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Žltý kvietok nádeje rozvoniaval aj v Poprade

Minulý týždeň v piatok 13.ho sa
uskutočnil už 22. ročník verejno-prospešnej finančnej zbierky Deň
narcisov, ktorou celé Slovensko
vyjadrilo spolupatričnosť s ľuďmi
bojujúcimi s rakovinou.
Do zbierky sa opäť zapojilo i mesto
Poprad. Navyše, dobrovoľníkov zo
Strednej zdravotníckej školy pozdravil osobne aj prezident SR Andrej
Kiska, ktorý priamo na mieste sám do
zbierky prispel. „Možno si to ani neuvedomujeme, ale na rakovinu ochorie

podľa štatistík každý tretí z nás. Každý
štvrtý človek na ňu aj zomrie. Pre mňa
je tento deň nielen o vyzbieraných finančných prostriedkoch, ale aj o tom,
že takto ukážeme ľuďom bojujúcim
s rakovinou, že na nich myslíme a že
nie sú v tom sami,“ povedal A. Kiska.
„Našlo sa veľa ochotných ľudí, ktorí
chceli prispieť aj sami od seba. Sme zo
Strednej zdravotníckej školy v Poprade
a tieto zbierky robíme často a dobrovoľne. Je to aj preto, že je našim
poslaním ľuďom pomáhať,“ dodala

študentka - dobrovoľníčka Adriána
Vartovníková.
Vlani sa podarilo Lige proti rakovine vyzbierať viac ako 942 tisíc eur.
Tohtoročná zbierka ešte nie je uzatvorená, nakoľko sa prispievatelia do nej
môžu stále zapojiť prostredníctvom
SMS, či prevodom na bankový účet
do 20. apríla. Vieme však, že pobočka LPR v Poprade vyzbierala vo Svite,
Kežmarku, Poprade či Tatrách presne
10 332,93 eur. „Piatok 13.ho je opradený poverami, že je nešťastným dňom.

V Lige proti rakovine sme sa spoločne
so 16 tisíc dobrovoľníkmi snažili zmeniť tento deň na šťastný. Vyzbierané
peniaze budú použité už tradične
v rámci našich vlastných projektov, ako
je napríklad psychosociálna podpora
pacientov, relaxačné pobyty, rodinné
týždňovky, či individuálna finančná
výpomoc a priama podpora nemocniciam a nemocničným zariadeniam,“
vysvetľovala manažérka centra pomoci Ligy proti rakovine Ľubica Slatina.
(Pokračovanie na str. 5)

Popradčania budú triediť aj biologicky
Aprílové zasadanie
rozložiteľný odpad
mestského zastupiteľstva

Mesto Poprad pripravuje
rozšírenie triedeného biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO).
V októbri 2016 podalo projekt Rozšírenie triedeného
zberu BRKO v meste Poprad,
ktorým sa uchádzalo o prostriedky z operačného programu Kvalita životného prostredia. Oficiálne bol spustený
v novembri minulého roka,
kedy sa ukončilo prvé verejné
obstarávanie na zberné nádo-

by, následne na zberné vozidlo,
traktor, štiepkovač, na zvyšovanie informovanosti v oblasti
odpadového hospodárstva a
na podporné aktivity projektu.
V súčasnosti sa už kompletizuje 3 050 plastových
zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad, ktoré
budú distribuované pre všetky
domácnosti v rodinných domoch. „Chceme touto cestou
naučiť občanov hospodáriť s takýmto odpadom, aby sa nevy-

tvárali čierne skládky, aby sme
dokázali tento odpad zbierať a
využívať nielen pri jarnom a
jesennom upratovaní. Realizáciou týchto aktivít sa dosiahne
celkové zvýšenie kapacity pre
triedenie komunálneho odpadu
na území mesta Poprad o 1150
ton ročne, zároveň o rovnaké
množstvo vzrastie množstvo
vytriedeného
komunálneho
odpadu,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.
(Pokračovanie na str. 2)

Druhé plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poprade sa uskutoční vo štvrtok 19. apríla
o 9. hod. v zasadačke mestského úradu na prízemí.
Na úvod je zaradený sľub
poslanca MsZ Antona Andráša namiesto Adriána
Kromku, ktorý sa vzdal
poslaneckého mandátu. Po
procedurálnych záležitostiach budú nasledovať návrhy na prenájmy bytov a ne-

bytových priestorov. Oblasť
hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta obsahuje 17 bodov - návrhy na
predaje, prenájmy, zámeny,
zriadenie vecného bremena, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod
chodníkom do mestskej
časti Stráže, pre vybudovanie chodníka v k. ú. Matejovce, pre realizáciu stavby
Parkovisko NTC a ďalšie.
(Pokračovanie na str. 2)
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dvoch
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baníckeho
učilišťa

V Poprade
plavci opäť
spomínali
na Filipa Lutza

Viac na str. 3

Viac na str. 5

Viac na str. 10

18. 4. 2018

Strana 2

Stručne

Poprad oznamuje, že
•sa MESTO
od včera 17. apríla do 30. apríla
2018 vykonáva deratizácia verejnej
kanalizácie na území mesta. Zároveň upozorňuje obyvateľov na skutočnosť, že k zvýšenému výskytu
hlodavcov môže prispievať spôsob
likvidácie potravín, a to vylievaním
zvyškov jedál do WC, vyhadzovaním potravín do zberných nádob,
mimo zberných nádob, kŕmenie
domácich zvierat na verejných
priestranstvách, v okolí bytových
domov, pivniciach a suterénoch.

PREDNÁŠKA na tému Fana•tizmus,
pasca mysle z perspektívy

analytickej psychológie C.G. Junga
sa uskutoční v piatok 20. apríla o 18.
hod. v klube Zóna Domu kultúry
v Poprade.

V meste Poprad prebieha jarné
•upratovanie.
Veľkokapacitné kontaj-

nery budú umiestnené od 20. do 27.
apríla na sídl. Západ na Ul. 29. augusta, pred bytovým domom Šípka,
za cestnými stavbami a pri garážach
pri hoteli Olympia a v Matejovciach
na uliciach Puškinova, Bezručova,
Továrenská štvrť, Matejovské námestie, Ul. Allendeho a Ul. Lidická.

JEDENÁSŤ slovenských ne•mocníc
dostalo k dispozícii naj-

modernejšie CT prístroje. Vďaka
dvojkolovej aukcii ministerstva
zdravotníctva sa ich podarilo nakúpiť s výraznými úsporami. V niektorých prípadoch sa ceny oproti pôvodne ponúkaným podarilo znížiť
až o 50 %. Nové CT takto nakúpila
aj Nemocnica Poprad.

týždenníka Trend, Trend
•TopCENY
2018, boli tento rok odovzdávané v polovici marca najlepším šéfkuchárom, reštauráciám, hotelom,
penziónom či someliérom už po
šestnástykrát. Medzi ocenenými je
aj reštaurácia Víno & Tapas z Popradu aj jej šéfkuchári Zuzana a Peter
Sisákovci.

•

NA webovej stránke mesta
Poprad www.poprad.sk je uverejnený presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
(ppš)

Pozvánka

Mesto Poprad a Klub Matejovčanov pozývajú na stretnutie občanov s poslancami a vedením mesta, ktoré sa uskutoční v pondelok
23. apríla o 18. hod. v jedálni ZŠ
na Kopernikovej ulici v Poprade Matejovciach.		
(ppš)

Popradčania budú triediť ...

(Dokončenie zo str. 1)

Vyzbieraný biologický odpad sa
bude ďalej spracovávať a môže poslúžiť aj ako humus pre kvetinové záhony v meste. Samospráva v súvislosti
s realizáciou BRKO neplánuje v súčasnosti navyšovať poplatky za zber
komunálneho odpadu. Celková výška oprávnených výdavkov v projekte,
ktorý je spolufinancovaný z fondov
EÚ, bude viac ako 770 tisíc eur, žiadaná výška nenávratného finančného
príspevku dosahuje takmer 734 tisíc
eur, spolufinancovanie z vlastných
zdrojov bude vyše 38 tisíc eur.
„Predmetom projektu bol nákup sú-

boru zariadení, ktorý zahŕňa traktor
s čelným nakladačom a lyžicou, štiepkovač konárov s pohonom od traktora
s hydraulickou rukou, zberové vozidlo
s rotačným lisovaním s umývačkou
nádob a vážiacim zariadením. Zároveň a predovšetkým boli do 3 050 domácností v rámci IBV nakúpené plastové zberné nádoby s objemom 240 l
na zber zeleného odpadu zo záhrad
a prípadne aj suchého kuchynského
biologicky rozložiteľného odpadu z
prípravy jedál. Prvé z nich by sa do
domácností mali dostať v priebehu
mája a júna,“ doplnil viceprimátor
Igor Wzoš.
(mag, mar)

Primátor Popradu Jozef Švagerko s viceprimátorom Igorom Wzošom predstavili minulý piatok hnedé plastové
nádoby určené na zber biologicky rozložiteľného odpadu. FOTO - Marta Marová

Aprílové zasadanie mestského zastupiteľstva
(Dokončenie zo str. 1)

Poslanci prerokujú tiež návrh na schválenie finančnej
dotácie pre športové kluby, návrh na schválenie ročného
členského príspevku mesta Poprad v Miestnej akčnej skupine ProTatry, návrh na schválenie bezplatnej výpožičky v
rámci realizácie projektu Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Poprad, návrh na
prevzatie detského ihriska Žihadielko do majetku mesta,
návrh VZN - Trhového poriadku pre trhovisko na sídlisku
Západ. Na zasadanie je tiež pripravená informatívna správa o stave schválených investičných akcií mesta Poprad.
MsZ sa bude zaoberať aj podnetmi na zmenu Územného
plánu mesta Poprad na Levočskej ul., na Šrobárovej - Juh

VI, v Strážach na Kukučínovej ul., na Štefánikovej ul. pri
bytovom dome Meander, vo Veľkej na Donskej a Magurskej ul. a podnetom na potrebu spracovania zmien grafickej a textovej časti dokumentácie ÚPN v stanovenom
rozsahu na území mesta.
Do programu MsZ je zaradený aj návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Poprad, zásady odmeňovania poslancov MsZ, návrh na zmenu rozpočtu mesta Poprad
na rok 2018, správa o činnosti Mestskej polície Poprad,
o výsledkoch kontrol a ďalšie. Pred záverom budú interpelácie poslancov. Podrobný program je uverejnený
na www.poprad.sk.			 (ppm)

