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Britský veľvyslanec mal nabitý program, zahral si aj futbal

V závere minulého týždňa
navštívil naše mesto britský
veľvyslanec Andrew Garth so
svojou partnerkou Angelou
Smith. Vo štvrtok besedoval
so žiakmi Gymnázia na Kukučínovej ulici a jeho partnerka
s nimi piekla tradičné anglické
dobroty. Na druhý deň si, ako
zanietený futbalista, zahral A.
Garth v tíme učiteľov futbalový zápas proti žiakom. Plodnú
návštevu Popradu zakončil
pracovným stretnutím s primátorom mesta Poprad Jozefom Švagerkom.
Andrew Garth (na dolnej foto
druhý zľava) je veľvyslancom V.
Británie na Slovensku iba šiesty
mesiac, no mesto Poprad stihol navštíviť už po tretíkrát. Vo
štvrtok najskôr zamieril na pôdu
Gymnázia Kukučínova, kde na
neho čakali žiaci s množstvom
otázok. „V besede priblížil žiakom
našej školy fungovanie britského
parlamentu, systém školstva, ale
aj medzinárodnú politiku,“ povedal riaditeľ Gymnázia Kukučínova Vladimír Lajčák a dodal, že
tým sa vzácna návšteva neskončila. Spoločne riešili možnosti
spolupráce s anglickými školami.

Do práce na bicykli
Mesto Poprad sa po priaznivej
odozve z minulého roka opäť zapojilo do celonárodnej cyklistickej
súťaže „Do práce na bicykli“ . Zámerom je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich
sídlach podmienky pre bezpečné
uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia a tiež, aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov
k dochádzaniu do práce na bicykli namiesto motorového vozidla.
Vyhlasovateľom súťaže a zároveň
odborným garantom je národný
cyklokoordinátor.

Britský veľvyslanec veľmi rád diskutoval s popradskými žiakmi na
rôzne témy. „Zaujímali ich otázky
o tom, ako sa stať
diplomatom, ako
sa rozvíjala moja
kariéra
politika
a podobne. Bola to
zároveň pre nich možnosť zdokonaľovať sa v angličtine a musím
uznať, že im to išlo výborne,“
uviedol A. Garth. „Je to milý
človek, s ktorým sa dá dobre porozprávať o hocičom. Pýtala som

sa na rozdiel medzi anglickými
a slovenskými školami a podľa neho sa tie slovenské zlepšili
v technológiách,“ prezradila žiačka Katarína Krupková, ktorá len
nedávno vyhrala celonárodné

kolo olympiády v anglickom jazyku a tak jazyková bariéra pre
ňu nepredstavovala problém.
Štvrtkové popoludnie na
gymnáziu vzala do svojich rúk
partnerka britského veľvyslanca
Angela Smith, ktorá si navliekla
kuchynskú zásteru a spoločne so žiačkami pripravovala
tradičné anglické pochúťky.
„Strávili sme spolu krásne chvíle. Piekli sme známy apple pie, či
viktoriánsky sendvič, ktorý má
vyše storočnú tradíciu,“ povedala. Rada skúša nové recepty a
v Poprade sa po prvýkrát pustila do osieho hniezda. „Angela
bola veľmi milá a stále nám pomáhala. Upiekli sme toho naozaj
dosť. Bolo to lepšie ako hodina
angličtiny,“ zdôraznila žiačka
Kristína Brezinová.
V piatok ráno vymenil britský
veľvyslanec oblek za dres a kopačky. V tíme učiteľov si zahral
futbalový zápas proti žiakom
gymnázia. „Po futbale ma všetko bolí. Zápas sa skončil remízou 4:4 a rozhodovali penalty.
Najstarší z tímu učiteľov, teda ja,
zahodil penaltu a prehrali sme,“
priznal s úsmevom A. Garth.
(Pokračovanie na str. 12)

Popradčania môžu pripomienkovať územný plán

Mestské zastupiteľstvo mesta
Poprad schválilo začatie procesu preskúmania územného
plánu mesta Poprad. Mesto Poprad preto vyzýva občanov, aby
svoje pripomienky, požiadavky
a nápady, ktoré navrhujú zapracovať do územného plánu,
doručovali na adresu uzemnyplan@poprad.sk, do podateľne
MsÚ Poprad, prípadne poštou
na adresu MsÚ Poprad, odd.
územného rozvoja, dopravy,
architektúry a výstavby, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01
Poprad.
Územný plán je záväzným
dokumentom, ktorý určuje za
akých podmienok a kde budú v
meste umiestňované stavby. Po-

žiadavky je možné formulovať
písomne, prípadne je možné pripojiť k nim fotografie alebo mapy
s detailnejším zakreslením uvedených pripomienok a požiadaviek a to do 31. augusta 2015. Požiadavky by mali obsahovať popis
súčasného stavu a návrh riešenia.
Samospráva zároveň informuje
občanov a žiadateľov o zmeny
územného plánu, že kvôli procesu preskúmania a celkovej veľkej
aktualizácie, nebude obstarávať
zmeny a doplnky. Tieto žiadosti
budú automaticky zahrnuté ako
požiadavka v rámci preskúmania
územného plánu. Mesto Poprad
sa týmto spôsobom snaží vyjsť
v ústrety obyvateľom, ktorí tak
majú možnosť priamo sa zapojiť

do rozvoja mesta a prípravy jeho
územného plánu ako nástroja
ochrany ich investícií a právnej
istoty. „Budeme veľmi radi, ak
Popradčania využijú túto príležitosť a vyjadria svoj názor. Aj
to bude dôkazom toho, že im na
budúcnosti nášho mesta záleží a
chcú participovať na jeho ďalšom
rozvoji,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Vznesené
požiadavky po posúdení zapracuje samospráva do územného
plánu na vlastné náklady. Mesto
zároveň začalo pracovať na ďalšom strategickom dokumente
- Programe hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Poprad na roky 2016-2023 s výhľadom do roku 2040. (mag)
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Stručne

MESTO Poprad oznamuje, že
začalo proces zabezpečenia zmeny a doplnku ÚPN-SÚ mesta Poprad v k.ú. Veľká, lokalita bývalá
tlačiareň Slza. Uvedená zmena
sa týka využitia územia špecifikovaného ako plocha občianska
vybavenosť vrátane zelene a technickej infraštruktúry na plochu
polyfunkcie - bývanie + občianska vybavenosť vrátane zelene
a technickej infraštruktúry. Viac
na www.poprad.sk
MESTO Poprad ako príslušný
stavebný úrad oznamuje začatie
konania o zmene v užívaní stavby známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom. Ústne
pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním sa uskutoční 30. apríla
o 9. hod. pred objektom s.č. 4882
(Meander) na Štefánikovej ul.
v Poprade. Viac na www.poprad.sk
CELOSLOVENSKÝ snem
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa uskutoční
24. a 25. apríla v Poprade. Medzi
pozvanými hosťami je i prezident SR Andrej Kiska, primátor
mesta Poprad Jozef Švagerko a
generálny riaditeľ popradskej nemocnice Jozef Naščák.
S PREDSTAVITEĽMI Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov Poprad so sídlom vo Svite sa stretol primátor Jozef Švagerko
v druhý aprílový piatok. Okrem
iného spolu hovorili aj o zámere
záhradkárov usporiadať v jeseni výstavu ovocia a zeleniny v Poprade.
V PODTATRANSKEJ knižnici na sídlisku Západ bude vo štvrtok 23. apríla sprístupnená výstava
krojovaných bábik Márie Lenkovej
s názvom Búvaj že len, búvaj... Vernisáž sa začne o 17. hod. V kultúrnom programe vystúpi folklórna
spevácka skupina Slovenka.
UŽ tento piatok 24. apríla
môžu diváci sledovať v priamom
televíznom prenose 20.ročník
súťaže krásy Miss Slovensko
2015. Vo finálovej dvanástke
je aj 20-ročná Nicole Naelová
z Popradu, minuloročná víťazka
titulu Miss Spiša 2014.
V ŠPORTOVEJ hale Aréna
môžu záujemcovia vidieť túto nedeľu 26. apríla o 18. hod. známy
slovenský muzikál ôsmy svetadiel.		
(ppš)
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Dnes zasadá mestské zastupiteľstvo

Dnes 22. apríla o 9. hod. sa v
zasadačke MsÚ uskutoční 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad. Rokovanie
je verejné. V piatok sa zišla Rada
mesta Poprad, ktorá prerokovala materiály na MsZ a odporúča stiahnuť z programu návrh
rokovacieho poriadku komisií
MsZ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta.
Medzi najdôležitejšie body
programu bude patriť návrh na
doplnenie členov komisií MsZ,
návrh na zmenu rozpočtu mesta
na rok 2015, informatívna správa
ku schválenému zámeru mesta

Poprad uzavrieť so spoločnosťou Aquapark Poprad zmluvu
o spolupráci, návrh na vstup
mesta Poprad do partnerskej
spolupráce s Prešovským samosprávnym krajom v súvislosti s
technickou pomocou ELENA a
návrh na spolufinancovanie tejto pomoci určenej na prípravu
investičného programu Trvalo
udržateľná energia v Prešovskom
kraji. V oblasti hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta sú
v programe návrhy na prenájmy,
na prevod vlastníctva nebytového priestoru, zámenu nehnuteľností a iné.
Mestské zastupiteľstvo pre-

rokuje aj návrh VZN o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva, návrh VZN o ustanovení sumy úhrady za vydanie
náhradnej evidenčnej známky
pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení
miest, kde je voľný pohyb psa
zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných
priestranstiev na území mesta
Poprad, ktorým sa mení a dopĺňa predchádzajúce VZN v tejto
oblasti a ďalšie. Pred záverom
MsZ sú zaradené interpelácie
poslancov. Podrobný program je
na www.poprad.sk.
(ppm)

