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Chorých by mala vždy sprevádzať nádej

Poprad minulý piatok
opäť rozkvitol narcismi
- symbolmi Ligy proti rakovine. Už dvadsať rokov
pravidelne v tomto čase
organizuje známe podujatie Deň narcisov, ktorého
výťažok pomáha onkologicky chorým ľuďom. Aj v
našom meste sa pohybovali
aktivisti, ktorí za dobrovoľný obnos pripínali tento
žltý kvet všetkým dobrodincom. Ochotných darcov
bolo veľa, veď táto verejná
zbierka je určite najznámejšou na Slovensku.
Primár onkologického oddelenia v poliklinike Adus
MUDr. Juraj Beniak povedal: „Deň narcisov považujem za veľmi potrebný, pretože aj pri tejto príležitosti si
treba pripomenúť závažný
fakt, že u nás 20 percent ľudí
zomiera na onkologické ochorenia. Pred rakovinou sú len

srdcovo-cievne choroby.“ Popradský okres sa nevymyká
z celoslovenského priemeru onkologicky chorých a
rovnako i pod Tatrami sa u
mužov vyskytuje najviac rakovina pľúc, u žien prsníkov
a u oboch pohlaví nádory
hrubého čreva. „V poslednej
dobe zaznamenávame veľmi veľa nových karcinómov
pankreasu. Postihuje nielen
tých, ktorí fajčia, či požívajú
alkohol, ale aj mladých ľudí,
ktorí takéto rizikové faktory
nemajú,“ podotkol MUDr.
Beniak. Ako dlhoročného lekára, ktorý zažil počas svojej
praxe všeličo a bol aj v zahraničí, ho mrzí, že sa slovenské
zdravotníctvo v poslednom
čase dehonestuje. Videl, ako
funguje inde a chce pacientov povzbudiť, že u nás nie
je také zlé. Dodal: „Na jednej
strane sa ľudia sťažujú, ale
stále sa stretávame aj u inteli-

gentných ľudí, že prídu neskoro, vo veľmi zlom stave. Ťažko
už potom niečo urobiť. Zodpovednosť za svoje zdravie
má v prvom rade každý sám
za seba. Môžem tiež povedať,
že tu pod Tatrami máme napríklad veľmi dobrú chirurgickú liečbu onkologických
ochorení. Na chirurgickom
oddelení v Poprade je nový
primár, ktorý má dlhoročné

Areál bývalého pivovaru sa dočká riešenia

Tohto roku to budú už tri roky,
čo došlo k zbúraniu popradského
pivovaru. Pivo sa v Poprade varilo
už pred dvesto rokmi, popradský
pivovar bol podľa údajov z Dejín
Popradu založený v roku 1859. Pred
deviatimi rokmi sa výroba zastavila a pôvodní majitelia pivovaru sa
rozhodli využiť areál inak - zámery boli postaviť tu hotel, byty, obchodné centrum, nakoniec klasický
supermarket. Na prelome rokov sa
zmenili vlastnícke vzťahy a majiteľom celého areálu bývalého pivovaru sa stala popradská spoločnosť
Via Invest.
Konateľ tejto spoločnosti Roman
Dvorčák, ktorý do nej vstúpil približne pred rokom, uviedol, že pô-

vodne chcel odkúpiť historickú budovu radnice v Spišskej Sobote, ale
právna analýza ukázala, že je jedno-

duchšie kúpiť spoločnosť Via Invest,
ako túto nehnuteľnosť.