Škôlka na Tranovského ulici sa zmodernizuje

Materská škola na Tranovského
ulici v Poprade - Veľkej bude prvou popradskou škôlkou, ktorá sa
po dlhých rokoch dočká novej prístavby ako aj prestavby jestvujúceho objektu.
„Za posledných 40 rokov nebola
v Poprade zrekonštruovaná komplexne žiadna materská ani základná škola. Školská infraštruktúra bola vo vysokých
objemoch zanedbaná, preto
sme to začali meniť. Škôlka
Tranovského tak bude prvá
po toľkých rokoch, ktorá sa
ide zrekonštruovať,“ uviedol
viceprimátor Popradu Igor
Wzoš. „Rekonštrukcia by
mala začať v priebehu letných
prázdnin s tým, že od septembra bude otvorená v čiastočne obmedzenom režime,“
doplnil I. Wzoš. Stavba by
mala byť ukončená do 197 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.
Investícia v hodnote 910 tisíc eur
bola schválená z mestského rozpočtu. Samospráva zároveň podala
projekt, ktorým sa uchádza o spolufinancovanie z európskych zdrojov
vo výške 320 tisíc eur na zníženie
energetickej náročnosti budov.
Celá stavba je rozvrhnutá do troch

etáp, pričom sú rozvrhnuté tak, aby
počas každej z nich bola prevádzka škôlky zabezpečená. „Prvá etapa
znamená premiestnenie zdroja tepla
do nových priestorov v rámci objektu,
druhá etapa je riešená ako prístavba
k jestvujúcemu objektu a úprava polovice objektu, posledná tretia etapa

je finalizácia celého objektu a úprava
posledných existujúcich častí. Zmyslom celej rekonštrukcie bolo vytvoriť
škôlke taký štandard, aký má zariadenie tohto druhu mať. Čiže namiesto
súčasných provizórnych malých počtov zariaďovacích predmetov na toaletách a malých výmer miestností by
škôlka mala dostať úplne plnohodnotné parametre, tak ako má mať nový

objekt pre takúto funkciu,“ uviedol
projektant Branislav Rzyman.
Rekonštrukcia škôlky je dlhoočakávanou udalosťou. „Riešime to už 5
rokov. Tešíme sa na to, že naša budova
bude oveľa väčšia. Vytvoria sa nové
priestory - triedy, šatne, sociálne zázemie, ktoré je potrebné pre deti i zamestnancov. Tešíme sa my,
deti i rodičia. Táto prestavba
je naozaj potrebná. Veríme,
že všetci pochopia túto našu
situáciu a podporia nás tým,
že budú trpezliví a zhovievaví,“ uviedla Bibiána Repašská, zástupkyňa riaditeľa pre
MŠ. V súčasnosti navštevuje
škôlku 95 detí, kapacita sa
po rekonštrukcii navýši o 15
detí.
Okrem škôlky na ulici
Tranovského
pripravuje
mesto Poprad investície vo
výške 550 tisíc eur aj do škôlky na
Podtatranskej ulici. „Na financovanie
rozšírenia jej kapacity - dobudovanie
prístavby vrátane stavebných úprav
existujúcich objektov a interiérového
vybavenia získala samospráva nenávratný finančný príspevok vo výške 95
percent nákladov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu,“ informoval primátor
Popradu Jozef Švagerko.
(mag)
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V areáloch dvoch popradských škôl pribudnú nové športoviská

Mesto Poprad investuje v tomto
roku takmer 600 tisíc eur na vybudovanie nových športových ihrísk,
ktoré vyrastú v areáloch základných
škôl na Koperníkovej a Komenského ulici.
„Športová infraštruktúra je jedným
zo základných krokov, ktorým môžeme podporiť zdravý vývoj našich detí.
Tieto ihriská by mali opäť zlepšiť podmienky pre ich aktívny pohyb a pomôcť
vytvoriť pozitívny vzťah k športovaniu.
Výstavba moderných a dostupných
športových areálov je zároveň v súlade
s prijatou Koncepciou rozvoja športu
v meste Poprad,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.
V areáli ZŠ Komenského na sídlisku
Západ vyrastú dve multifunkčné ihriská s priepustným športovým povrchom - umelou trávou s výškou vlasu
15 mm. Obidve ihriská budú oplotené

do výšky 6 m. Po obvode jedného ihriska
určeného pre futbal,
tenis a volejbal budú
rozostavené mantinely výšky 1 m. Druhé
multifunkčné ihrisko
je určené pre hádzanú, tenis a volejbal. S
prvým ihriskom budú
mať spoločné oplotenie na jednej strane.
Vedľa týchto multifunkčných ihrísk je navrhnuté basketbalové ihrisko z priepustného športového povrchu bez oplotenia. Vedľa
neho sa pripraví priestor pre uloženie
doskočiska pre skok do výšky, pričom
sa počíta s rozbehom z basketbalového
ihriska. Atletický ovál bude pozostávať
z troch dráh, pričom jeho dĺžka je 250
m. Pre bežeckú disciplínu beh na 100
m budú zriadené 4
dráhy, pričom jedna
z nich bude predĺžená do doskočiska
pre skok do diaľky.
Ďalšou atletickou
disciplínou, pre ktorú sa pripravuje areál
ZŠ je vrh guľou. Guliarsky sektor bude
vymedzený mimo
atletický ovál. Na severnej strane areálu
vo vnútri atletickéRiaditeľka ZŠ s MŠ v Matejovciach ukazuje plochu pre bu- ho oválu sú navrhdúce ihrisko. Na foto hore plocha pre ihrisko v areáli ZŠ na nuté detské ihrisko
Komenského ul. v Poprade. FOTO - archív mesta Poprad a plocha pre fitness s

rovnakým povrchom ako basketbalové
ihrisko a atletický ovál.
V areáli ZŠ Kopernikova v Matejovciach je navrhnuté multifunkčné ihrisko s priepustným športovým povrchom
tartanového typu. Oplotené bude do
výšky 6 m, pričom vrch oplotenia bude
uzavretý sieťkou. Po obvode ihriska
budú rozostavené mantinely s výškou 1
m. Ihrisko bude vybavené zapustenými
hádzanárskymi bránkami, nad ktorými
budú osadené basketbalové koše.
Okrem pripravovanej výstavby nového ihriska finišovali v ZŠ v Matejovciach v týchto dňoch aj s výmenou
podláh v oboch telocvičniach. Tieto
opravy boli naplánované už v minulom roku z prostriedkov vyčlenených
mestom. Práve z dôvodu prípravných
prác na výmene podláh museli byť počas riešenia mimoriadnej situácie obyvatelia zo Staničnej ulice v čase jarných
prázdnin núdzovo ubytovaní v triedach a nie v telocvični, ako sa pôvodne
plánovalo. Na nákup podláh bolo vyčlenených 22 000 tisíc eur.
(mag)

Kandidatúru na post primátora ohlásil Ondrej Kavka

V utorok minulý týždeň oficiálne
ohlásil svoju kandidatúru na primátora mesta Poprad v komunálnych voľbách, ktoré budú v novembri 2018, Ondrej Kavka, poslanec
mestského zastupiteľstva, podnikateľ a podpredseda občianskeho
združenia Pre mesto.
Vo verejnom živote pôsobí už ôsmy
rok a ako poslanec vníma potreby
mesta: „Sú to veci, ktoré môžem z

poslaneckej lavice veľmi málo ovplyvniť, ale primátor má veľké právomoci,
je líder myšlienok, ako sa má ďalej
rozvíjať mesto. Preto som sa rozhodol uchádzať sa o primátorský post.“
Zatiaľ je nezávislým kandidátom, ale
v súčasnosti prebiehajú rozhovory s
rôznymi politickými stranami a zanedlho bude výsledok na svete.
O. Kavka sa ako primátor chce zamerať na tri základné ciele: „Zastaviť
pokles obyvateľstva v
meste Poprad, aby sme
sa nedostali do nižšej
kategórie miest, lebo
nám poklesnú podielové dane. Môžeme tak
stratiť až 3 milióny eur
ročne. Mesto preto musí
intenzívne a okamžite
začať pripravovať územia na individuálnu
bytovú výstavbu, nájomné byty či štartovacie byty pre mladé
Ondrej Kavka (na foto druhý sprava) oznámil rodiny.“ Druhou dôlesvoju kandidatúru na post primátora Popradu. žitou prioritou je rozvoj

turizmu. Podľa O. Kavku Poprad sa
musí stať cieľovou destináciou cestovného ruchu a byť lídrom v tomto
odvetví. Tretím základným cieľom je
zlepšenie dopravy. Štefánikovou ulicou denne prejde 18 až 20 tisíc áut,
predpoklad je, že sa počet zvýši až na
26 tisíc. Preto treba túto cestu rozšíriť
z dvoj na štvorprúdovú a vybudovať
podjazd pod železničným mostom,
aby bola doprava plynulá. Cieľom O.
Kavku je urobiť všetko preto, aby sa v
období 6 až 8 rokov znížil objem individuálnej automobilovej dopravy a
obyvatelia mali k dispozícii bezpečné
trasy pre cyklistov i peších najmä k
športoviskám a do priemyselných
zón. Práve cykloturistika patrí k jeho
osobným aktivitám, ale je známy i
prostredníctvom festivalov Made in
Slovakia a Viva Italia.
Podporu kandidatúre O. Kavku
vyjadril aj renomovaný onkológ
MUDr. Juraj Beniak, hokejista Jaroslav Jabrocký a Anton Andráš, ktorý zajtra zloží sľub nového poslanca
MsZ v Poprade.		
(mar)

Krátke správy

V PIATOK 20. apríla bude v Tat•ranskej
galérii v Poprade sprístupne-

ná nová výstava s názvom Predobraz,
ktorej autormi sú Jozef Baus a Daniel
Szalai. Predstaví experiment dvoch
umelcov s obrazom, jeho pohyb
v priestore, či už iluzívny alebo reálny. Vernisáž bude o 17. hod. Po nej sa
o 18. hod. uskutoční v galérii koncert
v rámci projektu Nová hudba. Účinkovať budú Helga Varga Bach, Ronadl Šebesta, Milan Paľa a Ivan Šiller.
DIVADELNÉ predstavenie členov divadla TUK môžu záujemcovia vidieť v Podtatranskej knižnici
v Poprade v piatok 20. apríla o 8., 9.
a o 10. hod. Divákom sa predstavia
s hrou Analfabeta Negramotná.
MINULÝ týždeň si mesto Kežmarok v Štátnej vedeckej knižnici
v Banskej Bystrici prevzalo tri krajské
ocenenia. Zlatú medailu získal kežmarský propagačný materiál História
a kultúra. V kategórii Najkrajší kalendár sa kalendár EĽRO umiestnil
na treťom mieste. V kategórii Najkrajšia kniha titul s názvom História
Kežmarku od 2. polovice 18. storočia
získal tiež tretie miesto.
DEŇ Zeme je deň venovaný našej
Zemi, ktorý sa každoročne koná 22.
apríla. Tento sviatok je ovplyvnený
pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa
konali pri oslavách jarnej rovnodennosti 21. marca a oslavovali príchod
jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného
prostredia.
Z dôvodu pravidelnej technickej údržby lanových dráh budú upravené prevádzkové hodiny lanoviek.
V starom Smokovci bude lanovka
mimo prevádzky od 16. do 19. apríla,
v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom
Plese od 23. do 27. apríla.
MINISTERSTVO pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odštartovalo vakcináciu líšok proti besnote.
Potrvá do nedele 22. apríla. Cieľom je
včas odhaliť výskyt besnoty a zamedziť vzniku nových prípadov na Slovensku.
V dňoch 18. až 20. a 23.apríla od
8.25 hod. do 14.25 hod. budú ŽSR vykonávať výlukové práce, ktoré ovplyvnia dopravu medzi stanicami Poprad
- Starý Smokovec. V dôsledku tejto
výluky budú všetky vlaky v uvedenom čase na danom úseku nahradené autobusovou dopravou.
EURÓPSKA komisia sprístupnila
internetový portál WiFi4EU. Do vyhlásenia prvej výzvy na predloženie
projektov v polovici mája sa môžu
obce a mestá po celej Európe registrovať a získať tak šancu na financovanie
bezplatných verejných miest bezdrôtového prístupu na internet.
(ppš)
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Fara po desiatkach rokov potrebuje opravu