Do materských škôl zapísali 549 detí

V termíne od 15. februára do 15. marca 2015
sa uskutočnil zápis detí do materských škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad.
„Rodičia zapísali spolu 549 detí. Keďže niektorí
rodičia z obavy o miesto zapísali deti hneď do niekoľkých škôlok naraz (rekord predstavuje zapísanie
jedného dieťaťa do piatich škôlok), skutočný počet
zapísaných detí je 497,“ uviedla Edita Pilárová, vedúca oddelenia školstva MsÚ v Poprade.
Na konci aktuálneho školského roka odíde z materských škôl 466 predškolákov, predpokladá sa zároveň
približne 61 žiadostí o odklad nástupu do základnej
školy. „Vzhľadom na silný populačný ročník a počet od-

kladov tak budú do našich škôlok prednostne prijímané
deti z Popradu narodené do konca decembra 2012. Reálny stav však ukáže až september 2015 podľa počtu detí,
ktoré do škôlok skutočne nastúpia,“ doplnila Pilárová.
Rozhodnutia o prijatí detí do MŠ môžu rodičia
očakávať do 30. apríla. Deti, ktoré do 31. decembra
nedovŕšia tretí rok, budú prijaté do MŠ len v prípade voľných kapacít. Keďže v kalendárnom roku
2012 sa narodilo 505 detí, ročník bol v porovnaní
s inými rokmi populačne silný. Pre porovnanie rok
predtým sa narodilo 466 detí. Populačne najslabším ročníkom za 15 ročné sledované obdobie je rok
2014, kedy sa narodilo len 416 detí.
(mag)

Údiv vyvolal minulú stredu slon,
presnejšie slonica Sonia, ktorá sa
objavila v centre mesta. Po ceste
od stanoviska známeho českého
cirkusu pri Bille až na Námestie sv.
Egídia vyvolávala potešené reakcie
Popradčanov i cudzincov. Mnohí
si ju fotili mobilmi alebo fotoaparátmi. Krotká Sonia je na ľudí
zvyknutá, keďže vystupuje v rámci
cirkusového programu. Aj chodcom v rámci pozvánky do cirkusu
predviedla niekoľko zaujímavých
prvkov drezúry a pozdravila ich
chobotom. FOTO - Marta Marová
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Vytvoria pravidlá pre umiestňovanie reklamných stavieb
Mesto Poprad pristúpilo v
minulých týždňoch k inventarizácii bilbordov v meste. Zistilo,
že sa na jeho území nachádza
vyše dvesto veľkých reklamných
plôch. Postupne identifikuje
majiteľov bilbordov, vlastníkov
pozemkov, na ktorých stoja a
na akú dobu sú prenajaté resp.
či nejde o nelegálne stavby. Do
30. júna 2015 musia byť všetky
bilbordy legalizované, inak má
samospráva právo dať ich
odstrániť na náklady majiteľa.
Viceprimátor mesta Pavol Gašper povedal: „K inventarizácii došlo preto, že
novela stavebného zákona
ukladá majiteľom veľkých
bilbordov povinnosť požiadať o stavebné povolenie
bez ohľadu na to, či stoja
na súkromných, mestských
či iných pozemkoch. Menšie síce
tejto povinnosti nepodliehajú,
ale majú tiež určitý spôsob regulácie. Zmena stavebného zákona
bola vyvolaná tlakom verejnosti
a samospráv. Aj na území nášho
mesta sú niektoré lokality, kde
reklamné plochy nie sú vhodne
umiestnené. Samospráva tak dostala možnosť regulovať miesta
a množstvo bilbordov a ďalších
reklamných stavieb.“ Viceprimátor podotkol, že radnica nechce
mesto vyčistiť od akýchkoľvek
bilbordov, čo by nebolo ani účelné napr. v miestach obchodných

centier alebo v prípade orientačných tabúľ, ktoré takisto patria
medzi reklamné stavby. Ale má
ambíciu dobre nastaviť pravidlá
pre ich umiestňovanie. V súčasnosti vydáva stavebné povolenia na bilbordy na jeden rok. V
priebehu tohto roka plánuje ako
súčasť územného plánu pripraviť metodiku pre umiestňovanie
bilbordov a ďalších reklamných
stavieb. Tá sa stane súčasťou no-

vého územného plánu, ktorého
pripomienkovanie sa v týchto
dňoch už začalo. „Budú stanovené jasné pravidlá pre majiteľov
pozemkov, bilbordov aj pre úradníkov tak, aby boli prijateľné pre
všetkých. V prvom rade sledujeme dopravnú bezpečnosť, ako aj
technickú bezpečnosť samotných
reklamných zariadení, aby svojou
konštrukciou a polohou nepredstavovali nejaké riziko. Samozrejme, zaváži takisto estetika a
funkčnosť. Pri tvorbe pravidiel
budeme brať do úvahy pripomienky verejnosti, obchodníkov

a majiteľov bilbordov,“ zhrnul P.
Gašper. Na pomoc si prizvali aj
odborníkov. Rokovali s Asociáciou vonkajšej reklamy, ktorá
zámer mesta s uznaním kvitovala
a považuje spôsob, akým Poprad
postupuje, za dobrý. „Sme presvedčení, že mesto Poprad sa v
tejto veci stane príkladom spolupráce aj pre ostatné samosprávy.
Naším spoločným cieľom je vytvorenie „pasportov“ pre jestvujúce plochy a vytvorenie
korektných pravidiel do
budúcnosti. Hlavným cieľom je odstránenie čiernych
reklamných stavieb, ktoré v
meste v posledných rokoch
vyrástli. Sme presvedčení, že
do jedného až dvoch rokov,
keďže je to zdĺhavý administratívny proces, obyvatelia
Popradu uvidia reálne kroky, ktoré znížia reklamný
smog v meste. V neposlednom
rade bude veľkým prínosom
pre mesto Poprad aj finančné
odbremenenie, pretože mesto
nebude musieť znášať náklady
spojené s odstránením stavieb a
sprievodnou administratívou,“
uviedol Ivan Akimov z BigMedie, člena Asociácie vonkajšej
reklamy. Samospráva bude rokovať i s odborníkmi z oblasti
dopravy a dopravnou políciou.
Po prijatí pravidiel budú musieť
byť všetky bilbordy v súlade s
územným plánom, inak budú
odstránené.
(mar)

Jubilejný ročník súťaže Mladý Európan

Regionálne kolo jubilejného 10. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan sa konalo v stredu 15. apríla v Poprade. Jedenásť družstiev stredných škôl zo šiestich okresov bojovalo v troch
kolách o postup do celonárodného finále.
Súťaž vyhlásilo zastúpenie Európskej komisie
a 12 regionálnych informačných centier Europe
Direct. Je určená študentom druhých a tretích
ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl
z celého Slovenska. „Do regionálneho kola v Poprade sa zapojili stredné školy z okresov Poprad,
Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča, ale aj z Liptovského Mikuláša, či z Vrútok v okrese Martin.
V prvom kole riešili družstvá vedomostný test,
v druhom zasa jazykovú doplňovačku s tajničkou.
Tri najlepšie družstvá z prvých dvoch kôl postúpili
do tretieho kola, kde riešili obrazový test. Víťaz postupuje do celonárodného kola, ktoré sa uskutoční
v Bratislave 4. júna 2015,“ povedal riaditeľ Europe
Direct Poprad Peter Litavec.
Študenti sa na súťaž poctivo pripravovali. „EÚ je
dôležitou inštitúciou pre človeka a táto súťaž je pre
naše vzdelávanie prínosom,“ uviedla Miriama Vaverčáková z tímu Gymnázia D. Tatarku v Poprade. „Najviac sme sa potrápili s tajničkou,“ priznala

•

SÚŤAŽ prvej pomoci žiakov základných škôl a stredných
škôl sa uskutoční dnes 22. apríla
v športovej hale Aréna Poprad.
VEĽKOKAPACITNÉ kontajnery na jarné upratovanie budú
umiestnené od 24. apríla do 1.
mája vo Veľkej na týchto uliciach
- Ul. na letisko (pri potravinách
Fresch a pri Viadukte), Vodárenská ul., Scherfelova ul., Nová ul.,
Široká ul., Stavbárska ul., Jarmočná ul. a pri futbalovom štadióne
a v Kvetnici pri klzisku.
VIII. ROČNÍK medzinárodnej vedeckej konferencie Sociálne
posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný
svet, ktorú usporadúva detašované
pracovisko Katolíckej univerzity
v Poprade sa uskutoční vo štvrtok
a piatok 23. a 24. apríla.
BUDOVA Okresného úradu v
Poprade na Nábreží Jána Pavla II.
sa tohto roku dočká rekonštrukcie. V súčasnosti už bolo ukončené verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, nasleduje
verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. Po rekonštrukcii sa do
budovy presťahujú všetky odbory
okresného úradu.
O NEOPÍSATEĽNÉ zážitky
z cesty po španielskej prírode a
horách andalúzskeho El Chorra
sa podelili minulý piatok na zaujímavom workshope v Coworkingovom centre Kreativo v Poprade
mladí turisti a kreatívci spod Tatier.
Cestu zaznamenali filmári Marek
Kexo Stolarčík a Lukáš Maskalík.
V TOMTO roku uplynie 200
rokov od narodenia významného
doktora medicíny Ľudovíta Markušovského. Pri tejto príležitosti sa
v piatok 24. apríla o 13. hod. uskutoční v Štrbe podujatie s názvom
Pocta rodákovi.
DAROVANIE potravín Potravinovej banke Slovenska (PBS) je
od 1. januára považované za daňový výdavok. Podnikateľ, ktorý
potraviny PBS daruje, si môže celú
sumu, za ktorú potraviny nakúpil,
zahrnúť do daňových výdavkov.
VEDECKÁ
konferencia
s názvom Životné prostredie
a prevencia zdravotného zlyhania v multidisciplinárnom obraze
bude 27. a 28. apríla v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci.
V NEDEĽU 26. apríla
2015 bude v Kňazskom seminári
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej
Kapitule Deň otvorených dverí.
ZO SOBOTY 18. apríla do nedele 19.apríla došlo v Tatranskej
Štrbe v chatovej oblasti Tatranský
Lieskovec ku krádeži osobného
motorového vozidla zn. VW Passat
CC, čiernej metalízy.
(ppš)
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Tatiana Uhlárová z tímu Obchodnej akadémie
v Poprade. „Venujeme sa aj mládežníckemu parlamentu, kde sa nám tieto vedomosti zídu,“ pokračovala Ema Tomková (na foto v strede) z tímu finalistov z Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni.
Do národného kola postúpilo družstvo Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. „Po vyriešení
tajničky sme si nedávali žiadnu šancu. Najväčšiu
váhu malo tretie kolo a oblasť osobnosti, kde sme
získali najviac bodov,“ prezradila Natália Marhefková z tímu víťazov.		
(mav)