(Pokračovanie na str. 3)

skúsenosti s onkologickými
ochoreniami a je veľkým špecialistom.“
MUDr. Beniak sa vo svojom povolaní - poslaní riadi
jedným z hlavných hesiel,
ktoré ho učili na onkológii:
Nikdy nezničiť nádej onkologickému pacientovi. Dodal:
„Nádej by nás mala sprevádzať stále, a to je aj posolstvo
Dňa narcisov.“
(mar)

Aprílové
zastupiteľstvo

Budúcu stredu 27. apríla o 9. hod.
sa uskutoční 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, ktorému bude v piatok 22. apríla predchádzať rokovanie mestskej rady.
Po procedurálnych záležitostiach
bude veľkú časť programu tvoriť hospodárenie a nakladanie s majetkom
mesta, ďalej návrh zásad prijímania
detí do detských jaslí v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poprad, informatívna správa o priemernej výške základnej mzdy, osobných a nárokovateľných
príplatkoch zamestnancov školských
zariadení a informácia o potrebách
bežných finančných prostriedkov pre
objekty školských zariadení financovaných v rámci originálnych kompetencií
mesta Poprad. (Pokračovanie na str. 2)

Chcú oživiť
zabudnuté
banícke tradície
a banské diela

Nové búdy
v popradskom
mestskom
útulku

Slovenské
hokejové
srdce plesalo
v Poprade
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Stručne

DNES 20. apríla od 9.do 14.hod. sa
na Mestskom úrade v Poprade uskutoční Deň advokácie, v rámci ktorého
regionálni advokáti bezplatne poradia občanom v oblastiach pracovné,
obchodného, civilného i trestného
práva.
kontajnery
•na VEĽKOKAPACITNÉ
jarné upratovanie budú v termí-

ne od 22. do 29. apríla umiestnené
vo Veľkej na týchto uliciach – Ul. na
letisko (pri potravinách Fresch a pri
viadukte), na Vodárenskej ul., Scherfelovej ul., na Novej ul. (pod železničným mostom), na Širokej ul. (pri
učilišti), Stavbárskej ul., Jarmočnej ul.
a na futbalovom štadióne a v Kvetnici
pri klzisku.
V KINOKLUBE Film Europe,
ktorý pôsobí v Tatranskej galérii, sa
bude dnes 20. apríla o 19. hod. premietať dráma Saulov syn, ktorá získala viacero filmových ocenení.
OD piatka 22. apríla bude v Podtatranskej knižnici v Poprade inštalovaná výstava obrazov Heleny Smolkovej. Vernisáž sa uskutoční o 17. hod.
JARNÉ tvorivé dielne pre rodiny
s deťmi sa uskutočnia v nedeľu 24.
apríla od 14. hod. do 16. hod. v Tatranskej galérii v Poprade. Potrebné je
prihlásiť sa na ne vopred priamo v galérii.
CEZ víkend 23. - 24. apríla sa v
Obchodnom centre MAX v Poprade
uskutoční výstava umenia, dizajnu a
remesiel.
POPRADSKÝ mládežnícky parlament a OC Max opäť organizujú
zábavné podujatie s názvom Apriliáda. Mladých študentov vo veku 13-26
rokov si prevádzky oblečú a vystavia
ich vo svojich výkladoch alebo na
módnych ostrovčekoch na dve hodiny. Návštevníci budú môcť hlasovať v
súťaži o najsympatickejšiu živú sochu.
Atmosféru živého centra doplnia študentské kapely, tanečníci a iné mladé
talenty. Podujatie sa uskutoční v sobotu 23. apríla od 14.30 hod.
PRERUŠENÁ distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na
zariadení nízkeho napätia bude v piatok 22. apríla od 7.30 do 14.30 hod. vo
Veľkej na Ulici na letisko a na Kollárovej ul. V stredu 27. apríla od 7.30 do
15.30 hod. bude prerušená elektrina
vo Veľkej na Jahodnej ul., Mierovej ul.
a Vodárenskej ul. Presné čísla úsekov,
ako aj čísla domov sú zverejnené na
internetovej stránke www.poprad.sk.
ZAMESTNANCI majú posledné
dni na rozhodnutie či a komu chcú
darovať svoje 2% z minuloročných
príjmov. Papiere musia na daňový
úrad doručiť do konca apríla. Za rok
2014 dostali neziskové organizácie z daní občanov a firiem celkovo
takmer 57 miliónov eur.
(ppš)