Pred takmer 45 rokmi
museli rodinné domy a
budovy na tzv. zimušnej
strane dnešného Námestia
sv. Egídia od Zdravotníckej ulice po súčasné veľké
obchodné centrum, ustúpiť
novej výstavbe. Málokto si
pamätá, že medzi nimi bol
aj popradský rímskokatolícky farský úrad.
Dostal sa do situácie, že
sa nemal kam uchýliť, až sa
napokon podarilo predstaviteľom farnosti po rôznych
peripetiách získať - kúpiť bývalý objekt Domovej správy

na Tatranskej ulici - niekdajší nájomný bytový dom. Bol
v dezolátnom stave, a tak sa
popradská farnosť pod vedením vtedajšieho správcu
Františka Žolondeka s pomocou farníkov pustila do
opravy. O podrobnostiach
veľa vypátral vo farskom
archíve Popradčan Rastislav
Ovšonka, ktorý ich uverejnil
v cirkevnom rímskokatolíckom časopise Brána.
Po rekonštrukcii fary sa
začiatkom januára 1974
uskutočnila jej posviacka.
Odvtedy uplynulo veľa času

a fara, až na riešenie niektorých havarijných stavov či
čiastočné vynovenie interiéru a výmeny okien a dverí,
nezaznamenala žiadne väčšie rekonštrukčné práce.
Vzhľadom na zanedbaný
stav, nastal čas na novú rekonštrukciu. Dekan Rímskokatolíckej farnosti v Poprade
Ondrej Borsík (na foto) konštatoval: „Budova má okolo sto
rokov a od roku 1973 nebola
nejaká väčšia rekonštrukcia.
Keď som do Popradu v roku
2015 prišiel, tak sme nutne
potrebovali urobiť aspoň interiér. Urobili sa nové podlahy,
kúrenie, zateplenie, vymenili
okná, strechu sme dali aspoň
do stavu, aby nezatekalo...
Potrebujeme urobiť najmä
vonkajšiu úpravu fasády, ktorá je už schátralá, podvihnúť
strechu, aby sme plnohodnotne
zlepšili bývanie pre kaplánov,
kde sú nízke stropy. Bude treba
nový krov, vymeniť celú strešnú krytinu, prestrešiť balkón
a urobiť aj ďalšie súvisiace
práce.“ Pôjde o ozaj náročnú

Žijú
medzi nami
Jedným z pamätníkov rekonštrukcie budovy, do ktorej sa pred
45 rokmi presťahoval dnešný Rímskokatolícky farský úrad v Poprade,
je 91-ročný Popradčan František
Dulák. Vo svojom voľnom čase bezplatne brigádoval na oprave fary ako
murár.
F. Dulák je silne nábožensky založený človek a pomoc v takejto
veci bola pre neho službou Bohu.
Dodnes, napriek tomu, že ho už trápia zdravotné problémy, chodí denne
do kostola. Ruku k dielu priložil aj v
popradskej Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a robil tiež pri
stavbe kostola vo Svite. Zaspomínal
na rekonštrukciu fary v roku 1973:
„Chodilo veľa brigádnikov, ja som robil omietky. Mal som veľa skúseností s
murárskymi prácami, hoci som robil
aj ako baník, závozník, ale dlhé roky
na mnohých stavbách ako žeriavnik v
rámci Pozemných stavieb Poprad.“
Viera sprevádza F. Duláka po celý
život a pomáhala mu prekonávať aj
neľahké životné udalosti. Pôvodom

rekonštrukciu, preto vo februári začali so zbierkami na
obnovu fary a budú v nich
pokračovať. Predbežne je potrebných približne 80 tisíc eur.
S návrhom projektu, ktorý
vypracoval Slavomír Kollár,
sa môžu občania oboznámiť
na webovej stránke farnosti
aj v kostoloch. Popradský dekan už oslovil firmy, ktoré by
mohli práce realizovať, aby
poslali cenové ponuky. Práce
by sa mohli začať v lete a predpokladá, že by ich bolo možné
zvládnuť za dva-tri mesiace.
Renováciu bude potrebovať aj

dvor a oplotenie fary.
Popradský farský úrad
slúži občanom na vybavovanie rôznych záležitostí na manželské náuky, náuky
katechumenov, pred krstom,
na stretnutia manželov, prijímanie návštev a celkovo
vybavovanie
administratívnych úkonov spojených
s chodom farnosti. Ide o
skutočne multifunkčnú budovu, ktorá je naplno využitá a vyťažená. Vyžaduje
si opravu, aby dobre slúžila
svojmu účelu v dôstojných
priestoroch.
(mar)

PP-38

Nespomínal, ale nezabudol

Súťažte o vstupenky
do múzea

Podtatranské múzeum v Poprade
v spolupráci s redakciou novín Poprad pripravilo pre čitateľov súťaž o
voľné vstupenky do novej expozície
Poprad a okolie v zrkadle vekov na
Vajanského ul. 72/4.
Zo zapojených súťažiacich budú
vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí
získajú po jednej voľnej vstupenke.
Podmienkou je zaslať, alebo priniesť
na korešpondenčnom či inom lístku
správnu odpoveď na otázku: Odkedy
je Podtatranské múzeum v Poprade po
rekonštrukcii otvorené pre verejnosť?
Odpovede zasielajte na adresu: redakcia novín Poprad, Podtatranská
ul. 149/7, 058 01 Poprad do 23. apríla 2018. Mená výhercov uverejníme v budúcom čísle.
(red)

K u p ó n múzeum

z Mníška nad Popradom odišiel ako
15-ročný slúžiť na gazdovstvo do Žakoviec, pred koncom vojny ho ešte
povolali do armády, krátko pracoval
ako baník v Ostrave, absolvoval vojenčinu, na rok sa zase vrátil do Ostravy a potom odišiel za robotou do
mesta Aš v Čechách, kde robil rôzne
práce. Odtiaľ chcel v roku 1951 spolu
s ďalšími štyrmi ujsť do zahraničia.
Mal strýka v Amerike, tak ho lákalo
emigrovať za veľkú mláku. Ibaže niekto ich prezradil a všetkých odsúdili.
Po troch mesiacoch vyšetrovacej väzby sa mu „ušlo“ desať mesiacov v uránových baniach v Jáchymove. „Tam
som spoznal, čo je to zima, hlad, smäd.
Neraz som pil rádioaktívnu vodu a robil 150 metrov pod zemou od pol piatej
rána do pol dvanástej v noci, ak sme
nesplnili normu. Ale ešte horšie na
tom boli kňazi, lekári, dôstojníci, ktorí
museli triediť uránovú rudu. Tých sme
ľutovali...,“ pamätá si ťažké obdobie
F. Dulák. Aj jemu patril 13. apríl ako
Deň nespravodlivo stíhaných. Dlho
nikomu o prežitých skúsenostiach

nerozprával, až po Nežnej revolúcii sa
dočkal rehabilitácie.
Najväčší kus pracovného života od
roku 1959 až do roku 1990 strávil najprv ako murár na stavbách, ale ostatných 23 rokov robil ako žeriavnik pri
panelovej výstavbe v Pozemných stavbách Poprad. Od roku 1962 dodnes
býva v našom meste, takisto ako jeho
dve deti s rodinami. Teší sa, že popradská fara sa bude opäť rekonštruovať.
Veď po toľkých desaťročiach to treba.
Pred rokmi bol jedným z tých, ktorí
sa svojou prácou podpísali na budove,
ktorú už nahlodal zub času.
(mar)

Deň advokácie s bezplatným právnym poradenstvom

Slovenská advokátska komora
pri príležitosti Dňa advokácie 2018
organizuje v Poprade bezplatné
právne poradenstvo pre občanov.
Podujatie sa uskutoční v spolupráci s primátorom mesta Poprad Joze-

fom Švagerkom v stredu 25. apríla
v priestoroch Mestského úradu na
Námestí Jána Pavla II. Regionálni
advokáti občanom poradia v oblastiach pracovného, rodinného, civilného i trestného práva. Poradenstvo

sa uskutoční od 9. do 14. hod.
Viac informácií o tom, ako si správne vybrať advotáka, ako si s ním dohodnúť odmenu a v akých prípadoch
ho vyhľadať, nájdete na stránke www.
advokatinavasejstrane.sk.
(ppp)
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V Poprade je šestnásť veľkých sakrálnych stavieb

V Poprade sa minulú
stredu konal workshop o
histórii, hodnotách, ľuďoch
a sakrálnych stavbách so
zameraním na potenciál
zvyšovania výkonnosti a
rozvoja mesta Poprad. Zorganizovala ho Katolícka
univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta, Inštitút
Štefana Náhalku v Poprade, katedra manažmentu a
mesto Poprad.
Okrem desiatich podnetných vedecko-odborných
príspevkov bolo súčasťou

P. Budaj za rečníckym pultom.

programu uvedenie do života
publikácie autora Pavla Budaja s kolektívom Sakrálne stavby a manažment cestovného
ruchu v meste Poprad. Požehnaním a modlitbou tak urobil
rektor Katolíckej univerzity v
Ružomberku Jozef Jarab.
Kniha obsahuje kapitoly
o efektívnom manažmente,
cestovnom ruchu ako faktore
hospodárskeho rozvoja mesta, ľudskom potenciáli, marketingovej komunikácii a jej
trendoch, teologickej reflexii
fenoménu púte, ale významnú

FOTO - Marta Marová

Žltý kvietok ...