Krátke správy

•
•

22. 4. 2015

Strana 4

Do práce na bicykli

(Dokončenie zo str. 1)
Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo
inštitúcie, ktorí budú v období od
1. do 31. mája 2015 dochádzať do
práce na bicykli a budú si o tom
zapisovať výsledky do registračného systému na webe www.dopracenabicykli.eu na podstránke
mesta Poprad. Evidenciu vrátane
označenia všetkých jázd aj voľných dní je potrebné evidovať
denne, spätne je možná evidencia
najneskôr do 5 dní. 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 2 - 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase
trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím
do súťaže registrovaný. Z jednej
firmy môže pochádzať ľubovoľný
počet tímov. Každý tím musí mať
minimálne 2 členov, najviac však
4. Do súťaže sa započítavajú iba

cesty do práce a z práce. Počítajú
sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni,
keď súťažiaci musel ísť do práce.
Súťažiace tímy sa môžu prihlásiť do 27. 4. 2015 prostredníctvom formulára na webovej
stránke www.dopracenabicykli.
eu s uvedením požadovaných
údajov, termín uzávierky súťaže
je 31. máj 2015.
Po ukončení súťaže samospráva slávnostne vyhlási lokálnych
víťazov počas podujatia VSE
CITYRUN, ktoré sa uskutoční
10. júna 2015 v Poprade. (mag)

Záhradkár v apríli
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov
v Poprade zorganizoval už piaty tohtoročný jarný
strih stromov. Príroda záhradkárov stále skúša,
či vydržia pracovať aj za veterných a chladných
podmienok. Ale slniečko prialo práve popradskej
záhradkárskej osade JUH 4 za traťou, kde sa záhradkári pri ukážke jarného rezu stromov stretli
v hojnom počte. Skutočne platí, že je lepšie raz vidieť, ako niekoľkokrát počuť.
Na niektorých parcelách sme zistili, že záhradkári sa nechajú zmiasť pri nákupe stomov a kríkov
predajcami predložením obrázkov plodov. Krása na
obrázku nie je všetko. Musíme sa zamerať na odrody, snažíme sa vyberať rezistentné (už vyšľachtené
odolnosťou voči chorobám a plesniam) vyhovujúce
pre naše klimatické podmienky a nadmornú výšku.
Nakoľko nie každá odroda v podtatranských podmienkach do jesene dozrie a potom sa nemáme kde
sťažovať na chyby z rýchleho nákupu.
S teóriou a možnosťami výsadby stromov a kríkov
oboznámil a praktické druhy rezov predviedol predseda OV SZZ v Poprade Jozef Kalakaj. Zdôraznil aj
chyby výsadby - nikdy nesmie byť utopený bod štepenia stromu na podpník! Ten musí byť odkrytý nad

Ukážka rezu aj na stromkových egrešoch proti americkej múčnatke.		
FOTO - OV SZZ
povrchom aspoň 10 cm. Po vysadení sa robí krátky
rez - výchovný aj nasledujúce minimálne tri roky. Aj s
úrodou je to tak, že ju treba minimalizovať, aby strom
zmohutnel, nakoľko rýchle plodenie môže stromček
zastaviť v raste a tým sa vysilí - „zababčí“.
Na starších stromoch treba robiť presvetľovací rez,
môže byť aj rez na kotlovú korunu. Pri starých stromoch robíme zmladzovací rez, veď nie každý strom
po čase musí byť vymenený a vykopaný.
V júni chce OV SZZ pre záujemcov ešte uskutočniť
rez na rodivosť a upozorniť na potrebu robiť prebierku plodov, tak sa tešíme na vzájomnú pomoc všetkým
záhradkárom pri drahom, ale krásnom koníčku. (szz)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O vstupenky na koncert Hany Zagorovej
Jedna z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény Hana Zagorová príde v máji na
Slovensko a poteší svojich priaznivcov aj v Poprade, galakoncertom 21. mája o 19. hod. v športovej hale Aréna. Na koncerte
odznejú jej najväčšie hity. Hosťom bude Petr Rezek a sprevádzať ju bude Boom!Band Jiřího
Dvořáka.
Hana Zagorová získala viace-

Kupón

rých Zlatých slávikov, zúčastnila sa
na mnohých zahraničných festivaloch. Už v roku 1983 získala Zlatú
platňu Supraphonu za vyše milión
predaných CD. Hoci sú piesne
H. Zagorovej hudobne a žánrovo
veľmi pestré, najtypickejší pre ňu
zostáva tzv. beatový šansón. Práve
v ňom dokázala najlepšie zužitkovať svoje herecké skúsenosti, cit pre
obsah a jedinečnú atmosféru každej piesne (Tanečnice, Maluj zas
obrázky, Usnul nám, spí, Kdyby se
vrátil čas). K niektorým si navyše
písala texty sama.
Speváčka Hana Zagorová je
novým členom Siene slávy českej
populárnej hudby. Ocenenie si
prevzala vo štvrtok minulý týždeň
počas galavečera odovzdávania
hudobných ocenení Anděl 2014

v 24. ročníku cien Czech Music
Awards. Akadémia populárnej
hudby ocenila jej takmer päťdesiatročnú úspešnú spevácku dráhu.
Redakcia novín POPRAD
v spolupráci s organizujúcou
agentúrou pripravila pre čitateľov
súťaž o vstupenky na popradský
koncert. Podmienkou je vystrihnúť kupón, napísať názov aspoň
jednej piesne H. Zagorovej a zaslať
do redakcie (Podtatranská 149/7,
Poprad) do 30. apríla 2015. Mená
troch vyžrebovaných čitateľov,
ktorí získajú jednu vstupenku budú
uverejnené v novinách POPRAD
v stredu 6. mája 2015. Vstupenky
sa dajú zakúpiť aj v Mestskej informačnej kancelárii v Poprade, priamo v Aréne alebo a v predajnej
sieti Ticketportal.
(ppš)

Testovanie
deviatakov
V stredu 15. apríla sa aj na
popradských základných školách konalo Testovanie 9 pre
žiakov deviatych ročníkov
v predmetoch slovenský jazyk
a matematika. Náhradným termínom testovania bol utorok
21. apríla.
Testovanie sa týka žiakov 9.
ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským
a ukrajinským, vrátane žiakov
so zdravotným znevýhodnením
(okrem žiakov s mentálnym postihnutím). Cieľom testovania
je získať informácie o výkonoch
žiakov pri výstupe z 2. stupňa ZŠ
a monitorovať úroveň ich pripravenosti na štúdium na stredných
školách, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, poskytnúť školám a širokej odbornej
verejnosti spätnú väzbu o úrovni
vedomostí a zručností žiakov
v testovaných predmetoch, čo
môže pomôcť pri skvalitňovaní
vyučovania.
Vo vyučovacích jazykoch boli
obsiahnuté úlohy na zapamätanie, porozumenie, aplikovanie,
analyzovanie, či hodnotenie, podobne to bolo aj s matematikou.
Výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí
riešia ten istý test. Očakávaná
úspešnosť je 50 - 60%.
Výsledky testovania dostanú
školy elektronicky začiatkom
mája 2015, v papierovej podobe
až koncom mája 2015.
Online testovanie sa uskutočnilo len na vybraných školách
zapojených do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.
Do testovania sa nezapojili žiaci
dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných
dôvodov v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach a dobrovoľne
sa do testovania pri upravených
podmienkach mohli zapojiť aj
žiaci vzdelávaní formou školskej
integrácie podľa individuálneho
vzdelávacieho programu s modifikáciou obsahu vzdelávania z testovaného predmetu.
V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad je v šk. roku
2014/2015 506 žiakov 9.ročníka,
čo bol aj predpokladaný počet
zúčastnených deviatakov v meste
Poprad. Testovanie bolo pre nich
výhodné preto, lebo získajú body
pri uchádzaní sa o štúdium v
stredných školách.
(epi)
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Predstavili svoje spomienky na detstvo