•
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Súťaž návrhov na verejné viacpodlažné
parkovisko na Rastislavovej ulici

Mesto Poprad vyhlasuje verejnú
anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska na
Rastislavovej ul. na sídlisku JUH
III v Poprade, ktoré patrí medzi
rezidenčné časti mesta s najvyššou
koncentráciou obyvateľov.
Podľa súťažných podmienok je
cieľom súťaže získanie najlepšieho

architektonicko-konštrukčného
návrhu, ktorý okrem kvalitného
dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti a ekologickej vhodnosti
bude originálnym architektonickým dielom, ako prvým tohto druhu v meste a zostane v povedomí
širokej verejnosti.
O výsledku súťaže rozhodne sú-

ťažná porota, zložená zo zástupcov
mesta Poprad a stavovských organizácií, Slovenskej komory architektov
a Slovenskej komory stavebných inžinierov.
Termín na odovzdanie súťažných
návrhov je 30. jún 2016 do 14. hod.
Súťažné podmienky sú k dispozícii na webovom sídle mesta Poprad
www.poprad.sk.		
(mag)

Chcú oživiť zabudnuté banícke tradície a banské diela

V Kvetnici sa minulý piatok
uskutočnilo valné zhromaždenie
Baníckeho cechu horného Spiša,
prostredníctvom ktorého mesto
Poprad a mestá a obce v regióne
spoločne vstúpia medzi významné
banské mestá a obce Slovenska.
Jedenásť ustanovujúcich členov VZ
si verejným hlasovaním zvolilo za
predsedu Slavomíra Kyseľu (na foto
v baníckej uniforme pri tabuli, ktorou bude označená štôlňa Strieborná
pochádzajúca z roku 1562 na Kvetnici) a do výboru predsedníctva Viliama Hosu a Petra Rotha. Za mesto
Poprad sa na zhromaždení zúčastnil
1. viceprimátor Igor Wzoš. Členstvo
v cechu budú schvaľovať poslanci
popradského mestského zastupiteľstva. S. Kyseľa vyzdvihol: „Pre po-

slancov a vedenie mesta Poprad,
ako aj pre banícke okolie Popradu je
to výzva, aby svojím členstvom v Baníckom cechu horného Spiša podporili úsilie tohto občianskeho združenia
o reprezentáciu nášho regiónu a tiež
pomohli v pripravených projektoch
na obnovu starých baníckych tradícií
a stratených a zabudnutých banských
diel.“ Dodal, že cech má pripravený
podklad na vypracovanie projektu na výstavbu banského gápľa nad
šachtou Strieborná, plán výstavby
banského a geologického náučného chodníka, plán na archeologický prieskum vyhľadania zaniknutej
banskej osady Stríž, ako aj ďalších
zaniknutých baníckych osád v okolí
Popradu.
Valné zhromaždenie pozdravil

Radi s deťmi
prvýkrát v Poprade
Priniesť nové pohľady a riešenia na vzťahy rodič-dieťa, učiteľ-dieťa, ale aj na všetky ostatné úrovne
medziľudských vzťahov v škole, aj v bežnom živote
ponúkne Festival slobodného učenia Radi s deťmi.
Konať sa bude v Poprade, v jazykovej škole Vista už
túto sobotu a nedeľu 23. a 24. apríla. Návštevníci sa
na ňom dozvedia ako prirodzene pomôcť dieťaťu
kráčať svojou vlastnou cestou, ako byť s deťmi v ich
ťažkých chvíľach a prečo deti strácajú intuíciu, inštinkty a chuť pre život. Súčasťou budú aj prednášky,
diskusie a tvorivé dielne. Viac informácií na facebookovom profile Školy Šťastie.		
(ppp)