(Dokončenie zo str. 1)

V Poprade sa našlo množstvo ochotných
ľudí, ktorí sa do zbierky zapájajú pravidelne.
„Ak môžem, tak vždy rád pomôžem, pretože
rakovina je hnusná choroba. Nikdy neviem,
či takúto pomoc nebudem potrebovať aj ja.
Nikoho tých pár drobných z biedy nevytrhne a po malých čiastkach tá suma rýchlo
narastie,“ skonštatoval Popradčan Václav.
„Je to dobrý nápad a preto rád prispievam.
Našťastie sa to zatiaľ mňa, ani nikoho v rodine netýka,“ pokračoval ďalší Popradčan
Juraj. „Každý rok prispievame, pretože chceme takto pomôcť dobrej veci,“ doplnila Magdaléna z Liptovského Mikuláša, ktorá stihla
prispieť s rodinou vo svojom meste a po popradskom námestí sa už prechádzala ovenčená žltým symbolom nádeje.
Rakovina je zákerná choroba a Slovákov neobchádza. Naša krajina drží v tejto súvislosti
aj smutné prvenstvá. „Skladba nádorových
ochorení, s ktorými sa stretávame, je podobná.
Najčastejšie ide o nádory pľúc u mužov, nádory
prsníkov u žien a časté sú aj nádory hrubého
čreva. V poslednej dobe nás dosť trápia nádory
pankreasu a aj také, ktoré sú v pokročilom
stave a nedajú sa veľmi liečiť. Slovensko je na
smutných prvých priečkach v súvislosti s týmto
druhom ochorenia. Podobne je to aj s nádorom
hrubého čreva. Nádory prostaty u mužov
máme naopak dobre podchytené a výsledky sú
lepšie, ako to bolo v minulosti. Vo všetkých oblastiach onkológie už existujú nové lieky, ktorých dostupnosť je však slabšia,“ zhodnotil popradský onkológ Juraj Beniak.
(mav)

kapitolu tvorí aj zmapovanie
sakrálnych stavieb v meste
Poprad a analýza výkonnosti
ich e-prezentácie. P. Budaj z
katedry manažmentu PF KU
ako hlavný autor publikácie
okrem iného uviedol: „Vytvorili sme istú databázu sakrálnych
stavieb. V meste Poprad je 16
veľkých sakrálnych pamiatok.
Niektoré sú mimoriadne vzácne ako napr. Kostol sv. Juraja v
Spišskej Sobote či Kostol sv. Egídia v Poprade a ďalšie. K menším sakrálnym stavbám patria
aj kaplnky, Mariánske stĺpy a
kríže. Na dedičstve našich predkov je hodno stavať. Ukazuje
sa, že my nie sme nový národ,
ale starý, historický, kultúrny
národ Európy a máme byť na
čo hrdí a na čom budovať i v
oblasti cestovného ruchu.“ Monografia poslúži odborníkom
v oblasti manažmentu a budú z
nej čerpať aj študenti KU v študijnom programe manažment
so špecializáciou na cestovný
ruch. P. Budaj tiež doplnil, že
na samotnom workshope sa
účastníci venovali možnos-

tiam rozvoja mesta
Poprad využitím troch
výrazných pilierov - integrovaného cestovného ruchu, v ktorom má
náboženský - religiózny
turizmus nezastupiteľné miesto. Za druhý
pilier považuje ľudí,
ktorý sa identifikujú s
mestom a osvedčenými
hodnotami, ktoré tu za- Knihu Pavla Budaja a kolektívu
nechali naši predkovia uviedol do života rektor KU Rua tretím je zlepšenie žomberok Jozef Jarab (vpravo).
marketingovej komunikácie rozmach a vo svojej podstate
so synergickým cieľom.
je starý ako ľudstvo samo: „Z
Rektor KU J. Jarab vo svo- celkového počtu návštevníkov,
jom príspevku vyzdvihol ktorí k nám prichádzajú, viac
pretavenie minulosti do prí- ako polovica sleduje aj takéto
tomnosti a budúcnosti: „Cez historické artefakty.“ Prínos
sakrálne pamiatky vyjadru- workshopu ocenil i primájeme i úctu k predkom, ktorí tor Popradu Jozef Švagerko a
ich postavili a práve ich ob- uzavrel: „Je dôležité, aby sme
novou a revitalizáciou umož- poznali našu minulosť, históníme prístup ľuďom, ktorí do riu, v ktorej majú významné
regiónu prichádzajú a tieto zastúpenie sakrálne pamiatky,
miesta navštevujú.“ Riaditeľ- a vedeli ich využiť v prospech
ka OO CR Región V. Tatry turizmu a mesta, v ktorom
Veronika Littvová podotkla, dokázalo bez problémov žiť
že sakrálny či pútnický tu- niekoľko národností a vierizmus zaznamenáva veľký rovyznaní.“
(mar)

Našli tablo absolventov baníckeho učilišťa

Na valnom zhromaždení Baníckeho cechu horného Spiša so sídlom v Poprade (na foto) minulý
štvrtok hodnotili svoje aktivity za uplynulý rok.
Predseda Peter Roth zhrnul: „Náš cech vznikol v
roku 2016 a odvtedy sme urobili veľké kroky, aby sme
mohli rozvíjať svoju činnosť. V prvom rade sa nám podarilo zahrnúť väčšinu banských lokalít v regióne horného Spiša, teda z okresov Poprad, Kežmarok a Stará
Ľubovňa, do Slovenskej banskej cesty. Ide o vyše 20 obcí
a v súčasnosti pracujeme na propagácii a inštalovaní
informačných tabúľ o baníctve. V priebehu tohto roka
by sme mali sprístupniť banský náučný chodník v Poprade-Kvetnici, štôlňu na Striebornej, vypracovali sme
návrh zástavy nášho cechu a ďalšie.“
Podpredseda cechu Slavomír Kyseľa pátra po mnohých informáciách o histórii baníctva v našom regióne. V minulých dňoch získal od Michala Piska
fotografiu tabla učňov baníckeho učilišťa v Poprade
z rokov 1951-53. Uviedol: „Emeritný profesor Fakulty
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ján Boroška bol jedným z jeho prvých absolventov. Na table je
70 študentov z toho obdobia a ešte sme natrafili na Pozemných stavbách na zachovanú knihu žiakov učilišťa
z rokov 1953-56.“ Podľa jeho údajov bol zriaďovateľom Baníckeho učilišťa pracovných záloh v roku 1951
národný
podnik
Výstavba rudných
baní Poprad. Škola
začala svoju činnosť
vo Svite s kapacitou
300 žiakov, v roku
1952 sa presťahovala
Pohľad na budovu banícke- do Popradu a mala
ho učilišťa v Poprade v roku 180 učňov. Výučné
1953. FOTO - archív S. K. listy boli odovzdáva-

né v profesii baník pre dobývanie rúd. Škola ukončila
svoju činnosť v roku 1957 s 53 učňami, čo súviselo so
zrušením spomínaného podniku. Na výučbu kvalifikovaných odborníkov bol zriadený Ústav baníckeho
dorastu v Spišskom Štiavniku v bývalom kláštore, neskôr uvádzaný ako Odborné učilište Poprad.
J. Boroška sa ako hosť spolu s ďalšími bývalými
baníkmi a absolventmi zúčastnil na valnom zhromaždení. Zaspomínal: „Do baníckeho učilišťa som
nastúpil v roku 1952. Do školy sme chodili v Poprade, ale bývali sme na internáte v kaštieli v Spišskom
Štiavniku. Tri dni sme chodili do školy, tri do bane do
Kišoviec. Po absolvovaní učilišťa som šiel na priemyslovku, potom na fakultu, na ktorej pôsobím dodnes.“
V Poprade navštívil i Strednú odbornú školu na
Okružnej ul. v Poprade, ktorá sa považuje za pokračovateľku bývalého učilišťa.
Na rokovaní sa zúčastnil aj primátor Popradu Jozef Švagerko. Ako spoluzakladajúci člen Baníckeho
cechu horného Spiša oceňuje, že Poprad oživuje históriu baníctva v okolí i v meste: „Teší ma, že sa udržujú tradície, a hoci je baníctvo na ústupe, zachováva
banícke dielo našich predkov.“
(mar)
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KINO TATRAN
19. apríla o 17. hod. a 22. apríla o 19. hod. - PEPÍK
CZ, tragikomédia, 90 min., česká verzia, MP12.
Pepa (Suchánek) je outsiderom od narodenia. Má okolo
päťdesiatky, dve deti, pracuje
ako úradník a je viac ako pod
papučou. Vstupné: 5 €, vstupné
zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP): 4 €.
19. apríla a 21. apríla o 19.
hod. - DUBČEK
SK, historická dráma, 96 min.,
slovenská verzia, MP12.
Charizmatický štátnik, ktorý
vzbudzoval v ľuďoch nádej, že
začnú konečne slobodne dýchať. To, čo Dubček mienil,
Brežnev rýchlo zmenil. 21. augusta 1968 tu vtrhli vojská armád Varšavskej zmluvy. Vstupné: 5 €, vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP): 4 €.
20. apríla o 16.30 hod.
SHERLOCK GNOMES 2D
USA / GB, animovaná komédia, dabing, MP.
Sherlockove detektívne dobrodružstvá v podaní animovaných postavičiek a trpaslíkov.
Vstupné 2D: 5 €, vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP) 2D: 4 € .
20. apríla o 19. hod.
CESTOVATEĽSKÉ KINO:
ČERNOBYĽ
Chceli by ste sa prejsť cez mesto
duchov - Pripjať? Vďaka nám sa
na tieto miesta môžete pozrieť!
Vstupné: 5 €.
21. a 22. apríla o 16.30 hod.
DVE A POL KAČKY
USA/CN, animovaná komédia/
dobrodružný, 91 min., dabing, MP
Gunár sa musí postarať o dve
malé kačičky a pomôcť im z
bahna, ktoré tak trochu spôsobil.
Vstupné: 5 €, vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €.
23. apríla o 19. hod.
THE FLORIDA PROJECT
USA, dráma, 111 min., titulky,
MP12, FK
Neďaleko Disneylandu na
Floride stojí mnoho pestrofarebných motelov. Šesťročná
Moonee a jej kamaráti si naplno užívajú leto. Vstupné: 5 €,
vstupné FK, ŤZP: 3 €.
24. apríla o 18. hod.
PODOBA VODY PREHLIADKA OSCAR 2018
USA, fantasy / dráma / dobrodružný, 123 min., titulky, MP12
Najlepší film, Réžia, Filmová
hudba, Výprava.
Vstupné: 4 €, vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP)+
FK: 3 €.