Členovia Denného centra v
Strážach usporiadali koncom
minulého týždňa výstavu Spomienky na detstvo. Podonášali
staré hračky, detské oblečenie,
zavinovačky, prikrývky a odev
na krst, kočíky, hojdacie kohúty a ďalšie predmety, ktoré neraz desiatky rokov schovávali
na pamiatku.
„Vybrali sme si túto tému, aby
sme pripomenuli, čo bolo kedysi,
aby aj mladí ľudia videli, s čím

sme sa kedysi hrávali a ako sa
vtedy obliekali deti. V časoch nášho detstva nebolo toľko hračiek
ako dnes, keď je obrovský výber.
Bábiky aj iné hračky boli vzácne,“
zašla do minulosti predsedníčka
DC v mestskej časti Stráže Mária
Čenščáková. Sama zaspomínala
na svoje pekné detstvo a keďže
bola najmladšia a mala súrodencov o dosť starších od nej, nemala o hračky núdzu.
Medzi najstaršie exponáty patrila sliepočka z roku 1910
od Moniky Hybenovej,
ale aj starodávna bábika,
ktorú dostala na Vianoce
pred sedemdesiatimi rokmi. „Doniesol mi ju ocko
z Bratislavy, kde bol na
celoslovenskej konferencii
hasičského zboru. Na výstavu som priniesla aj ďalšie
hračky a tiež okolo 80 bábik, ktoré som zachránila
pred vyhodením po likvidácii materskej školy, kde som
učila. Moja teta ich vyumývala a ručne im ušila všetko
oblečenie,“ prezradila M.
Hybenová, ktorá si takis-

to rada spomína na svoje krásne detstvo. Hračiek mala veľa a
chodievalo sa k nej preto hrávať
veľa kamarátok. Na výstavu dala
i starú handrovú bábiku, kredenec s detskými porcelánovými
súpravami a iné. Najviac ju mrzí,
že o takéto veci múzeá nemajú
záujem. Obáva sa, že sa úplne
vytratia a s nimi aj kus minulosti. Výstava Spomienky na detstvo návštevníkov preniesla do
zašlých časov, kedy ešte neboli
mobily, notebooky alebo počítače a deti sa hrali s obyčajnými
hračkami. Dodnes majú svoje
čaro a pôvab.
(mar)

Liga proti osteoporóze v Poprade

V lete minulého roku vznikla v Poprade Liga
proti osteoporóze (LPO), ktorej predsedníčkou
je Anna Jablonovská. Založili ju na podnet a s
pomocou MUDr. Ondrejkovej z Košíc, predsedníčky LPO celého Slovenska.
Popradčania trpiaci týmto ochorením sa o lige
dozvedeli prostredníctvom oznamov v ambulanciách ortopédov a reumatológov a o činnosti i členstve získajú viac informácií na tel. čísle
0904 375 798. „Symbolom Ligy proti osteoporóze
je motýľ zeleno-žltej farby a predstavuje nádej a
prekonávanie všetkých zdravotných problémov postihnutých touto chorobou. Už na jeseň minulého
roku sme boli na prvom rekondičnom pobyte na
Štrbskom Plese, v máji tohto roku pripravujeme
druhý. V tomto roku sme sa tiež zúčastnili na prijatí u primátora Košíc a radi by sme to košickým
Štvrtok 23. apríl o 18. hod.
/DK Poprad - divadelná sála
JARNÉ IMPRESIE
XXXIX. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JAR
Základná umelecká škola Janka Silana v Poprade pripravila pestrú paletu slova, hudby, tanca
a výtvarného umenia. V programe sa predstavia žiaci, pedagógovia a hostia.
Vstupné: 2 €/1 € pre študentov a seniorov
Nedeľa 26. apríl o 10. hod.
/DK Poprad - divadelná sála
ALADINOVA ZÁZRAČNÁ LAMPA
Rozprávka v podaní Strážanovho bábkového
divadla.
Vstupné: 1,50 €

členkám vrátili podobnou návštevou v Poprade.
V minulých dňoch ma prijal primátor Popradu.
Predniesla som mu prosbu o miestnosť na stretávanie LPO, ktorú by sme veľmi potrebovali.
Momentálne máme tridsať členov a verím, že
sa naša základňa bude rozrastať. Chceme tiež
spolupracovať so všetkými klubmi zdravotne
hendikepovaných a Jednotou dôchodcov na
Slovensku.“ A. Jablonovská využila možnosť
stretnúť sa s primátorom osobne počas piatkov
popoludní, kedy má vyhradený čas pre občanov. Počas návštevy mu predložila i svoje občianske podnety k poškodzovaniu mosta nad
Zdravotníckou ulicou kvôli frekvencii ťažkých
mechanizmov, čističke odpadových vôd pri popradskej nemocnici, úľavách pri platení za komunálny odpad pre dôchodcov a pod. (mar)

Nedeľa 26. apríl o 17. hod.
/ DK Poprad - divadelná sála
FS ŽELEZIAR - Co še červeneje...
Program pripravený k 50. výročiu založenia súboru Železiar z folklóru z regiónov Abov, Zemplín, Šariš a Spiš.		
Vstupné: 8 €
Utorok 28. apríl o 17. hod.
/ DK Poprad - divadelná sála
GEĽO SEBECHLEBSKÝ
Divadelníci zo súboru Ozvena z Popradu - Stráží uvedú slovenskú divadelnú klasiku.
Vstupné: 4 € / 2 € pre študentov a seniorov
Štvrtok 30. apríl o 18. hod.
/DK Poprad - divadelná sála

Témou bolo

najmä parkovanie
Ďalšie z pravidelných zasadaní
poslancov volebného obvodu č. 2
- sídliská Juh a Kvetnica sa uskutočnilo 9. apríla v kancelárii MsÚ
na Dostojevského 25 v Poprade.
Poslanci sa zaoberali podnetmi
od občanov, ktoré postúpia ďalej na vybavenie zamestnancom
mestského úradu podľa príslušnosti daného problému.
Poslanec Bohumil Košický upozornil na to, že sa začala vegetácia.
Na Juhu boli položené nové plynové potrubia, avšak, kým chodníky
dala firma do pôvodného stavu,
plochy zelene ostali neupravené,
nezatrávnené. Žiada mesto, aby trvalo na tom, aby aj túto zeleň dala
do poriadku. Poukázal aj na problém sťaženého prístupu záchranných a hasičských zložiek, ktorým
niekde prekážajú odstavené dodávky. Poslanec a zároveň viceprimátor Pavol Gašper chce požiadať
oddelenie dopravy MsÚ, aby spracovalo návrh riešenia statickej dopravy s obmedzením parkovania
dodávok na Juhoch. K jeho názoru
sa priklonil i predseda VO č. 2 Peter Brenišin. Poslanci sa zhodli na
tom, že výstavbou poschodových
garážových domov ostane oveľa
viac voľných parkovacích miest.
Ako vhodná sa ukazuje lokalita
na Juhu III za Všeobecnou zdravotnou poisťovňou alebo na Juhu
V a VI pri OSBD a skúšobne by sa
zrealizovala poschodová garáž. Do
zadávacích podmienok treba dať
možnosť nadstavby kapacity parkovacích miest. P. Brenišin dodal,
že realizácia poschodových garáží
bude možná len vtedy, ak bude
dostatok finančných prostriedkov
a tiež pozitívna odozva od občanov. Poslanci budú odporúčať, aby
mestské zastupiteľstvo zvážilo vyčlenenie dostatočných finančných
prostriedkov na realizáciu jednej
skúšobnej poschodovej garáže vo
vhodnej lokalite.
(ppd)

XXXIX. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JAR
Dnes hráme pre teba
Spomienkový koncert učiteľov a hudobných
hostí ZUŠ na Štefánikovej ul. v Poprade venovaný Eve Málikovej - hudobnej pedagogičke a
jednej zo zo zakladajúcich osobností festivalu
Popradská hudobná jar.
Vstupné: 2 €/ 1 € pre študentov a seniorov
PRIPRAVUJEME
Štvrtok 14. máj o 19. hod.
/ DK Poprad - divadelná sála
LÁÁÁSKA
Účinkujú Lenka Barilíková/Lucia Lapišáková,
Marek Majeský, Martin Mňahončák. Réžia:
Vstupné: 13 €
Michal Spišák.		
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Pietna spomienka
na barbarskú noc

V pondelok minulý týždeň si
členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska, Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov a politickí väzni
zo Zväzu protikomunistického
odboja v Poprade pripomenuli
položením vencov pri Pamätníku obetiam komunizmu na
cintoríne vo Veľkej 65. výročie
likvidácie rehoľných rádov.
Účastníci pietneho spomienkového podujatia 13. apríla, ktorý je
Dňom nespravodlivo stíhaných,
zaspomínali na „Akciu K“, čo bol
krycí názov pre násilnú likvidáciu
mužských rehoľných rádov v roku
1950 vtedajším komunistickým
režimom v bývalom Československu. Svojou brutalitou sa do histórie zapísala pod názvom barbarská
noc. Akcia mala prinútiť rehoľníkov, aby sa vzdali rehoľného života
a mala oslabiť ich vplyv na ľudí.
V príhovoroch vystúpil aj primátor Popradu Jozef Švagerko,
ktorý povedal, že hoci sa narodil
v roku 1967, urobí všetko preto,
aby sa už nič podobné nezopakovalo a na tieto udalosti nikdy nezabudlo. Vystúpila tiež predsedníčka
miestnej organizácie KPVS Anna
Greňová, za politických väzňov Zväz protikomunistického odboja
Soňa Lišková, dcéra bývalého politického väzňa a vnučka násilne
odvlečeného do gulagu a s básňou
podpredsedníčka Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov Elena Bačkorová.
(kpv)

