lineas Prešov, BK Citybowling Poprad
A sa umiestnil na treťom mieste.
Všetky body jednotlivých hráčov sa každému sčítavali
a prví dvadsiati postupovali do súťaže All event a Masters. Tu vyhral Milan Černý z BK Juniorov Zvolen, na
druhom mieste sa umiestnil Ladislav Jurínyi z BK Citybowling A a tretí skončil Lukáš Andrássy z toho istého klubu. BK Citybowling Poprad A sa stal so ziskom
41 bodov celkovým víťazom turnaja.
(ile)

Bezmála päťsto karatistov
z päťdesiatich šiestich domácich a zahraničných klubov sa
v polovici marca stretlo v Žiline na medzinárodnom turnaji
Grand prix Žilina 2014.
Cenné kovy začali karatisti
klubu Shihan Poprad zbierať až
v športovom zápase kumite. Zlaté medaile vybojovali medzi 5-7
ročnými dievčatami Veronika
Jalowiczorová (na foto) v kategórií do 20kg a Barbora Glatzová do 28kg. Ema Zacharová v kategórií do 24kg získala bronz. Rovnako bronzoví
skončili aj Bruno Bezák a Jozef Langa medzi 5-7 ročnými
chlapcami do 24kg. Medzi mladším žiakmi si ďalší bronz
v kategórií do 32kg vybojoval Adam Chudík. V kategórií starších žiakov do 30kg obsadil tretie miesto aj Marek
Tomajka. Tretie zlato pre Popradčanov vybojoval v kategórií mladších dorastencov do 40kg Igor Hauser. V kategórií do 45kg skončil Filip Rejdovian bronzový rovnako
ako Jakub Jankura v kategórií do 50kg. V kategórií mladších dorasteniek nad 45kg vybojoval poslednú bronzovú
medailu pre Popradské farby Petra Píchová.
(jgz)

Vo štvrtok 3. apríla sa v telocvični ZŠ Spišská Sobota odohralo finále okresného kola vo florbale žiačok
základných škôl okresu Poprad. V kategórii mladších žiačok nedali šancu súperkám hráčky ZŠ s MŠ
F. Kráľa vo Veľkej. Medzi staršími žiačkami dominovali florbalistky zo ZŠ s MŠ na Francisciho ulici v Poprade (na foto).
FOTO – Jozef Pavlík

F K Po p ra d
V sobotu 5. apríla cestovali
popradskí futbalisti na pôdu posledného tímu tabuľky ŠK Odeva
Lipany, v rámci 20. kola III. ligy
Východ. Vo vyrovnanom zápase
spasil Podtatrancov Lukáš Kubus,
ktorý strelil jediný gól stretnutia
v 90 minúte. Týmto vydretým
víťazstvom sa FK Poprad prepracoval už na piate miesto tabuľky
a spolu s Humenným začal naháňať prvú štvorku. V programe
21. kola sa Popradčania predstavia v nedeľu 13. apríla o 15.30
hod. na ihrisku TJ ŠK Kremnička.
Najbližší domáci zápas odohrá
Poprad v rámci 22. kola v sobotu
19. apríla o 16. hod v NTC proti
lídrovi MFK Dolný Kubín.(ppv)

Krátko zo športu

•

Od piatka 11. apríla do nedele
13. apríla sa v 50 metrovom plaveckom bazéne AquaCity Poprad
uskutoční 19. ročník najväčších
medzinárodných plaveckých pretekov na Východnom Slovensku
o Cenu Popradu. Je to zároveň aj
7. ročník memoriálu Filipa Lutza.
Starší žiaci volejbalového
klubu VK Junior 2012 Poprad
prehrali na domácej pôde v rámci 11. kola žiackej volejbalovej
ligy s druhým tímom tabuľky
VK Chemes Humenné A zhodne
0:3. Ostávajú tak na poslednom
ôsmom mieste skupiny Východ.
Popradský volejbalový klub má
v programe aj ďalšie zápasy. Starší
žiaci vyzvú v telocvični Spojenej
školy Letná v sobotu 12. apríla od
11. hod. VK Chemes Humenné B
a v nedeľu 13. apríla si v tej istej
telocvični zmerajú mladší žiaci
sily s tímom Športová akadémia
Košice od 9. hod.
Dnes 9. apríla sa v telocvični Spojenej školy Letná Poprad
koná finále okresného kola vo
volejbale žiakov ZŠ okresu Poprad. O deň neskôr vo štvrtok 10.
apríla sa v telocvični ZŠ Mládeže
Poprad uskutoční finále okresného kola vo volejbale žiačok ZŠ
okresu Poprad.
V pondelok 14. apríla sa v telocvični ZŠ Dostojevského v Poprade uskutoční okresné kolo
v gymnastickom štvorboji žiakov
ZŠ. Na druhý deň v utorok 15.
apríla sa v tej istej telocvični uskutoční súťaž žiačok ZŠ.
V stredu 16. apríla sa v telocvični ZŠ Komenského Poprad
uskutoční finále okresného kola
v basketbale žiakov ZŠ.
Na ihrisku ZŠ Komenského
Svit sa v stredu 16. apríla odohrá finále okresného kola v minifutbale
zmiešaných družstiev najmladších žiakov a žiačok.
(ppv)