listom predseda Združenia banských spolkov a cechov Slovenska
Erik Sombathy. Napísal: „Vznik
Baníckeho cechu horného Spiša
musí byť motivujúcou udalosťou
pre mesto Poprad, ktoré sa tak bude
môcť prezentovať na takom podujatí, akým bude stretnutie baníckych spolkov a cechov, banských
miest a obcí z celej Európy na 16.
Európskych baníckych a hutníckych
dňoch 10.-12. júna 2016 v českom
Příbrame.“
OZ Banícky cech horného Spiša si
vytýčil programové ciele, ktoré chce
napĺňať s plným úsilím a nasadením.
Svojou prospešnou činnosťou bude
slúžiť nielen pre základné a stredné
školy, ale všetkým občanom Popradu a celého regiónu.
(pkm)

Aprílové zastupiteľstvo
(Dokončenie zo str. 1)

Ďalej poslanci prerokujú návrh zmeny a doplnky územného plánu mesta Poprad v lokalite areál Tatravagónky Poprad,
návrh VZN o určení názvu ulíc v meste Poprad, návrh na
schválenie predloženia projektu Rozšírenie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného odpadu v meste Poprad, schválenie
Deklarácie o vzájomnej spolupráci miest Poprad - Zakopané
- Vysoké Tatry, informatívnu správu o vyhodnotení všetkých
aktivít realizovaných z poskytnutej dotácie pre Letisko Poprad
- Tatry na podporu pravidelnej leteckej linky Poprad - Varšava - Riga na zimnú sezónu 2015-16, návrh na založenie obchodnej spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
a ďalšie. Pred záverom sú zaradené interpelácie poslancov.
Podrobný program je na www.poprad.sk.
(ppm)
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Nové búdy v popradskom mestskom útulku

Mestský útulok pre túlavé a odchytené psy v Poprade pokračuje
v nevyhnutných opravách zariadenia. Najnovšie bolo vymenených
18 búd v kotercoch za nové, zateplené prístrešky.
„Nové búdy už boli naozaj nevyhnutné, pretože väčšina z pôvodných
búd bola na konci svojej životnosti.
Spolu s búdami sme do jednotlivých
kotercov doplnili aj drevené rošty,
vďaka ktorým sa zníži riziko zranenia psov a taktiež sa bude v útulku
lepšie udržiavať čistota. Búdy, ale

aj drevené rošty sú dôležité hlavne z
pohľadu prevádzky v zimných podmienkach,“ informovala Viktória
Paperáková z mestského útulku. V
útulku sa nachádza spolu 28 kotercov, z toho jeden slúži pre potreby
mestskej polície a dva na karanténu
pre novoprijatých psov. Nové psie
búdy vyrobili pracovníci odboru
servisných činností MsÚ v Poprade,
ktorí z materiálu v hodnote 951,22
eur zhotovili okrem búd aj drevené
rošty do kotercov.
Od 1. septembra, kedy mesto pre-

vzalo útulok pod svoju správu, sa v
zariadení postupne podarilo opraviť
poškodené koterce, spevniť plochy
pred kotercami a sprístupniť výbeh
pre šteňatá. „Od momentu prevzatia
útulku sa v zariadení prestriedalo 150
psov, adoptovaných bolo 75, z toho v
tomto roku 45. Záujem o adopcie ale
aj dočasné opatery u ľudí stúpol a nás
to veľmi teší. V súčasnosti sa v útulku
nachádza 25 psov prevažne väčšej veľkosti, v dočasných opaterách v Poprade
a okolí sa nachádza ďalších 12 psov,“
doplnila Paperáková.
(mag)