Seniori poukazujú na nedostatky dôchodkového systému

Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku (JDS)
v Poprade pôsobí v Popradskom a Kežmarskom okrese a
má v súčasnosti 8 základných
organizácií a 450 členov. Naposledy pribudla ZO JDS v
Novej Lesnej, koncom roka sa
chystajú založiť túto organizáciu v Spišskej Teplici. Minulý
utorok na svojom sneme hodnotili činnosť od vzniku tejto
organizácie v našom regióne,
teda od januára 2011.
Novým predsedom OO JDS
v Poprade sa stal Ján Surmík,
ktorý prevzal tento post po Michalovi Brejčákovi. Doterajší
predseda v správe o činnosti
konštatoval, že najviac aktivít
vyvinuli v kultúrno-športovej
oblasti: „Najväčším podujatím
bola Babička Spiša, ktorú sme
usporiadali prvýkrát v roku 2013
v Poprade, vlani v Starej Ľubovni a tohto roku sa pripravuje
dokonca Babička Prešovského
kraja, ktorá bude v Bardejove.
K obľúbeným aktivitám patril
tiež prednes poézie a prózy, spevácke prehliadky, športové hry
seniorov, fašiangové plesy, oslavy

MDŽ, v minulom
roku sme sa stretli
ešte s predchádzajúcim prezidentom
SR Ivanom Gašparovičom vo Svite.
Prehĺbili sme i spoluprácu s družobným okresom Ústí
nad Orlicí, ktorá
vznikla už v roku
1950. Recipročne
si vymieňame skúsenosti a navštevujeme sa napr.
naši členovia boli na Európskych
dňoch seniorov a súťaži vo varení gulášu v Ústí.“ V sociálnej
oblasti JDS stále upozorňuje
na nespravodlivosti dôchodkového systému najmä, čo sa
týka tzv. starodôchodcov, ktorí
odchádzali do dôchodku do
roku 2004 a takisto na klesajúcu
valorizáciu dôchodkov. JDS sa
snaží aj o zavedenie trinásteho
dôchodku namiesto terajšieho
vianočného príspevku atď. Venuje sa i organizovaniu rekondičných liečebných pobytov,
rôznym formám vzdelávania a
dobrovoľníckej činnosti. Dobre
spolupracuje s mestami Poprad,

Svit, Kežmarok a s viacerými
obcami. Na okresnom sneme
sa im a tiež organizáciám, s ktorými JDS účinne spolupracuje,
poďakovali odovzdaním ďakovných a pamätných listov. Za
aktívnu prácu ocenili aj niekoľkých svojich členov.
(mar)

Kraj má najkrajšie propagačné materiály

V súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku získal Prešovský samosprávny
kraj (PSK) spolu päť ocenení za propagačné materiály, ktoré vydal v roku 2014. Kategóriu Propagačné materiály o kraji a regióne úplne prevalcoval, keď získal všetky ocenené pozície.
Kraj v kategórii Knihy o kraji a regióne získal 3.
miesto za obrazovú publikáciu Prešovský samosprávny kraj.
V kategórii Propagačné materiály o kraji a regióne
boli udelené dve tretie miesta. Jedno z nich patrí ďalšej sérii propagačných materiálov, ktoré pod názvom
Tatry 4 Seasons, pripravila prešovská spoločnosť
R.S. media. Séria propagačných materiálov zameraných na tatranský región – okresy Poprad, Stará Ľu-

Vo štvrtok bol prekonaný

viac ako šesťdesiatročný rekord
Maximálna teplota vzduchu dosiahla minulý týždeň vo štvrtok 16. apríla
v Poprade 23 °C Celzia, čím bol prekonaný rekord zo 16. apríla 1952, kedy dosiahla teplota vzduchu 20,3 °C Celzia.
Tak teplo v tomto ročnom období ešte
v našom meste nebolo. Doteraz bola do
16. apríla nameraná najvyššia teplota 7.
apríla 1961 a to 22,8 °C Celzia.
Priemerná denná teplota dosiahla v našom meste vo štvrtok až 13,2 °C Celzia.
Bežná teplota v tomto ročnom období
je okolo 6 °C Celzia. „Bežný priemer bol

prekonaný o viac ako 7 °C Celzia. To, že
celý deň bolo tak teplo, nebolo podmienené iba tým, že popoludní bola zaznamenaná rekordne vysoká maximálna denná
teplota vzduchu, ale mimoriadne teplo
bolo aj ráno. Už o ôsmej hodine ráno dosiahla teplota vzduchu takmer 12 °C Celzia a ešte aj večer o desiatej hodine klesla
teplota len tesne pod 10 °C Celzia. Podmienené to bolo vplyvom prúdenia veľmi
teplého vzduchu od juhozápadu.“, uviedol
Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
(šif)

bovňa, Kežmarok a Levoča, bola realizovaná v rámci
projektu Klaster turizmu Tatranského regiónu z Regionálneho operačného programu.
Zlatá priečka v kategórii Propagačné materiály
o kraji a regióne zaslúžene patrí špeciálnemu propagačnému materiálu pre deti pod názvom Objavujeme Prešovský kraj. Letný turistický darčekový balíček - omaľovánku, pexeso a špeciálnu spoločenskú
hru vydala Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska a autorsky ho pripravila
tiež spoločnosť R.S. media.
Z Prešovského kraja v súťaži bodovala už len spoločnosť Region Poprad, ktorá v kategórii knihy o Slovensku získala prvú priečku s publikáciou Ako vznikali turistické chaty a útulne na Slovensku.
(vef)

Vstupenky do
AquaCity vyhrali
V predchádzajúcom vydaní novín POPRAD
bola uverejnená súťaž o dva celodenné vstupy
do popradského aquaparku. AquaCity Poprad
otvorilo začiatkom mesiaca nové zrekonštruované Welness & Spa. Ide o najväčšie wellness
centrum na Slovensku. Návštevníci v ňom nájdu privátny bazén, vírivky, 8 sáun a inhalácii,
ľadovú jaskyňu, oddychové a párty miestnosti
s vodnými posteľami, ale aj wellness bar.
Spomedzi tých, ktorí sa zapojili boli vyžrebovaní: Helena Žačoková, Tomášikova ul., Poprad
a Martina Puobišová, J. Curie, Poprad. Vstupenku si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská
149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod. (ppš)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Nevyčítaj životu, čo ti nedal. Uč sa oceňovať to, čo ti dal.

SENECA

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 22. apríla má meniny - Slavomír, zajtra 23. apríla - Vojtech, v piatok 24. apríla - Juraj, v sobotu 25. apríla - Marek, v nedeľu 26. apríla - Jaroslava, v pondelok 27. apríla - Jaroslav a v utorok 28. apríla - Jarmila.

MANŽELSTVO UZAVRELI
11. apríla 2015 - Mgr. Eva Bakurová a Ing. Radoslav Kupčo, Miriam
Čistecká a Lester Peters, Lenka Hudzíková a Michal Klotňa, Lucia
Hadžiová a Dominik Vilga.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Vo štvrtok 16. apríla 2015
vo Veľkej s

Dušanom Kakalejčíkom,
61-ročným

V piatok 17.apríla 2015
v Novom Smokovci s

MUDr. Jánom Tamášom,
74-ročným

V sobotu 18. apríla 2015
vo Veľkej s

Helenou Mudrončekovou,
75-ročnou

V pondelok 20. apríla 2015
vo Veľkej s

Jozefom Šoltisom,
80-ročným

V pondelok 20. apríla 2015
vo Veľkej s

Karolom Ganzom,
24-ročným

Na Dni podpory remesiel aj študenti z Popradu

Deň podpory remesiel pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku sa
uskutoční tento piatok 24. apríla v Trenčíne. Ide o súťažno-prezentačný deň pre stredné odborné školy, žiakov, pedagogických pracovníkov i verejnosť. Jeho cieľom je spropagovať štúdium remesiel. Kampaň
sa nesie v duchu motta „Študuj remeslá a staň sa elitou!“. Na podujatí svoje remeselné zručnosti predvedú aj murári, cukrári, maliari, kaderníci, vizážisti a ďalší. Do Trenčína pocestujú i žiaci zo Súkromnej
strednej odbornej školy vo Veľkej. Študenti z odboru kaderník budú
súťažiť v kategórii kaderník Grécka bohyňa a kadernícky strih.
(ppš)

Dnes je Deň Zeme

Deň Zeme, ktorí pripadá na 22. apríla, vznikol ako reakcia na rozsiahle
poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny
aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento
deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej
závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať
otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Aj žiaci popradských škôl si pripomenú tento deň
rôznymi akciami zameranými na ochranu životného prostredia.
(ppš)

POPRA D -
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Podtatranská fotografia do konca apríla
Do konca apríla je v priestoroch Podtatranského osvetového strediska v
Poprade - Spišskej Sobote otvorená výstava Podtatranská fotografia 2015. Prezentuje najkrajšie fotografie 43. ročníka tejto medziokresnej súťaže amatérskych fotografov. Súťažilo 13 autorov, je potešiteľné, že z toho 8 nových. Porota
hodnotila 105 fotografií a jednu multimediálnu prezentáciu a ocenila autorov
v kategórii čiernobiela, farebná fotografia a multimediálna prezentácia.
V kategórii autorov do 16 rokov, čiernobiela fotografia získal 1. miesto Jozef
Mačutek zo Spišskej Belej, v kat. farebná fotografia Matej Bašista z Kežmarku, v
kat. do 21 rokov, čiernobiela fotografia Natália Chovaňáková zo Sp. Belej, ktorá
bola tiež ocenená za jedinú multimediálnu prezentáciu. V skupine nad 21 rokov, čiernobiela fotografia obsadil 1. miesto Ján Vernarec z Vernára a v kat. farebná fotografia Jirko Salzmann z Popradu. Porota udelila aj niekoľko čestných
uznaní a odporučila postup na krajskú súťaž AMFO 2015 v júni v Starej Ľubovni, okrem ocenených fotografií i ďalším prácam.		
(vla)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 22. apríla - Adus, zajtra
23. apríla - Zlatý had, v piatok
24. apríla - Avena, v sobotu
25. apríla - Adus, v nedeľu
26. apríla - Aduscentrum, v
pondelok 27. apríla - Styrax a
v utorok 28. apríla - Styrax.
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31
34, Zlatý had: Novomeského 19, č.

t. 773 10 26, Avena: Karpatská ul.
11, Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Styrax: L. Svobodu
3782, č. t. 773 22 78.
Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. do 22.
hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Nastane uvoľnenie v napätých vzťahoch, hlavne v rodine.
Prispeje k tomu najmä zlepšenie
vašej finančnej situácie.