Len náš vlastný postoj nám robí zo života bremeno

„Nech už sa váš osud
uberie hocijakým smerom,
všetko prežité vás posunie
- nezabudnite. Na svete neexistuje chybný krok, zdržanie, ani zbytočné trápenie.
Je to cesta, ktorá vám na vašej úrovni bytia otvára oči.“
Aj tieto slová boli súčasťou
prednáška známeho autora slovenských bestsellerov
Pavla Hiraxa Baričáka, ktorý opäť zavítal do Popradu
koncom marca.
Jeho prednášky sa zaoberajú vzťahmi, detstvom,
osobnými programami a ich
následkami na naše zdravie
a každodenný život. Povedal:
„V našich životoch je potrebné
pracovať na veciach, ktoré nás
bolia. Človek, ktorý ťa najviac
trápi, ti robí presne to, čo ťa
má zobudiť. To, čo ti druhí robia, sú impulzy na prebratie.“
Každý má nejaký dôvod,
prečo sa správa práve takto.
Ak pochopíme prečo, bude
ľahšie odpustiť a prijať. Nik

však nenesie zodpovednosť za inú dospelú bytosť.
Život je rovnako o prebudení lásky, ako aj vlastnej
sily. A keď vám niekto reže
ruku a láskavé slová nezaberajú, treba ju stiahnuť a
odísť. P. Baričák zdôraznil:
„Vtedy zabudnite na povinné „pomáhanie blížnemu
svojmu“ - ak treba pomôcť
sebe. Nie je to sebectvo. Je
to o rozhodnutí prežiť plnohodnotný život. Nik nemusí
trpieť. Zapamätajte si - keď
druhej strane poviete „nie“,
liečite aj ju. Tyran nikdy
nepochopí svoje činy, kým
mu to obeť jemu vhodným
kanálom nepovie. Niekedy
stačí vysvetlenie, inokedy
tvrdé slovo, pri inom treba
zaplakať, kopnúť, či zbaliť si
veci a odísť. Potom si treba
sadnúť, spísať si nové body
spolužitia a trvať na svojom
pohľade fungovania vzťahu
či rodiny bez ustupovania.
Vedzte, že druhí ľudia vám

P. H. Baričáka (na foto vľavo) spevom a slovom sprevádzali M.
Kulich a J. Marton (vpravo). FOTO - Katarína Plavčanová

robia iba to, čo im dovoľujete.“
Deväťdesiat percent ľudí
z disharmonických, nefunkčných rodín si priťahuje nefunkčných partnerov,
ktorí konajú bezcharakterne
a nekorektne. Je potrebné
povedať dosť..., odísť z takého spojenia, začať si vážiť
seba, starať sa o svoj pokoj,
robiť, čo nás teší. Vysvetlil:

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V apríli si pripomíname:

130 rokov od narodenia kultúrneho pracovníka a športovca Václava HOLÉHO
(*14. 4. 1888 Praha - †19. 4. 1956 Liptovský
Mikuláš).
Na Spiši pôsobil od r. 1918 najprv ako mestský inžinier v Spišskej Novej Vsi, neskôr, po
roku 1939, ako spolumajiteľ firmy Ing. Holý,
Šašinka a Janeček v Poprade. Počas SNP bojoval ako štábny kapitán povstaleckej armády
na Považí a v Nízkych Tatrách. Po vojne sa
stal predsedom MsNV v Liptovskom Mikuláši a od 1950 pracovníkom Slovenskej keramiky v Bratislave. Patril medzi popredných
regionalistov Spiša a zakladateľov kultúrnych
a športových inštitúcií. Aktívny bol aj v ČSČK.
Vyznamenali ho Radom SNP II. triedy a Československým vojnovým krížom (1939).
210 rokov od narodenia advokáta a grófa
provincie XVI. spišských miest Jakuba
NITSCHA (*14. 4. 1808 Stráže pod Tatrami
- †23. 2. 1867 Spišská Nová Ves).
Jeho otec Jakub bol mäsiarskym majstrom
a richtárom v Strážach v rokoch 1819 - 1829.
Pôsobil aj ako inšpektor evanjelickej cirkvi
a jeho matka Zuzana, rod. Krompecherová,
pochádzala z Veľkej.
Základné vzdelanie získal v Strážach. Po
štúdiách sa vrátil do Stráží, oženil sa s Teréziou Záborskou a vykonával advokátsku
činnosť v Poprade. Bol veľmi dobrým, zásadovým a rozhodným advokátom, tešil sa
všeobecnej úcte. Po vydaní Októbrového
diplomu v roku 1860 bol zvolený za grófa
Provincie XVI. spišských miest a pričinil sa
o jej obnovenie s vlastnou samosprávou a
súdnictvom.

30 rokov od úmrtia hokejistu, brankára,
trénera a funkcionára Dušana ODEHNALA
(*11. 9. 1941 Poprad -†20. 4. 1988 Poprad).
Tak ako mnohí iní popradskí chlapci, zasväcoval sa do ľadového hokeja už v základnej škole. Takmer u všetkých učiteľov bolo samozrejmé, že v rámci telesnej výchovy, ale aj
mimoškolskej činnosti nacvičovali, či hrávali
hokejové zápasy medzitriedne, ale aj medzi
jednotlivými popradskými školami, vrátane
mestských častí Popradu. Už ako šestnásťročný hrával na poste brankára za popradské
mužstvo dospelých. V rokoch 1960 - 1962
v rámci konania vojenskej prezenčnej služby
hrával za mužstvá Litoměříc a Nitry. Od roku
1962 až do roku 1985 okrem aktívnej činnosti na poste brankára, účinkoval aj ako tréner
staršieho dorastu i mužstva dospelých. So
starším dorastom Popradu dosiahol v rokoch
1980 - 1981 titul majstrov Slovenska. Pracoval i ako funkcionár vo výbore oddielu ľadového hokeja v Poprade, kde svoje poznatky
a skúsenosti uplatňoval najmä v trénerskej
rade pri výbore hokejového oddielu.
150 rokov od úmrtia prírodovedca,
minerlóga a lekára Johanna Christiana
FLITTNERA (*1780 Spišská Sobota - †1868
Kežmarok).
Martinczak spomína, že bol ženatý, mal 3
deti, od 2,8 ha ornej pôdy platil ročne daň
7,36 florénov, ako chirurg v Spišskej Sobote
pôsobil okolo roku 1813.
Ako prvý popísal niektoré zriedkavo sa vyskytujúce rastliny v Západných - Liptovských
Tatrách. Vypracoval viaceré mineralogické a
geologické štúdie.
Zuzana Kollárová

•

„Odpúšťajte, ale aj stanovujte hranice. Opravujte sa.
Budete tak kráčať do vyššej
frekvencie, čím pod sebou
zanecháte bôle, ktoré vás už
nestretnú.“ A pamätajte: „Ak
by sa čo i len jednej bytosti vo vesmíre dialo príkorie,
o ktorom by pred vtelením
nevedela a pred narodením
nesúhlasila, vesmír by sa v sekunde rozpadol.“
(kpa)

Týždeň
s mestskou
políciou

MINULÝ týždeň v pondelok
podvečer bolo oznámené na linku 159, že v priestore medzi SPŠ
a obchodnou akadémiou občania
znečisťujú priestranstvo odpadom
z očistených káblov. Hliadka na
mieste zistila dve osoby, ktoré sa
snažili rozbiť odpad, ktorý našli pri
kontajneri a odniesť kovové časti
do zberu. Neporiadok, ktorý na
mieste spôsobili, museli upratať.
V TEN istý deň večer mestskí
policajti preverovali oznam, že
na Ul. 29. augusta sa nachádzajú
12-ročné dievčatá, ktoré sú pod
vplyvom alkoholu. Hliadka na
mieste zistila tri osoby vo veku 12,
13 a 14 rokov, ktoré boli predvedené na útvar mestskej polície za
účelom zistenia totožnosti a vykonania dychovej skúšky. Následne
boli kontaktovaní ich rodičia. U
všetkých troch dievčat bola dychová skúška pozitívna. Vec je v štádiu
riešenia.
V SOBOTU 14. apríla popoludní bola pracovníkom SBS z nákupného centra na Ul. J. Wolkera
oznámená krádež tovaru. Hliadka
na mieste zistila, že ide o 20-ročnú
ženu zo Sp. Štiavnika, ktorá prešla
cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. Za priestupok proti majetku
bola vyriešená blokovou pokutou.		
(msp)

•

•
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Ak má byť manželstvo vydarené, treba sa zamilovať veľa ráz, ale
vždy len do tej istej osoby.“		
John Goodman

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 18. apríla má meniny - Valér, vo štvrtok 19. apríla - Jela,
v piatok 20. apríla - Marcel, v sobotu 21. apríla - Ervín, v nedeľu
22. apríla - Slavomír, v pondelok 23. apríla - Vojtech a v utorok
24. apríla - Juraj.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 12. apríla 2018
vo Veľkej s

Jánom Hrižom,
81-ročným

V piatok 13. apríla 2018
v Matejovciach s

Karolom Gažíkom,
80-ročným

V utorok 17. apríla 2018
vo Veľkej s

Jánom Dudžákom,
85-ročným

V utorok 17. apríla 2018
vo Veľkej s

Teodorom Frančekom,
60-ročným

V utorok 17. apríla 2018
vo Veľkej s

Evou Hudáčovou,
75-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 18. apríla 2018
o 12.30 hod. vo Veľkej s
V stredu 18. apríla 2018
o 13.30 hod. v Spišskej Sobote s

Jolanou Pokornou,
73-ročnou
Helenou Antašovou,
66-ročnou

V stredu 18. apríla 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Jánom Zemčákom,
67-ročným

V piatok 20. apríla 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Justínou Jurčíkovou,
87-ročnou

Program kina CINEMAX Poprad
Od 19. apríla do 25. apríla

Dve a pol kačky: o 13.20 hod.
(hrá sa len cez víkend), o 15.
hod. (hrá sa len 24.4. a 25.4.)
a o 15.30 hod. (nehrá sa 24.4.
a 25.4.), Ready Player One:
Hra sa začína 2D: o 17. hod.
(hrá sa len 25.4.) a o 18. hod.
(nehrá sa 24.4. a 25.4.), Besnenie 2D: o 20.30 hod. (nehrá sa
25.4.), Babská jazda - Dve nevesty a jedna svadba: o 18. hod.
(hrá sa len 24.4.), Predpremiéra -Avengers: Nekonečná vojna 3D: o 20. hod. (hrá sa len
25.4.), Králik Peter: o 13.50
hod. (hrá sa len cez víkend),

Pepík: o 15.40 hod. (hrá sa len
23.4.), o 16. hod. a o 20.40 hod.
(nehrá sa 23.4.), Fakjú pán
profesor 3: o 18.10 hod. (nehrá
sa 23.4.), Temné kecy: o 19.
hod. (hrá sa len 23.4.), Detské
kino: Včielka Maja 2: Sladké
hry: o 13.30 hod. (hrá sa len
cez víkend), Dubček: o 16.30
hod. (nehrá sa 22.4.), o 18.40
hod. (hrá sa len 22.4.) a o 20.50
hod. Earth: Deň na zázračnej
planéte: o 16.30 hod. (hrá sa
len 22.4.), Vadí nevadí: o 18.30
hod. (nehrá sa 22.4.). Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Zranený skialpinista

Minulý týždeň v piatok letela posádka leteckých záchranárov z Popradu k úrazu poľského turistu do Vysokých Tatier.
46-ročný skialpinista si pádom v Zlomiskovej doline spôsobil zlomeninu predkolenia. Lekárka leteckých záchranárov
bola k zranenému spustená pomocou techniky palubného
navijaka. Po ošetrení a následnej evakuácií z terénu bol pacient počas medzipristátia na Štrbskom Plese preložený na
palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave letecky transportovaný do nemocnice v Poprade.		
(zuh)