•

17. ZASADNUTIE Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
sa uskutoční v utorok 26. apríla o 10.
hod. v malej zasadačke Obvodného
úradu v Prešove.
V Scherfelovom dome vo
Veľkej dnes 20. apríla o 17. hod. slávnostne otvoria výstavu Martina Majerčáka Akvarely.
Cestovateľské stretnutie v
art café Groteska v Poprade sa uskutoční dnes 20. apríla o 19. hod. s Martinom Bartonom na tému Vybuchujúce sopky ako turistický cieľ?!
LESNÍCKE dni pod Tatrami
sa budú konať v utorok 26. apríla
na Hlavnom námestí v Kežmarku.
Program sa začne ráno o 8.30 hod.
a bude zameraný na propagáciu činnosti miestnych lesníckych organizácií. Jeho súčasťou bude aj kultúrny
program.
KVETINA Tatier je názov prednášky, na ktorej bude prezentovať
tatranské rastliny Zuzana Kyselová.
Prednáška sa uskutoční v sobotu 23.
apríla o 19. hod. v Kaviarni a čajovni
U vlka v Starom Smokovci.
NOVÝM predsedom Tatranského
klubu Slovenského zväzu kuchárov
a cukrárov sa stal Miloš Červenka.
SKIALPINISTICKÁ sezóna v Tatranskom národnom parku sa skončila.
Do vysokohorského prostredia majú
od soboty, 16. apríla zákaz vstupu už
aj skialpinisti a horolezci organizovaní
v horolezeckých zväzoch. Vysokohorské územie vzácneho prírodného prostredia Tatier bude uzatvorené až do
15. júna, dokedy platí sezónna uzávera
turistických chodníkov.
LETNÚ turistickú sezónu v regióne severného Spiša a Pienin otvoria v sobotu 23. apríla symbolickým
odomknutím rieky Dunajec v Červenom Kláštore, po ktorej sa bude splavovať plťami až do Lesnice. V Chate
Pieniny v Lesnici sa o zábavu postarajú a do tanca zahrajú praví Gorali –
bratia Kollárovci. Nasledujúci deň 24.
apríla otvorí svoje brány hrad Ľubovňa, ktorý si tento rok pripomenie 60.
výročie od založenia múzea.
POČET ubytovaných za rok
2015 v Regióne Vysoké Tatry bol 434
198. Slovákov z nich bolo 287 435,
čo predstavuje 66,2 %, zahraniční
návštevníci tvorili 33,8 %. Celkový
počet prenocovaní v minulom roku
dosiahol hodnotu viac ako 1,2 milióna a tržby oproti roku 2014 narástli
o 16,84 %. Podľa štatistík sa región
už v roku 2011 vyrovnal s následkami
hospodárskej krízy z roku 2009, a to
predovšetkým masívnym nárastom
domáceho cestovného ruchu.
DEŇ tanca - regionálna súťaž ZŠ
a ZUŠ v nefolklórnom tanci sa uskutoční v Dome kultúry vo Svite od 27.
do 29. apríla.		
(ppš)

•
•
•

•

Areál bývalého pivovaru sa dočká riešenia

(Dokončenie zo str. 1)

„Tak sa začala písať nová kapitola
Via Invest. Keď sme ju už vlastnili,
rozhodli sme sa aj pre zmenu stratégie tejto spoločnosti. Možno to bude
znieť v dnešnej dobe zvláštne, ale
mne záleží na tom, ako bude naše
mesto vyzerať a kam sa bude uberať.
V prvom rade mi bolo ľúto zbúranej
histórie, ktorou pivovar bol. Ak chce
byť Poprad podtatranskou metropolou, potrebuje aj históriu, turistické
lákadlá a atrakcie. Na to sa mohla
časť pivovaru a jeho dobové pivnice využiť. V druhom rade, keď som
si predstavil na mieste bývalého
pivovaru hypermarket alebo parkovisko s množstvom nákladných
áut, nevedel som sa s tým stotožniť.
V minulosti bol pivovar okrajom
mesta. Dnes je ale súčasťou centra.
Je to nádherná lokalita v srdci mesta
s unikátnym výhľadom. Tak k tejto
lokalite budeme pristupovať,“ ozrejmil R. Dvorčák.
Po pôvodnom pivovare ostala len