Ľudia okolo
vás dostanú
do stresu. Práve teraz by ste však
potrebovali viac pokoja, lebo vás
potrápi zdravie.

Dostane sa
vám uznania
a chvály od nadriadených. Možný
je aj vyšší pracovný postup.

Neplánované
výdavky vás
síce budú mrzieť, ale zase uvoľnia
priestor väčším príjmom.

Radostné
obdobie vám
prinesie veľa dobrých príležitostí a
prílev peňazí. Bude sa dariť najmä
obchodníkom.

Ovládne vás
pocit slobody
a nových otvorených možností. Navyše vás niekto pozve na rande.

S jarnými dňami vám pribúda energie. Využijete ju v práci alebo
štúdiu, vďaka čomu sa budete môcť
pochváliť výbornými výsledkami.
Nejaká záležitosť vám narobí
menšie starosti. Budete musieť do jej
riešenia zapojiť všetky mozgové bunky.
Črtá sa vám
viacero príjemných ciest, na ktorých vás čakajú nové zážitky.

Doprajte iným
a bude dopriate aj vám. Predsa vás však bude mrzieť úspech niekoho iného.
Pokoj
až
nuda vám nie
sú blízke. Tento týždeň bude naozaj
všedný a obyčajný.
Niekto uzná
vaše kvality a
presvedčí sa, že ste človek na správnom mieste.

Program kina CINEMAX Poprad
Od 23. apríla do 29. apríla

Ovečka Shaun - o 14. hod. (hrá
sa len cez víkend), o 16. hod.,
o 18. hod. a o 20. hod., Detské
kino - Konečne doma - o 14.10
hod. (hrá sa len cez víkend), Popoluška - o 16.20 hod., V kráľovských záhradách - o 18.40 hod.,
Vzkriesenie démona - o 21. hod.

(nehrá sa 28.4.), ARTMAX filmy
- Mirage - o 21. hod. (hrá sa len
28.4.), Vybíjaná - o 15.40 hod.,
Rýchlo a zbesilo 7 - o 17.40 hod.
a o 20.30 hod. (nehrá sa 29.4.),
Avengers 2: Vek Ultrona 3D o 20.30 hod. (hrá sa len 29.4.)
Viac na www.cine-max.sk (ppš)
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Inzercia

•

P r e da j

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj
dlážkovicu na podlahy. Inf.: č.
t. 0908 234 866.
2/15-P
Predám jeden hektár pôdy
v podtatranskej oblasti. Inf.: č.
t. 0908 070 967.
13/15-P
Predám pozemok s rozlohou 1000 m2 spolu s rodinným domom - bungalov,
novostavba, aj so záhradným
podpivničeným
domčekom
v obci Rakúsy. Cena 97 000 €,
možná aj v splátkach, krásny
výhľad na Vysoké Tatry. Inf.: č.
t. 0919 279 691.
16/15-P
Predám neprerobený 2-izb.
byt s balkónom na 2. poschodí na sídl. Západ v Poprade. Cena dohodou. Inf.: č. t.
052/776 84 39.
20/15-P
Predám 4 árovú záhradu pri
Vagónke v Poprade. Inf.: č. t.
0907 418 226.
21/15-P

•
•

•
•
•

Predám
starší
bicykel ESKA, skladací, cena 20

eur, bez jednania. Inf.: č. t.
0907 418 226.
22/15-P

•

Rôzne

Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Hraničnej ul. v Poprade. Inf. č. t.:
0903 905 070.
31/15-R
Dám do prenájmu dlhodobo garáž v Poprade - v blízkosti
podchodu k Tatravagónke. Inf.:
č. t. 776 37 16.
33/15-R
Zdravotná sestra s dlhoročnými skúsenosťami so seniormi hľadá v Poprade pani
alebo pána na opatrovanie,
prípadne pomôžem aj s prácami v domácnosti. Inf.: č. t.
0908 360 841.
34/15-R
Rýchly s.r.o. hľadá vodičov
MKD, turnusová práca v jednotke, mraziarenský náves, 4-6
týždňov, BE, FR, DE. Min. 1 rok
prax v MKD. Viac info na tel. č.
0917 622 097.
35/14-R
Stavebná firma prijme
do TPP dvoch tesár s min.
5-ročnou praxou a výučným
listom. Inf.: č. t. 0908 352 909
- po 17. hod.
37/15-R

•

•

•
•

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Veľká, pozemok časť parc. č. KN-C 1238/36 o výmere 20 m² za účelom jeho užívania na uskladnenie štiepaného dreva.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok, za pozemky situované pri rodinných domoch na účely zriadia pridomovej záhradky.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012
zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ
Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č.
PP-45
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 27. 4. 2015 o 12. hod.

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Joliota Curie, súp. č. 736, or. č. 39
v Poprade o celkovej výmere 17,19 m2, katastrálne územie Poprad,
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na
liste vlastníctva č. 3806. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve
vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 598,- € Slovom: Päťstodeväťdesiatosem eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. apríla 2015 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82,
052/716 72 97, 0910890244				
PP-43

•

•

•

•

Krátko zo športu

V PRIESTOROCH futbalového štadióna vo Veľkej sa dnes,
t. j. v stredu 22. apríla od 9. hod.,
koná finále okresného kola vo
futbale žiakov stredných škôl. Víťaz postupuje na regionálne kolo
do Kežmarku.
V TELOCVIČNI ZŠ Komenského sa v piatok 24. apríla od 9.
hod. uskutoční finále žiackej ligy
mesta Poprad v basketbale žiakov,
do ktorého postúpili víťazi skupín

dlhodobej súťaže.
DRUHÝ ročník turnaja školských pracovníkov v bedmintone
Popradský lakeť 2015 na počesť
medzinárodného dňa učiteľov sa
uskutoční vo štvrtok 23. apríla od
14.30 hod. v telocvični Gymnázia
na Kukučínovej ulici.
V SOBOTU 25. apríla sa v telocvični ZŠ Dostojevského uskutoční 37. ročník gymnastickej
súťaže žiačok a junioriek o Pohár
primátora Popradu v športovej
gymnastike.
(ppv)

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Joliota Curie, súp. č. 732, or. č. 25
v Poprade o celkovej výmere 52,50 m2, katastrálne územie Poprad,
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na
liste vlastníctva č. 2807. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve
vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 1 583,- €
Slovom: Jedentisícpäťstoosemdesiattri eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 15. mája 2015 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82,
052/716 72 97, 0910890244				
PP-47

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov na pozemkoch mesta Poprad - 2 kioskov,
každý o výmere 12 m2 nachádzajúce sa na Halátovej ulici v Poprade,
k. ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom
odbore, katastrálne územie Poprad na liste vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom 2 kioskov s podmienkou prevádzkovania verejných sociálnych zariadení v kiosku č. 2 v predstaničnom parku:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc.
č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc.
č. 2735/7
Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 980,- €
Slovom: Deväťstoosemdesiat eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 13. mája 2015 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82,
0910890244					 PP-44

Cenník inzercie v novinách Poprad

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

V sobotu 18. apríla sa na zimnom štadióne mesta Poprad
konal hokejový sviatok. Slovenská reprezentácia, pripravujúca sa na májové majstrovstvá sveta v Prahe a Ostrave,
tu odohrala druhý prípravný
zápas v rámci Euro Hockey
Challenge proti Bielorusku
a posledný na domácej pôde.
Zaplnená hala vyprevádzala po
víťazstve 5:2 slovenských hokejových hrdinov búrlivým potleskom. Súčasťou duelu bola
aj slávnosť, keď priamo na ľade
odovzdal popradský primátor
Jozef Švagerko novú trofej Zlatú prilbu za najkrajší gól
sezóny v extralige kapitánovi
kamzíkov Arne Krotákovi.
S Bieloruskom sa Slováci v Košiciach vo štvrtok vytrápili, no
v sobotňajšej odvete na popradskom ľade sfúkli svojho súpera

najmä zásluhou štyroch gólov
v prvej tretine. Bodovo sa presadil aj rodák z Popradu Marcel
Haščák, ktorý pomohol k víťazstvu dvoma asistenciami a zá-

Propagácia Rallye Tatry na Morave
Skupina štyroch členov z organizačného výboru 42. ročníka
Rallye Tatry počas predminulého víkendu vycestovala do Valašského Meziříčí spropagovať
jedno z najznámejších motoristických podujatí na Slovensku,
s cieľom pozvať na tohtoročnú
tatranskú rely českých a poľských fanúšikov a súťažné posádky z Česka, ale aj z Poľska.
Priestor na prezentáciu dostali v sobotu ráno, tesne pred
slávnostným štartom na tlačovke v priestoroch riaditeľstva
pretekov. Okrem toho tri hostesky v sympatických úboroch
rozdali s logom Rallye Tatry
tisícky letákov v priestoroch
riaditeľstva súťaže, v servisnom
parkovisku, na námestí vo Valašskom Meziříčí, kde sa konal
slávnostný štart a takisto na
niekoľkých diváckych miestach
okolo trate rýchlostných skúšok.