Vodiči dostanú vyššie mzdy

Prešovský samosprávny
kraj dofinancuje straty v prímestskej doprave a podporí
aj navýšenie miezd vodičov. Na tento účel zo svojho
rozpočtu vyčlenil viac ako
1 267 000 eur.
Vodiči autobusov prímestskej dopravy v Prešovskom
samosprávnom kraji budú
lepšie mzdovo ohodnotení.
S účinnosťou od 1. apríla do
konca roka 2018 sa u štyroch
dopravcov zvýši priemerná mesačná mzda vodičov
o približne osem percent.
Úprava platov sa týka SAD

Prešov, SAD Humenné,
SAD Poprad a BUS Karpaty.
Po vzájomnej dohode kraja
s dopravcami došlo k navýšeniu ekonomicky oprávneného nákladu (EON) o 0,03
eur na kilometer v položke
mzdy. Na tento účel samospráva vyčlenila zo svojho
rozpočtu 635 tisíc eur. Mesačná mzda vodičov autobusov sa tak zvýši o zhruba 70
eur, priemerne z 871 eur na
941 eur.
Krajská samospráva vyčlenila ďalších vyše 632 tisíc
eur na dofinancovanie strát,

ktoré vznikli dopravcom
v minulom roku za služby
poskytované vo vnútroštátnej doprave. Tie súvisia najmä s vyššou cenou nafty.
Náklady
autobusových
spoločností na zabezpečenie prímestskej dopravy sa
vlani vyšplhali k takmer
33 miliónom eur. Kraj na
úhradu služieb vo verejnom
záujme vynaložil približne
19,5 milióna eur. V minulom roku sa prímestskou
autobusovou dopravou prepravilo viac ako 22 miliónov
cestujúcich.
(dje)

68. výročie likvidácie rehoľných
rádov si vo štvrtok
12. apríla pripomenuli kladením
vencov na cintoríne v Poprade
pri
Pamätníku
obetiam komunizmu, za účasti
primátora mesta
Poprad Jozef Švagerka,
členovia
Konfederácie politických väzňov
Slovenska, Svetového združenia
bývalých čsl. politických väzňov a politickí väzni zo Zväzu protikomunistického odboja.						FOTO - Marek Vaščura

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 18. apríla - Benu - Kaufland, vo štvrtok 19. apríla - Benu - Tesco, v piatok 20. apríla - Adus, v sobotu 21. apríla - Benu - Tesco,
v nedeľu 22. apríla - Adus, v pondelok 23.
apríla - Dr. Max - námestie a v utorok 24.
apríla - Dr. Max - Kaufland pri stanici.
Benu: Kaufland, Moyzesova ul., Benu: Tesco,

Teplická cesta, Adus: Poliklinika Adus, Mnoheľova ul., Dr. Max: Námestie sv. Egídia, Dr. Max:
Kaufland, Wolkerova ul.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. do
22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8.
hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Očakávajte
neočakávané. Udeje sa niečo, čo by ste nikdy
nepredpokladali.

Budete prežívať krásne
životné obdobie. V láske, rodine
aj na pracovisku sa všetko vyrieši.

Ukážete
svoje kvality
a podarí sa vám presadiť nejaký
svoj dlhodobý zámer.

Zdravie
vás prinúti
zvoľniť tempo a zlepšiť svoj životný štýl. Nájdite si viac času pre
seba.

Doprajte
si oddych,
ktorý bude pre vás prospešný.
Nezabúdajte ani na svoje koníčky.

Bude
vás
všetko tešiť,
lebo budete medzi ľuďmi, ktorí
vám pomôžu a podporia vás.

Nastane
pokojný
týždeň, ba mesiac. Oddýchnete si
od všetkých povinností.

Pokojný týždeň spestrí
nečakaná, ale príjemná návšteva.
Budete mať radosť z noviniek.

Dajte
si
poradiť od
iných, hoci inokedy dávate len na
svoj názor. Chcú vám dobre.

Radosť
a
láska
vás
budú sprevádzať po celý tento
týždeň. Ľudia vám prejavia svoju
priazeň.

Pripravujete sa na niečo, čo by ste v budúcnosti chceli
úspešne zavŕšiť. Podarí sa vám to.
Dočkáte
sa veľkého
pracovného úspechu a zadosťučinenia. S tým prídu aj väčšie
peniaze.
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Bezpečná jazda na bicykli

Kultúrny program mesta Poprad

Streda - piatok 18. - 20. apríl
od 10. hod./ divadelná sála
Domu kultúry v Poprade
DEŇ TANCA
Krajská súťaž v nefolklórnom
tanci.
Vstup voľný
Piatok 20. apríl o 19. hod./ divadelná sála DK
ZAHORÁCKA PARÁDA S
DUO JAMAHA a hosťom
Black Band
Hudobno-zábavný program
pre všetky vekové kategórie.
Vstupné: 12 eur, predpredaj
MIK 052/4361192

Nedeľa 22. apríl o 10. hod./ divadelná sála DK
TdPASLÍK/ Divadlo zo šuplíka Žilina
Vstupné: 1,50 eur
Pondelok 23. apríl o 19. hod./
divadelná sála DK
LETNÁ NOC
Komédia v podaní Bratislavského divadla Komédie s
hercami K. Farkašovou a M.
Ochrankom.
Predpredaj:
kníhkupectvo
Christiania 052/77229 44, Bell
Canto 0903 966 327

Podtatranská fotografia 2018

Na 46. ročníku regionálnej súťaže neprofesionálnych fotografov Podtatranská fotografia 2018, ktorú
zorganizovalo Podtatranské
osvetové stredisko v Poprade, sa zúčastnilo 16 autorov
s 50 fotografiami. V kategórii do 16 rokov, čiernobiela
fotografia 1. miesto získala
Mária Mezovská z L. Tepličky, do 21 rokov boli udelené čestné uznania, nad

21 rokov obsadil 1. miesto
Michal Gurník, 2. Martin
Purtz, obaja z Popradu, 3.
Matúš Matava zo Sp. Belej.
Vo farebnej fotografii nad
21 rokov bol na 1. mieste
Matúš Matava zo Sp. Belej,
2. Michal Gurník a 3. Martin Purtz, obaja z Popradu.
Ocenení autori postupujú
na krajskú súťaž do Starej
Ľubovne, ktorá sa uskutoční 8. - 30. júna.
(vla)

Vodiči motorových vozidiel, chodci, cyklisti, jednoducho každý z účastníkov cestnej premávky musí
dodržiavať pravidlá cestnej
premávky ustanovené zákonom a vyhláškou.
Bicykel nám už vyše sto rokov slúži nielen ako dopravný
prostriedok, ale aj ako obľúbená športová pomôcka. Najmä,
keď je vonku pekné počasie,
mnohí oprášia svoj bicykel
a vyrazia na cesty. Pred tým
by si však mali uvedomiť, že
pri jazde na bicykli treba dodržiavať určité pravidlá. Nie
preto, aby sa vyhli pokute, ale
najmä z hľadiska bezpečnosti, aby sa výlet na bicykli neskončil zranením, nebodaj až
tragicky. Platí to tak pre jazdu
bicyklom po ceste, ako aj po
cyklistickom chodníku.
V prvý aprílový štvrtok sa
na cyklistickom chodníku

medzi Popradom a Svitom
zrazili dvaja cyklisti. Cyklista
(58r.) idúci v smere od Popradu prešiel do protismeru,
kde sa čelne zrazil s oproti idúcou cyklistkou (69r.).
Žena po náraze spadla na
zem, pričom utrpela zlomeninu stehennej kosti s predpokladanou dobou liečenia
od 6 týždňov až pol roka. Polícia cyklistu obvinila z preči-

Rotary Klub Poprad zastúpený prezidentom
Miroslavom Katialom odovzdal dar Územnému spolku Slovenského Červeného kríža zastúpenému riaditeľkou Denisou Kučkovskou pre
potreby Domu SČK v Poprade-Spišskej Sobote, ktorý sa stará o bezvládnych ľudí z Popradu
a okolia. A to elektrickú polohovateľnú posteľ
za 890 €, dva antidekubitné matrace za 220 €,
rehabilitačný elektrický bicykel za 230 €, mechanický invalidný vozík (XXL) za 468 €, spolu v sume 1 808 €.
Pomôcky boli zakúpené zo združených finančných príspevkov Nadácie Rotary International District 2240 Česká republika a Slovenská republika a Rotary klubu Poprad. 31/18-R

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie
pracovnej pozície

odborný referent/ka oddelenia financií a rozpočtu
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• úplné stredoškolské ekonomické vzdelanie • viacročná odborná prax v ekonomickej oblasti (financie, účtovníctvo) •
znalosť platnej legislatívy v samospráve • práca s PC na profesionálnej úrovni (WORD, EXCEL) • informačný systém samosprávy CORA geo - výhodou • bezúhonnosť, zodpovednosť,
samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • zvládanie záťažových situácií.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
• písomná prihláška na výberový pohovor • profesijný štrukturovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu • kópia
dokladov o dosiahnutom vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania, podľa zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi:
25. apríl 2018 do 16.00 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie - ekonomika“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich
poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú
PP-40
požadované podmienky.			

nu ublíženia na zdraví.
Pri jazde bicyklom po cyklistickom chodníku majú
cyklisti zrejme väčší pocit
bezpečia, keďže tu nejazdia
motorové vozidlá a sú preto
veľakrát menej ostražití. Na
cyklistickom chodníku sa
však pohybujú aj ďalší cyklisti,
ale aj kolobežkári, či korčuliari, a je tu potrebné dodržiavať
stanovené pravidlá.
(krp)

Inzercia
pr edaj

• Predám

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

•

Rôzne

• Dám do prenájmu záhra-

du v záhradkárskej osade 2
v Poprade (sídl. Západ). Inf.:
č. t. 0915 287 566.
15/18-R
Vezmem do dlhodobého
prenájmu menší 2-izb. byt
s balkónom v Poprade alebo blízkom okolí. Inf.: č. t.
0915 201 270.
18/18-R
Prenajmeme kancelárske

•
•

priestory v Poprade, Teplická 34, bývala AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905 563 836,
e-mail:
pabamke@gmail.
com		
20/18-R
Odstúpim užívacie práva
v záhradkárskej osade Poprad-Západ s možnosťou odkúpenia do vlastníctva. Inf.: č.
t. 772 89 33.
21/18-R
Náter a čistenie striech, základná a vrchná, cena 3 €/m2
- v tejto cene je farba aj práca.
Inf.: č. t. 0915 423 705. 22/18-R
Hľadáme distribútorov reklamných materiálov a časopisov v Poprade. Inf.: č. t. 0911
623 572, e-mail: poprad@
redpost.sk
25/18-R
Pizzéria Utopia Poprad
prijme šikovného dôchodcu
na údržbu areálu a záhrady.
Inf.: č.t. 052/773 22 22 alebo
osobne na prevádzke. 27/18-R
Pizzéria Utopia Poprad
prijme ihneď vyučeného čaš-