veľká jama a skládka stavebného
materiálu. Niekdajší vlastníci prevádzkujú v rámci areálu sladovňu,
ktorá bude podľa dohody s novými
majiteľmi, fungovať ešte niekoľko
mesiacov a následne sa skončí aj
táto výroba.
Via Invest nemieni pokračovať
v plánoch pôvodných majiteľov
a nemá záujem, aby v tejto lokalite
vznikol obchodný reťazec s parkoviskom. R. Dvorčák podčiarkol:
„Určite si táto lokalita nezaslúži ani
výškové budovy. Naším cieľom je, aby
na tomto mieste vzniklo niečo, za čo
sa nik z nás nebude musieť hanbiť
teraz, ani o 20 rokov. Chceme, aby
táto lokalita posunula Poprad o krok
ďalej smerom k modernej metropole
pod Tatrami. O detailoch je dnes ešte
predčasné hovoriť. Som presvedčený,
že časom predstavíme atraktívny
projekt využitia tohto územia. Vychádzať budeme z toho, že je to jedinečné miesto. Tomu musí zodpovedať
aj riešenie územia. Zároveň táto lo-

kalita musí prispieť k rozvoju mesta,
k jeho atraktivite.“ Via Invest je majiteľom areálu len krátky čas. V prvom rade chce doriešiť výrobu sladu
a odstrániť objekt sladovne. Potom
bude pracovať na ďalších krokoch.
Konateľ dodal: „Ak sme ako obyvatelia vydržali niekoľko rokov so
súčasným stavom, tak niekoľko nasledujúcich mesiacov by nemal byť
problém. Buďme trpezliví. Bavíme sa
o projekte v hodnote niekoľko desiatok miliónov eur, a to si vyžaduje čas
a predovšetkým dôkladnú prípravu.“
R. Dvorčák spolupracuje s mestom
či už ako fyzická osoba, ako spoločník a konateľ viacerých firiem a aj
z pozície občianskeho združenia
Futbalový klub Poprad. Bude spolupracovať s popradskou samosprávou
i pri riešení areálu bývalého pivovaru.
Je presvedčený, že len spolupráca vedenia mesta a podnikateľov v regióne
posunie naše mesto vpred a považuje
to za normálny proces, ktorý by mal
v spoločnosti fungovať.
(mar)

Vedecká konferencia Posolstvo Jána Pavla II.

V priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Poprade sa vo štvrtok a piatok 21. a 22. apríla
bude konať IX. ročník multidisciplinárnej vedeckej
konferencie Posolstvo Jána Pavla II. 2016 - súčasné
trendy a výzvy v manažmente, marketingu a ekonomike, spoločenských a humanitných vedách a vede a
vzdelávaní.
Podujatie organizuje KU Ružomberok, Pedagogická
fakulta, katedra manažmentu v Poprade a Inštitút Juraja

Páleša v Levoči spolu s ďalšími organizátormi nielen zo
Slovenska, ale aj Českej republiky a Poľska.
Konferencia sa uskutoční pod záštitou rektora KU Jozefa Jaraba ako pocta profesorovi Júliusovi Alexymu a
akademikovi Júliusovi Krempaskému pri príležitosti ich
životných jubileí.
Účastníci sa budú po oba dni od 9. hod. venovať odbornému programu v sekciách a vo štvrtok sa zúčastnia
i na svätej omši v Kostole sv. Egídia v Poprade. (ppm)

Krátke správy

•
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Popradčania si užili tradičnú výstavu v Aréne