Na podujatí, ktoré bolo úvodnou časťou päťdielneho seriálu
Rallysprint štartovalo vyše sto posádok z Českej republiky, Poľska
a Slovenska. Popradčania ticho závideli organizátorom v štartovom
poli jazdca vo Forde fiesta R5 so
štartovým číslo 4, obrovský talent
motoršportu v európskom a svetovom meradle Martina Kočího
s co-pilotom Lukášom Kostkom
z ČR. Výborne pripravené vozidlo
a umenie za volantom vynieslo
spomínanú posádku na stupeň
najvyšší. No treba spomenúť, že za
víťaznou dvojicou so stratou iba 5
sekúnd skončili na druhom mieste minuloroční majstri Slovenska
Grzegorz Grzyb - Robert Hundla,
takisto na Forde fiesta R5. Poľský
jazdec tímu Rufa Šport obhajuje
na Slovensku majstrovský titul,
čo znamená, že ho takmer s určitosťou uvidíme aj na 42. ročníku
Rallye Tatry.
(spe)

pas pred domácim publikom si
doslova užíval. „Naším zámerom
bolo na Bielorusov vyletieť hneď
od začiatku, pretože sme im chceli
vrátiť prehru z Košíc. Som rád, že

sa to u mňa doma podarilo. Prišla
ma povzbudiť rodina a množstvo
známych a som rád, že ma videli
hrať v národnom drese,“ povedal
po zápase.
Na popradskú arénu s radosťou spomína aj brankár Ján
Laco, ktorý tu pôsobil v sezóne
2011/2012 v projekte Lev Poprad
v rámci KHL. Proti Bielorusku
odchytal celý zápas. „Zápasy
s reprezentáciou sú v Poprade vždy kvalitné a vždy je plný
štadión. Prišla aj rodina a známi, v počte asi 15 kusov,“ dodal
s úsmevom rodák z Liptovského Mikuláša.
Tréner Slovenska Vladimír
Vůjtek musel po zápase v Poprade opäť riediť káder. S tímom
sa pred záverečnou časťou prípravy v Lotyšsku okrem iných
rozlúčil aj ďalší Popradčan Michael Vandas.
(mav)

Cyklotrialové sústredenie po dedinsky

Po dlhej zime, kedy som nemal toľko pohybu na bicykli som
sa konečne dočkal cyklotrialového kempu v Chorvátsku, ktorý
sa koná každý rok. Kempu sa zúčastnilo 44 ľudí, z toho polovicu
tvorila česká výprava a tú zvyšnú Poliaci a Slováci.
Z Popradčanov musím spomenúť Michala Ivana a Šimona Tapúšíka. Tiež Borisa Faba a bratov Janíkovcov (Marek, Tomko),
ktorí mi robili spoločnosť počas celého kempu v chorvátskom
meste Tribunj.
Trénoval som hlavne s najlepším českým a poľským jazdcom,
pričom sme
jeden druhého motivovali Dali ste nám vedieť a snažili sa
p r e d b i e h ať .
Sedem
dní
tvrdého tréningu splnilo moje všetky očakávania. Dobehol som
zimu, ktorá je zatiaľ mojím kameňom úrazu. Všetci moji konkurenti v top svetovej špičke celú zimu trénujú a zlepšujú svoju jazdu,
len ja hrám hokej a dvíham ťažké činky. Pevne verím, že aj napriek
tomu budem tento rok kvalitným súperom a vybojujem čo najlepšie
umiestnenia v najvyššej svetovej kategórii ELITE 20.
Už 2. - 3. mája ma čakajú exhibičné preteky v Nemecku, kde
ma pozval miestny šampión, majster sveta a legenda nášho športu Marco Hosel. Veľmi sa tam teším, pretože každý rok pozve len
štyroch kvalitných jazdcov a ja patrím medzi nich už po štvrtýkrát. Plánujem dosiahnuť super výsledok, dotrénovať nedostatky
a spraviť si chuť na Svetový pohár UCI, ktorý sa koná už 30. - 31.
mája v poľskom Krakove.			
Ján Kočiš
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Hokejové legendy u primátora
Popradský primátor Jozef
Švagerko prijal v sobotu 18.
apríla v obradnej sieni MsÚ
v Poprade bývalých hokejistov
TJ PS Poprad, ktorí v sezónach
1980/81 a 1984/85 vyhrali Slovenskú národnú hokejovú ligu
a následne zvádzali napínavé
súboje v kvalifikácii o postup do
federálnej hokejovej ligy.
Vedenie mesta poďakovalo
tejto výbornej generácii hokejistov za vtedajšiu úspešnú
reprezentáciu. „Mesto by malo
myslieť na tých, ktorí sa zaslúžili o jeho úspechy v najrôznejších oblastiach. V tom čase som
s hokejom začínal a títo hráči
boli pre mňa vzormi,“ uviedol
primátor mesta Poprad Jozef
Švagerko, ktorý hráčom i členom realizačného tímu TJ PS
Poprad odovzdal ďakovné listy
a spolu s druhým viceprimátorom Pavlom Gašperom aj
upomienkové predmety mesta.
Z rúk riaditeľa HK Poprad všetci prítomní prevzali pamätnú
klubovú mincu.
Pozvaných bolo dohromady
69 ľudí. Rôzne okolnosti však
dovolili zúčastniť sa milej slávnosti len 27 z nich. „Veľmi si vážim, že nás vedenie mesta pozvalo. Vždy sme sa v Poprade snažili
o to, aby sme hrali federálnu ligu.
Boli sme k tomu veľmi blízko,“
spomínal legendárny tréner Július Šupler, ktorý v spomínanom

čase stál na lavičke
TJ PS Poprad ako
asistent Rudolfa
Šindelářa, či Jindřicha Lidického.
„Vediem si štatistiky po celú svoju kariéru. Prišiel som
na to, že od nášho
snaženia v kvalifikácii o postup
do federálnej ligy
uplynulo presne 30
rokov. Som rád, že sme našli pochopenie u pána primátora a že
sme sa mohli stretnúť,“ pokračoval Alexander Szücs, ktorý bol
iniciátorom tohto stretnutia. Na
pamätné roky si spomína s radosťou. „Toto však nie sú jediné
úspechy, ktoré sme spolu dosiahli.
Ešte v roku 1973 sme vybojovali
ako dorastenci titul Majstra Československa, čo bol na tú dobu
ojedinelý zjav,“ dodal.
Najlepším strelcom tímu
v sezóne 1980/81 bol František
Štolc. Paradoxne práve on mohol v rozhodujúcom siedmom
zápase s Brnom rozhodnúť
samostatným nájazdom o postupe Popradčanov. Žiaľ, svoj
pokus nepremenil. „Strelil som
vtedy 37 gólov a zaznamenal
asi 26 asistencií. Nepremenená
penalta nás však zrejme stála
postup. V druhej kvalifikácii
sme Kladnu pomohli postúpiť,
keďže sme zdolali Vítkovice.

Vtedy som strieľal gól do prázdnej brány cez celé ihrisko na 6:5
a dosiahol som hetrik. Veľmi rád

TJ PS Poprad v sezóne 1980/81
Tréner: Rudolf Šindelář, Asistent trénera: Július Šupler, Vedúci mužstva: Ján Smolko, Lekári: MUDr. Ján Potocký, MUDr. Karol Fried,
Masér: Peter Fabián, Brankári: Pavol Svitana, Dušan Sidor, Ľubomír
Babura, Obrancovia: Marián Kečka, Juraj Bondra, Ján Drefko, Jozef
Benko, Peter Kobezda, Ján Tomo, Miroslav Danko, Ján Ilavský, Roman
Šindelář ml., Milan Halahija, Útočníci: Alexander Szücs, František
Štolc, Jozef Handzuš, Vladimír Mrukvia, Anton Lach st., Jozef Skokan,
Miroslav Ihnačák, Ján Kostúr, Jozef Čapka, Peter Almáši, Anton Lach
ml., Ján Božoň, Jozef Šeliga, Marián Hudák.
TJ PS Poprad v sezóne 1984/85
Tréner: Jindřich Lidický, Asistent trénera: Július Šupler, Vedúci
mužstva: Vladimír Kubov, Lekári: MUDr. Ján Potocký, MUDr. Karol Fried, Masér: Stanislav Šimo, Brankári: Pavol Svitana, Dušan
Sidor, Ľubomír Babura, Michal Orenič, Karol Skovajsa, Obrancovia: Peter Kobezda, Vladimír Lavko, Jozef Dzúra, Ján Ilavský, Ján
Lojda, Ján Novák, Marián Repaský, Ján Tomo, Jozef Bendík, Dušan
Boroš, Útočníci: Alexander Szücs, František Štolc, Jozef Šeliga, Jozef Handzuš, Anton Lach st., Jozef Skokan, Vladimír Szücs, Jozef
Čapka, Rudolf Fedor, Habart Wittlinger, Jindřich Lidický ml., Jozef
Regec, Miroslav Zavacký, Michal Vasilko, Oto Brtáň.
(mav)

Basketbalistky sklamané z prehry

Víkendovým domácim dvojzápasom ukončili basketbalistky BAM Poprad skupinovú
fázu nadstavbovej časti 1. ligy
o postup do extraligy. V sobotu
18. apríla zvíťazili nad Banskou
Bystricou, no v priamom súboji
o prvú priečku podľahli v nedeľu
19. apríla Zvolenu.
So sobotňajším víťazstvom sa
počítalo. Popradské basketbalistky porazili Banskú Bystricu 64:49.
Sústredili sa na boj o prvé miesto
v nedeľu proti Zvolenu. Dobre
rozbehnutý zápas nezvládli v závere a prehrali 51:58. Do ďalšej fázy
súťaže tak postupujú z druhého
miesta. „Zápas vyzeral nádejne.
Nepremenili sme však v závere viacero trestných hodov a to zrejme rozhodlo. Súper svojimi skúsenosťami
naše chyby trestal,“ hodnotil prehru
sklamaný tréner BAM Poprad Igor
Skočovski. O postup do finále budú
jeho zverenkyne bojovať s najväčšou pravdepodobnosťou s rezervou
bratislavského Slovana. „Bude tam
hrať polovica extraligového kádra.

na to spomínam a toto stretnutie bolo pre mňa príjemným
prekvapením,“ uzavrel F. Štolc.