•
•

•
•
•

níka/-čku. Inf.: č. t. 052/773
22 22 alebo osobne na
prevádzke.
28/18-R
Pizzéria Utopia Poprad
prijme upratovačku (dôchodkyňa). Inf.: č. t. 052/773
22 22 alebo osobne na
prevádzke.
29/18-R
Hľadáme šoféra/šoférku na rozvoz dennej tlače a
časopisov. 6 dní do týždňa,
cca 4-5 hodín denne, 500
€ mes./paušál. Podmienky
- vodičský preukaz sk. B,
ochota pracovať v noci. Inf.:
č. t. 0910 907 550. 30/18-R

•
•

• Kúpim

Kú pa

pozemok vo Veľkej, v Spišskej Sobote alebo v
Strážach vhodný na výstavbu
rodinného domu, výmera pozemku max. do 450 m2, cena
do 45 000 €. Platba v hotovosti.
Inf.: č. t. 0903 626 055. 1/18-K
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Mladý Európan Exkluzívny primát pre „starý gympel“
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pomocou sú pre mňa určite
knihy v angličtine,“ odkrýva
podstatu svojich úspechov.
Po suverénnom triumfe
v okresnom i krajskom kole
tejto postupovej súťaže mala
najväčšie obavy z ústnej časti
dvojdňového celoslovenského finále. „V nej som debatovala s rodeným Angličanom.
Mala som ho presvedčiť, aby
v lete išiel na dobrovoľnícke
práce, hoci on si chcel ísť zarobiť na nový telefón. Bolo to
zaujímavé aj zábavné. Nakoniec som ho ale presvedčila...,“
smeje sa najlepšia slovenská
angličtinárka vo svojej vekovej kategórii.
Jej úspech je ďalším dôkazom rastúcej kvality výučby
cudzích jazykov v Gymnáziu
na Kukučínovej ulici. A to
ešte „starý gympel“ bude mať
v máji svojich zástupcov aj
v celoštátnych finále vo francúzštine a ruštine.
Zdeno Suchý

Krásny, čistý svet v maľbách

V Galérii Scherfelov dom
vo Veľkej sa uskutočnila minulý štvrtok vernisáž výstavy insitnej maliarky Zuzany
Holúbekovej (na foto hore)
z Kovačice (Vojvodina - Srbsko). Bola to v poradí 44. výstava tejto autorky pod názvom Batôžtek z Kovačice.
Autorka olejomaľbami a grafikami predstavuje príbehy
o dobrom, krásnom a romantickom svete. Ukazuje čaro
témy, pestrosť farieb a motívy
snívania vo všetkých jeho podobách. Príjemná, pozitívna
energia z obrazov prechádza
na tých, ktorí sa na nich pozerajú. V tvorbe Z. Holúbekovej
sú prvky slovenskej ľudovej
tvorby. Slovákom v Srbsku to
umožňuje zachovávať svoju
identitu na Dolnej zemi.
Z. Holúbeková uviedla:
„Musíte mať v sebe veľa lásky,
aby ste si sadli, ponorili sa do
seba a začali tvoriť. Aby vaša
ruka našla správne farby, aby
farba tiekla na plátno tak, ako

má. Pri dobrej hudbe potom
vznikne niečo pozitívne. Som
rada, keď vidím ako zasvietia
oči toho, kto sa na obraz pozerá. Pri pohľade naň nemusíte
rozmýšľať, čo chcel umelec vyjadriť, ale máte možnosť vojsť
do obrazu a len sa nechať unášať atmosférou krajiny.“
Hlavnou témou vystavených umeleckých diel je život na dolnozemskej dedine,
obrazy z kovačického života,
na aký si autorka spomína
z detstva, a na ktorých je vždy
prítomný motív lásky vo všetkých podobách. Maliarka oživuje a na plátno dáva to, čo si
kedysi dávno zobrali Slováci
idúci do inej krajiny so sebou
do batôžka. Farby obrazov
navodzujú teplú atmosféru
južnej zeme, na ktorej už 300
rokov žijú Slováci, ktorí ešte
dodnes hovoria rodnou rečou.
Udržali si jazyk, vieru, kroje, zvyky. Žijú tam, ale často
myslia na Slovensko a radi sa
sem vracajú.
(kpa)
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Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe
Direct vyhlásilo tento rok
už trinásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Je určená študentom
druhých a tretích ročníkov
gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.
Súťaž Mladý Európan dáva
študentom možnosť zmerať
si svoje sily vo vedomostiach
o Európe a vyhrať zaujímavé
ceny.
Regionálna súťaž sa konala minulý týždeň vo štvrtok
v Poprade a zúčastnilo sa jej
12 stredných škôl z okresov
Liptovský Mikuláš, Poprad,
Kežmarok, Stará Ľubovňa,
Levoča a Spišská Nová Ves.
S obrovským náskokom s počtom bodov 405
sa víťazom stalo družstvo
z Gymnázia Javorová zo
Spišskej Novej Vsi, na druhom mieste skončila s počtom bodov 247 Obchodná
akadémia Poprad a tretie
miesto obsadilo Gymnázium D. Tatarku v Poprade.
Víťazný tím postúpil do celonárodného kola, ktoré sa
uskutoční 14. júna vo Vysokých Tatrách.
(ppp)

Sedemnásťročná sextánka
Gymnázia na Kukučínovej
ulici v Poprade Katarína
Krupková sa už druhýkrát
stala celkovou víťazkou
olympiády v anglickom jazyku. V celoštátnom finále
v Bratislave jasne zdolala
kompletnú slovenskú špičku
svojich rovesníkov.
„V tejto súťaži som vyhrala
už pred tromi rokmi. Vtedy
som však súťažila ešte v kategórii základných škôl. Teraz
to bolo oveľa ťažšie. Náročnosť
aj konkurencia s vekom rastie.
Je to asi môj najväčší životný
úspech,“ hovorí „starogympláčka“.
Za jej výsledkom sú stovky
hodín prípravy pod vedením
skúsených pedagógov, ale
predovšetkým vlastná túžba
čo najdokonalejšie zvládnuť
tento azda najpoužívanejší jazyk na svete. Rada pozerá anglické filmy a seriály v pôvodnom znení. „Ale najväčšou

tatr-ex_2018_A6_vstup_CMYK_k
16. marca 2018 12:13:11
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V Poprade plavci opäť spomínali na Filipa Lutza

Počas uplynulého víkendu sa
v bazéne popradského aquaparku
uskutočnil XXIII. ročník Ceny Popradu v plávaní a zároveň XI. ročník Memoriálu Filipa Lutza, či 4.
kolo Slovenského pohára družstiev.
465 plavcov z viac ako tridsiatich
klubov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska predvádzalo od
piatka do nedele výborné výkony
a nestratili sa medzi nimi ani popradské nádeje.
Atraktívne preteky v rámci Ceny
Popradu, Memoriálu Filipa Lutza,
či seriálu Slovenského pohára družstiev prilákali do popradského bazéna to najlepšie, čo slovenské plávanie
ponúka. „Snažíme sa sem vždy dotiahnuť to najlepšie, čo na Slovensku
je a to vo všetkých disciplínach. Naši
najlepší sa momentálne dostali do tej
pre nich už najhoršej kategórie juniorov a seniorov, kde je konkurencia
obrovská. Stále teda čakáme na veľké
úspechy, ale nájdu sa aj víťazi, takže
sme spokojní,“ uviedol manažér KP
AquaCity Poprad Miloš Božík.
Emotívna bola najmä sobota, kedy
slovenská plavecká obec spomínala
na výnimočného popradského plavca
Filipa Lutza, ktorý tragicky zahynul
pred pätnástimi rokmi. „Filip Lutz
bol mimoriadny talent. Kým bude
v Poprade existovať plávanie na klubovej úrovni, tak každoročne si budeme

Hľadajú talenty
FK Poprad plánuje otvoriť ďalšiu
futbalovú triedu v školskom roku
2018/2019 v ZŠ s MŠ A. V. Scherfela
vo Veľkej pre ročníky 2007 a 2008.
Už vo štvrtok 19. apríla sa od 16.
hodiny na futbalovom ihrisku vo
Veľkej uskutočnia talentové skúšky,
počas ktorých budú musieť malí futbalisti predviesť zručnosti pri žonglovaní a slalome s loptou, absolvujú
rýchlostné preteky, prekážkovú dráhu
a prípravnú hru. Druhý termín talentových skúšok bude 10. mája. (ppp)

jeho pamiatku pripomínať. Priznám
sa, že sa mi nikdy nestalo, aby som
pri predstavovaní rozhodcov zabudol
meno hlavnej rozhodkyne. Stalo sa mi
to preto, lebo som mal hrdo zovreté.
S Filipom som sa totiž v zastúpení plaveckej verejnosti lúčil na jeho pohrebe
a pre mňa je to veľmi emotívna záležitosť. Poctu si Filip zaslúži - Česť jeho
pamiatke,“ povedal viceprezident KP
AquaCity Poprad Jozef Pavlík. „Sám
si Filipa Lutza pamätám a poznal
som aj jeho trénera. Boli tu vtedy traja
plavci, ktorí dosahovali svetové výkony
a Filip patril medzi nich. Som rád, že
sa to takouto formou pripomína a aj
mladí plavci môžu vzhliadať k svojim
vzorom,“ dodal primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.
V hlavnej prsiarskej disciplíne
počas memoriálu sa predstavila
v ženskej kategórii jasná favoritka
Miroslava Záborská, ktorá súťaží za
Trnavu a preteky s prehľadom vyhrala. V mužskej kategórii si prvenstvo vyplával Tomáš Klobučník (na
foto vľavo hore) z Banskej Bystrice,
no cenné skúsenosti vo finále popri
ňom zbieral aj popradský talent Marek Koreň, ktorý skončil na piatom
mieste. „Tieto preteky mám rada práve kvôli hlavnej disciplíne a veľmi sa
mi páči myšlienka, pri ktorej si uctíme Filipa. Často sem chodím trénovať
a Poprad je pre mňa ako druhý do-