•

•

•
•

Koncom marca sa na Štrbskom Plese konala súťaž Športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad v behu
na lyžiach. V štyroch kategóriách si suverénne počínali
žiaci ZŠ na Jarnej ulici v Poprade. FOTO – Jozef Pavlík

•
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ZASĽÚBENÁ ZEM

Pod záštitou primátora mesta Poprad Antona Danka
Kresťanský muzikál, ktorý rozpráva biblický príbeh starozmluvného izraelského ľudu o jeho putovaní od egyptského
zajatia až po dosiahnutie zasľúbenej
zeme. Posolstvo muzikálu predkladá
tiež výzvu k zastaveniu a premýšľaniu
o morálnych hodnotách a postojoch v
súčasnom svete. Súčasne chce prispieť
duchovným posolstvom k blížiacim sa
veľkonočným sviatkom.
Vstupné: dobrovoľné. Vstup je možný len
na vstupenky, ktoré budú dostupné bezplatne od 17. hod. vo foyeri Domu kultúry.

FARBY - LAKY

Farby, laky, stierky, tmely,
oleje, vosky, napúšťadlá,
fungicídy, riedidlá, náradie...

NA JARNÉ MAĽOVANIE
za najnižšie ceny v regióne ponúka

Pulzar, s.r.o. – veľkoobchod farby laky
Teplická 4, Poprad, tel.: 052/776 71 27
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Sobota 12. apríl o 18. hod. v divadelnej sále DK Poprad

Začala sa rekonštrukcia ciest a chodníkov v Spišskej Sobote
V utorok 1. apríla sa začali
práce súvisiace s rekonštrukciou inžinierskych sietí, na
ktoré nadväzuje rekonštrukcia
miestnych komunikácií (MK)
Pod bránou a Slavkovskej ulice v Spišskej Sobote. Z tohto
dôvodu je od pondelka 7. apríla v Spišskej Sobote zmenené
trasovanie liniek MHD s úpravou jazdných časov.
Autobusová zastávka „Spišská
Sobota – námestie“ je dočasne z
cestovných poriadkov vylúčená
a nahradená je na linkách č. 2 a
4 provizórnou autobusovou zastávkou na Brokoffovej ulici. Au-

tobusová zastávka „Spišská Sobota – nákupné stredisko“ je na
linke č. 3, 5 a 7 dočasne z cestovných poriadkov vylúčená. Rekonštrukčné práce sa odhadujú
na 4 až 5 mesiacov. Komplexná
rekonštrukcia MK a chodníkov
Pod bránou bude v úseku od
križovatky s Kežmarskou ulicou
po ukončenú úpravu súvisiacu
s rekonštrukciou Sobotského
námestia. Prioritou je vybudovanie súvislého chodníka pre
peších. Komunikácia bude živičná, pravostranný chodník
zo žulových kociek. V rámci
rekonštrukcie tejto ulice dôjde

aj k zásadnej zmene v riešení
dopravy. Pôvodná obojsmerná
premávka bude zmenená na
jednosmernú s pravostranným
odstavným pruhom. Rekonštrukcia Slavkovskej ulice je
navrhovaná ako komplexná
rekonštrukcia MK v úseku od
ukončenia úpravy MK súvisiacej s rekonštrukciou Sobotského
námestia po napojenie na Ulicu
Brokoffovu. Táto rekonštrukcia
MK nadväzuje na zrealizovanú
pamiatkovo chránenú úpravu
Sobotského námestia. Nadväzuje na parametre, komunikačné
väzby, materiálové a vzhľadové

riešenie Sobotského námestia.
Z tohto riešenia vyplýva aj návrh
odvodnenia. Ľavostranný pruh
z kamenných valúnov je navrhovaný ako odvodňovací pruh,
nadväzujúci na jeho terajšie
ukončenie. Komunikácia bude
živičná a pravostranný chodník
zo žulových kociek totožných
s kockou námestia. Chodník od
miesta už povojnovej zástavby
je navrhovaný živičný, zhodný
s chodníkmi Brokoffovej ulice.
Rozhranie historickej kamennej
úpravy a úpravy živičnej je totožné s hranicou historickej a povojnovej zástavby.
(mag)