FK Poprad

Popradskí futbalisti stále
čakajú na prvé body z nadstavbovej časti DOXXbet ligy.
V sobotu 18. apríla podľahli domácemu FK Slovan Duslo Šaľa.
Výsledok: 3. kolo v sobotu 18.
apríla FK Slovan Duslo Šaľa FK Poprad 2:1 (1:0), gól Popradu: 84. Róbert Ujčík.
Program: 4. kolo v sobotu 25.
apríla o 19. hod. FK Poprad ŠKF Sereď.
(ppv)

Tabuľka nadstavbovej časti
DOXXbet ligy
Nitra by bola oveľa príjemnejšia, nakoľko je to družstvo zložené len z kadetiek. Nevzdávame sa však, vieme
čo je našim cieľom. Začíname doma
a budeme sa poctivo pripravovať na
to, aby sme si vypracovali čo najlepšiu pozíciu pred odvetami,“ dodal I.
Skočovski.
V klube stále čakajú na to, či
tím bude môcť posilniť bývalá
hráčka Good Angels Košice - Popradčanka Lucia Kupčíková. Séria
o postup do finále začne na palu-

bovke BAM Poprad dvojzápasom
2. a 3. mája, odvety sú na programe o týždeň neskôr. Hrá sa na tri
víťazstvá, v prípade, že bude stav
2:2 na zápasy, rozhodne o postupujúcom rozdiel počtu inkasovaných a nastrieľaných košov.
Slovan B nemôže do extraligy
postúpiť. Ak by ďalšie tímy taktiež neprejavili záujem účinkovať
v najvyššej ženskej súťaži, šanca
na postup pre Poprad existuje aj
v prípade, že ligu nevyhrá. (mav)
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UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA

2015

VYHLASUJE 18. ROČNÍK SÚŤAŽE

HLAVNÁ CENA

ZÁJAZD

EXOTICKÁ DOVOLENKA

NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA
23. 4. 2014 (štvrtok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR
24. 4. 2014 (piatok) od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL
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 12. 6. 2015 V SPIŠSKOM DIVADLE A MAJÚ MOŽNOSŤ UPLATNIŤ
SA AKO MODELKY A HOSTESKY V AGENTÚRE ŠTÝL.

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

w w w. n o v i n y - p o p r a d . s k

PP-42

PP-46

Koncert v podaní skvelej slovenskej speváčky a herečky Szidi Tobias a jej 7-člennej medzinárodnej hudobnej skupiny.

PP-31
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Aurel Viliam Scherfel – osobnosť, na ktorú sa nezabúda

Klub Veličanov, mesto Poprad, Podtatranské múzeum, pracovisko Štátneho archívu v
Poprade a ZŠ s MŠ v Poprade - Veľkej pripravili program osláv 180. výročia narodenia a
120. výročia úmrtia Aurela V. Scherfela (*23.
apríl 1835 - +23. apríl 1895).
Bol lekárnik, chemik, botanik. Založil botanickú záhradu s vysokohorskou flórou vo
Veľkej a v Starom Smokovci, veľa času venoval výskumu flóry V. Tatier, zostavil niekoľko
hodnotných herbárov. Vo svojom chemickom
laboratóriu urobil chemické analýzy minerálnych vôd zo Spiša a Šariša a chemickú analýzu

herľanského gejzíru. Bol renomovaným lekárnikom, pôsobil v Spolku spišských učiteľov a Karpatskom turistickom spolku, bol aj
zakladajúcim členom Uhorského karpatského spolku. V roku 1881 sa stal zakladateľom
Tatranského múzea vo Veľkej, kde pôsobil
ako riaditeľ až do svojej smrti. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako presbyter evanjelickej
cirkvi, 19 rokov bol dozorcom tunajšej školy
a v rokoch 1868-70 starostom Veľkej.
Program osláv sa uskutoční vo štvrtok
23. apríla. Začne sa o 16. hod. pietnou spomienkou – položením kytice červených ruží

pri hrobe A. V. Scherfela vo Veľkej. O 17.
hod. bude v Scherfelovom dome vo Veľkej
spomienkový večer na túto osobnosť, predstavenie publikácie a výstavy o A. V. Scherfelovi. V nedeľu 26. apríla o 10. hod. budú
spomienkové služby Božie v kostole evanjelickej cirkvi a.v. vo Veľkej pri príležitosti
výročí A. V. Scherfela.
Do roku jubileí A. V. Scherfela sa 22. mája
zaradí slávnostné otvorenie botanického
chodníka v ZŠ s MŠ vo Veľkej a 18. júna
divadelné predstavenie o tomto významnom občanovi Popradu.
(pmm)

Britský

veľvyslanec ...

Prezentovali nové trendy i nové produkty

V popradskej Aréne a pred ňou
sa po štyri dni koncom minulého
týždňa rozložili desiatky stánkov
16. ročníka celoslovenskej výstavy stavebníctva a bývania Tatra
Expo. Deväťdesiat vystavovateľov
predovšetkým zo Slovenska, niekoľkí z Česka, Maďarska a Poľska, prezentovali hlavne stavebné
produkty, ale aj bytové doplnky,
nábytok a ďalšie.
Výstavu otvoril primátor Popradu Jozef Švagerko s titulárnym
ambásadorom Poľskej republiky na
Slovensku Stanislavom Borekom a
výkonnou riaditeľkou spoločnosti
Spiš - Wiev - Trading Máriou Kleinovou. Primátor podčiarkol: „Som
veľmi rád, že môžeme mať takúto
výstavu v našom meste a ľudia si
môžu pozrieť nové trendy a nové

produkty najmä v stavebníctve, ale
zaujali ma aj výrobky pre kutilov,
motorky či ručne kované sochy a
ďalšie úžitkové predmety“. Strešné
krytiny, tehly, farby, dvere, záclony,
umývadlá, posteľná bielizeň, prútené predmety, ale i kozmetika a
skrášľovacie prostriedky pre ženy
a iné, si našli svojich zákazníkov.
Výkonná riaditeľka M. Kleinová
zhodnotila: „Sme veľmi radi, že sa
prezentovali firmy z celého Slovenska aj zo susedných štátov. Nosnými
témami bolo stavebníctvo, bývanie,
kultúra bývania a tiež záhrada,
auto-paráda a sortiment pre ženy.
Vystavovatelia vždy prichádzajú s
niečím novým, takže návštevníci
sa mohli zoznámiť s viacerými novinkami.“ Súčasťou Tatra Expo bol
slovensko-poľský hospodársky se-

PP-21

minár Poľsko - partner pre obchod,
investície a inovácie v stavebníctve.
Vlani sa konal prvýkrát a stretol
sa s veľkou odozvou. Zaštítilo ho
poľské veľvyslanectvo a stal sa dobrým pomocníkom pre slovenských
podnikateľov, ktorí zastupujú poľské firmy a opačne. „Považujem za
veľmi prospešné spojenie výstavy so
stretnutím tých, ktorí sa zaoberajú
nadväzovaním biznis kontaktov s
Poľskom. Vymenili sme si nové pohľady a informácie o možnostiach
cezhraničného podnikania. Obchodná výmena medzi našimi krajinami
rastie. Poľsko je na treťom mieste v
exporte na Slovensko a veľa slovenských predajcov ponúka poľské výrobky, preto je Slovensko pre Poľsko
a opačne čoraz dôležitejším obchodným partnerom.“
(mar)

(Dokončenie zo str. 1)
„Pán veľvyslanec je výborný futbalista a som rád, že bol medzi
nami,“ doplnil kapitán tímu
žiakov Adam Parížek.
Na vážnejšie témy sa britský veľvyslanec Andrew Garth
porozprával počas piatkového
poludnia s primátorom mesta Poprad Jozefom Švagerkom
a s primátorom Levoče Milanom Majerským v Spišskej Sobote počas obeda. Tým pobyt
pod Tatrami ukončil. „Zaujíma
ma spolupráca v oblasti vzdelávania, kultúry a samozrejme
turizmu, nakoľko existuje letecké spojenie Popradu a spojeného kráľovstva. Angličania
vedia o Slovensku veľmi málo.
Vzájomne by sme sa mohli propagovať,“ uviedol A. Garth.
„Naše cesty sa spájajú v rozvoji
regiónu, či školstva. Hľadáme
cesty možnej spolupráce. Rád
privítam od pána veľvyslanca
názory anglickej strany na to,
čo turistom chýba a čo treba
zlepšiť,“ povedal J. Švagerko.
„Po dnešku máme naplánované
jesenné stretnutie veľvyslancov
EÚ v Levoči po vzore stretnutia prezidentov z roku 1998.
Máme čo ponúknuť, a mohlo
by to byť naozaj motivačné
stretnutie pre všetkých,“ doplnil
M. Majerský.
(mav)