mov,“ priznala M. Záborská.
„Pre mňa boli toto druhé preteky v sezóne, ktoré považujem za kontrolné v rámci tréningu. Išiel som do pretekov
s tým, že rekord prekonám,
ale trochu mi to ušlo. Aspoň
viem, na čom treba pracovať,“ pridal sa T. Klobučník.
„Tomáš ma potiahol a tým
pádom sa mi dobre plávalo.
Chcel som potrápiť favoritov.
Vo finále memoriálu som bol
po prvýkrát a pred štartom
som mal aj trému,“ doplnil
M. Koreň.
Najúspešnejšou popradskou plavkyňou s pohľadu
počtu pódiových umiestnení sa stala Tamara Potocká (na foto vpravo
dole), ktorá sa len nedávno vrátila
zo švédskeho Štokholmu, kde bola
spomedzi slovenských juniorských
reprezentantiek jednou z najúspešnejších. Na domácej pôde si následne
vyplávala dve individuálne prvenstvá
a jedno striebro, zároveň bola súčasťou dvoch bronzových štafiet. „Tieto
preteky sú na úplne inej úrovni, ako
tie vo Švédsku. Nabrala som tam veľa
skúseností a som rada, že som sa mohla takého podujatia zúčastniť. Môj
prvý štart doma sa mi vôbec nevydaril,
ale napravila som si chuť na druhý deň
v disciplíne 50 metrov voľným spôsoMinulý týždeň v utorok
a v stredu sa v telocvični
ZŠ Dostojevského konalo okresné kolo v gymnastickom
štvorboji
žiakov a žiačok ZŠ. Vo
všetkých kategóriách sa
podarilo postúpiť družstvám z domácej ZŠ
s MŠ Dostojevského a tie
nás budú reprezentovať
na krajskom kole 26.
apríla opäť v Poprade.
FOTO - Marek Vaščura

bom a potom to už išlo,“ skonštatovala
T. Potocká. „Tamara má túto sezónu
veľmi dobre rozbehnutú. Má splnené
limity na ME juniorov a drží sa dobre
aj v poradí pre Svetové hry mládeže,
ktoré budú v Buenos Aires. Budeme
naďalej tvrdo a poctivo pracovať, aby
sa dostavili úspechy,“ dodal M. Božík,
ktorý je zároveň reprezentačným trénerom mládeže.
Najúspešnejším klubom v rámci
Ceny Popradu sa stala Orca Bratislava so ziskom 45 cenných kovov.
Klub plávania AquaCity Poprad
obsadil celkovo 12. miesto s tromi
zlatými, jednou striebornou a tromi
bronzovými medailami.
(mav)

Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v sobotu 14.
apríla Poprad - Zvolen
72:51 a v nedeľu 15. apríla
Poprad - B. Bystrica 65:59.
Žiačky: v sobotu 14. apríla TYDAM KE - Poprad 20:67 a 16:55.
St. Mini žiačky: v sobotu 14.
apríla YA Blue KE - Poprad 30:28
a 46:22.			 (ppv)
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Atléti sa presunuli z telocvične na dráhu

Do súťažného kolotoča nedávno
vstúpili už aj atléti z AK Steeple Poprad. Z prvých pretekov vo Švošove
priniesli zverenci Jozefa Dubašáka
koncom marca dvanásť medailí.
Naše atletické nádeje sú po zimnej
zaberačke dobre pripravené na seriál pretekov, ktorý ich čaká.
Záujem o atletiku je v Poprade veľký, čo potvrdili aj prvé preteky roka
vo Švošove neďaleko Ružomberka.
„Chodievame tam pravidelne každý
rok. Do Popradu sme tentokrát priniesli dvanásť medailí. Mne osobe sa
darilo v hlavnej kategórii mužov na
15 kilometrov, keď som zvíťazil v osobnom rekorde na tejto trati a podarilo
sa mi poraziť po prvýkrát aj niekoľkonásobného reprezentanta a majstra Slovenska Mira Vanka,“ uviedol
šéf a tréner AK Steeple Poprad Jozef
Dubašák, ktorého zverenci sa už tešili na to, že z telocvične vyrazia na
čerstvý vzduch. „Sme radi, že sme už
vyšli von a môžeme si s chuti zabehať.
Tešíme sa na ďalšie preteky,“ povedal

Peter Gončár. „Na tréningoch nás je
dosť a behávame dlhšie i kratšie trate.
Sme pripravení na všetko a chceme
víťaziť,“ pokračovala Karolína Kušnieriková. „Zdá sa mi, že sme začali
trochu rýchlo, ale je to potrebné, keďže
nás v lete čaká veľa pretekov a musíme
poriadne trénovať,“ dodala Katarína
Gončárová.
Popradský atletický klub organizuje viacero vlastných pretekov, ale
vyráža s deťmi na preteky aj po okolí.
„Každoročne chodievame na bežecké
preteky v rámci celého Liptova a Spiša.
Máme veľa nových detí a som zvedavý,
kto sa ako ukáže. Je medzi nami aj veľa
takých, ktorí už v minulosti predviedli
skvelé výkony,“ prezradil J. Dubašák.
Na tréningoch sa trikrát do týždňa
schádza pravidelne zhruba dvadsať
detí. Momentálne trénujú na dráhe
ZŠ s MŠ Dostojevského. Asi o mesiac sa však presunú na tristo metrový okruh pri ZŠ s MŠ Jarná. Výprava
popradských atlétov pocestuje na najbližšie preteky do Likavky.
(mav)

Krátko zo športu

STREDU 18. apríla sa v špor•tovejV hale
pri Gymnáziu na Kukučí-

LAVIČKE tipsportligového
•HKNAPoprad
skončil tréner Marcel

Ozimák. Tím povedie v novom ročníku Roman Stantien. Jeho asistentom ostáva František Štolc a k nemu
pribudne Dušan Brincko. Viedoanalytikom a trénerom brankárov bude
Stanislav Salát.
POPRAD privíta slovenských
hokejových reprezentantov v sobotu
21. apríla o 17.30 hod. v zápase Euro
Hockey Challenge proti Lotyšsku
v rámci prípravy na blížiace sa MS
v Dánsku.
VO ŠTVRTOK 19. apríla sa
v Poprade uskutoční finále minibasketbalovej súťaže základných
škôl pre deti prvého stupňa ZŠ Minibasketshow 2017/2018. O prvenstvo v projekte SBA zabojuje šestica víťazov regionálnych kôl, medzi
ktorými je aj ZŠ Francisciho z Popradu. Program začína o 8. hodine
v Aréne Poprad, vyhodnotenie je

•

•

FK Poprad

Popradských futbalistov v uplynulom týždni sprevádzala smola.
V dvoch druholigových
zápasoch na ihriskách súperov zaknihovali dve najtesnejšie prehry.
Popradčania najskôr v utorok 10.
apríla dohrávali 19. kolo v Liptovskom Mikuláši a o víťazstve domácich rozhodol jediným gólom Lukáš
Ondrek v 72. minúte. V sobotu cestovali popradskí orly do Bratislavy,
kde prehrali s domácim Interom po
góle Gabriela Bezáka zo 74. minúty.
Už v sobotu privítajú zverenci Jaroslava Belejčáka v NTC Slavoj Trebišov a odštartujú tak sériu troch
zápasov na domácom trávniku.
Výsledky: dohrávka 19. kola II.
ligy v utorok 10. apríla MFK Tatran L. Mikuláš - FK Poprad 1:0
(0:0). 24. kolo II. ligy v sobotu 14.
apríla FK Inter Bratislava - FK Poprad 1:0 (0:0).

Program: 25. kolo II. ligy v sobotu 21. apríla o 17.30 hod. FK Poprad
- Slavoj Trebišov.		
(ppv)

Tabuľka II. ligy
V R

P

S

1. Sereď

Z

24 16 4

4

58:22

B

2. FK Poprad

24 13 5

6

38:18 44

3. Skalica

24 13 5

6

33:25

44

4. Žilina B

24 11 4

9

56:35

37

5. Lokomotíva KE

23 11 4

8

33:26

37

6. Pohronie

24 7

11 6

35:26

32

7. Šamorín

24 9

5

10

30:26

32

8. Inter BA

24 10 2

12

35:40

32

9. Sp. N. Ves

24 8

6

10

30:41

30

10. Bardejov

22 8

5

9

33:30

29

11. Trebišov

23 8

5

10

19:35

29

12. L. Mikuláš

24 7

7

10

34:34

28

13. Zvolen

24 7

6

11

22:40

27

14. Komárno

23 7

5

11

41:56

26

15. N. Mesto n. V.

23 7

4

12

24:45

25

16. Podbrezová B

24 5

6

13

19:41

21

52

Z kuchyne FK Poprad

Ženy: v sobotu 14. apríla Sp. N. Ves - Poprad 0:0. Juniori: v nedeľu 15. apríla
Radvaň nad Laborcom - Poprad 1:5. St. dorast U19: v sobotu 14. apríla Stropkov
- Poprad 1:1. St. dorast U19 B: v sobotu 14. apríla Sp. Hrhov - Poprad 1:7. Ml.
dorast U17: v sobotu 14. apríla Stropkov - Poprad 0:0. St. žiaci U15: v sobotu
14. apríla Jupie BB - Poprad 1:0. St. žiaci U14: v sobotu 14. apríla Jupie BB - Poprad 0:3. Ml. žiaci U13: v sobotu 14. apríla Poprad - Humenné 11:1. Ml. žiaci
U12: v sobotu 14. apríla Poprad - Humenné 20:2. Juniorky: v nedeľu 15. apríla
Poprad - N. Zámky 0:11. Žiačky U15: v nedeľu 15. apríla Prešov - Poprad 4:1.
UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA

2018

naplánované na 13. hodinu.

novej ulici od 14.15 hod. uskutoční
bedmintonový turnaj pri príležitosti
Dňa učiteľov Popradský lakeť 2018.
PRVÉ preteky v rámci Podtatranskej olympiády mladých hasičov
sa konali v sobotu 14. apríla v Spišskom Bystrom. V kategórii chlapcov
i dievčat dominovali družstvá domácich. Najbližšie sa mladí hasiči
stretnú v nedeľu 22. apríla v Batizovciach.
V STREDU 11. apríla sa odohralo trináste kolo Bowling Tour mesta
Poprad. V skupine A sa najviac darilo
Lukášovi Katriňákovi, v skupine B sa
víťazom stal Šimon Hrušovský. 14.
kolo Bowling Tour mesta Poprad je
na programe už dnes, 18. apríla.
V SOBOTU 21. apríla sa
v priestoroch ZŠ s MŠ vo Veľkej
uskutoční 23. ročník Veľkonočného
stolnotenisového turnaja so začiatkom o 9. hod.		
(ppv)

•

•
•

KASTING

22. ROČNÍK SÚŤAŽE
NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA
26. 4. 2018 (štvrtok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR
27. 4. 2018 (piatok) od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL
HLAVNÁ CENA: ZÁJAZD - EXOTICKÁ DOVOLENKA
NETRADIČNO TRADIČNÁ SÚŤAŽNÁ SHOW JE URČENÁ PRE DIEVČATÁ VO VEKU OD 17 ROKOV, KTORÉ MAJÚ ZÁKLADNÉ
PREDPOKLADY NA KVALITNÉ UMIESTNENIE V TEJTO SÚŤAŽI. UCHÁDZAČKY NECH SI PRINESÚ LODIČKY A PLAVKY.
VYBRANÉ SÚŤAŽIACE BUDÚ SÚŤAŽIŤ O HODNOTNÉ CENY NA VEĽKEJ SHOW 22. 6. 2018 V SPIŠSKOM DIVADLE
A MAJÚ MOŽNOSŤ UPLATNIŤ SA AKO MODELKY A HOSTESKY V AGENTÚRE ŠTÝL.

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