Sedemnásty ročník celoslovenskej kontraktačno-predajnej výstavy Tatra
Expo v popradskej Aréne
sa konal od minulého piatka do nedele. Podujatie
otvorili titulárny veľvyslanec Poľskej republiky v SR
Stanislaw Borek, 1. viceprimátor mesta Poprad Igor
Wzoš a za organizátorov
riaditeľka Spiš View Trading Mária Kleinová za
účasti ďalších hostí zo zahraničia i nášho regiónu.
Takmer 80 firiem vystavovalo svoje produkty z oblasti stavebníctva, energetiky,
bývania, vybavenia interiéru, záhrady, ale aj nábytku,
potravinárskych výrobkov,

textilu, dekoračných predmetov, automobilov, bicyklov a ďalších. Súčasť výstavy
tvoril už po tretíkrát slovensko-poľský hospodársky seminár Poľsko – partner pre
obchod, investície a inovácie
v stavebníctve. Novinkou
tohto roku bolo kooperačné
podujatie Tatra Expo stavebníctvo a bývanie 2016 v spolupráci so Slovak Business
Agency.
S. Borek vysoko zhodnotil rozvoj slovensko-poľských obchodných vzťahov: „Dynamický nárast
vzájomných
obchodných
obratov svedčí o veľkom
význame našej spoločnej
spolupráce. Za posledných

dvadsať rokov evidujeme
predovšetkým veľký nárast
obratu v oblasti elektrotechniky a strojárstva. Perspektívy ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce sú veľmi
dobré nielen v obchode, ale
aj v oblasti investícií.“
I. Wzoš konštatoval, že
podobné výstavy sú prínosom v rozvoji obchodných
vzťahov a zvlášť ocenil
možnosť osobných stretnutí obchodných partnerov:
„Osobne ma najviac zaujali
nové trendy vo sfére energetiky, týkajúce sa šetrenia
energetických zdrojov napr.
termodynamický panel. Prírodné zdroje nie sú nevyčerpateľné a musíme sa orien-

tovať týmto smerom.“
Aj viceprimátora Pavla Gašpera najviac upútala
energetika - tepelné čerpadlá, ale i novinky v stavebníctve: „Pribúdajú stále
modernejšie, kvalitnejšie materiály, no na druhej strane
je aj určitý trend návratu ku
klasickým stavebným materiálom napr. celodrevené
domy. V každom prípade sa
stále viac kladie dôraz na
úsporu energií.“ Návštevníkov na výstave Tatra Expo,
ktorá už patrí medzi tradičné podujatia v Poprade,
najviac lákali stavebné materiály, ale aj bežné predmety
do domácnosti, suveníry,
drogéria a ďalšie.
(mar)

Spomienka na Deň nespravodlivo stíhaných

Pod Tatry sa zo zimovísk
opäť vrátili bociany biele. Vo svojom tradičnom
hniezdisku sa usadil už aj
starý známy obyvateľ Veľkej. Bociany si od nepamäti získavajú priazeň obyvateľov slovenských miest
a obcí svojou príkladnou
starostlivosťou o potomstvo. Správa TANAP-u preto v posledných týždňoch
zlepšovala ich hniezdne
podmienky aj v ďalších
častiach nášho regiónu.
Po zime si záhradkári pripravujú riadky v skleníkoch,
či teplých hradách, kde sa
rastlinky už krásne riadkujú. Niektorí si už na stôl
donášajú prvé úrody reďkoviek, či jarnej cibuľky.
Príroda sa prebudila, začínajú kvitnúť kvety a záhradkári vysádzajú stromčeky.
Treba ich kupovať od dobrých
pestovateľov a na etiketách
si skontrolovať visačky, kde
je napísaná nielen odroda,
ale aj podpník, na ktorom je
naštepená. To je základ, aký
budeme mať v budúcnosti

Oblastná organizácia Konfederácie politických väzňov Slovenska v Poprade usporiadala minulú stredu pri príležitosti Dňa
nespravodlivo stíhaných pietnu spomienku. Tento deň - 13. apríl je v SR pamätným
dňom.
Už dve desaťročia stojí na cintoríne v Poprade - Veľkej pamätník mučených a umučených
v rokoch totality, politických väzňov a väznených v gulagoch. Predsedníčka OV KPVS
Anna Greňová uviedla: „Pripomíname si 66.
výročie tzv. „barbarskej noci“, kedy boli v noci z
13. na 14. apríla 1950 z kláštorov vysťahované

strom - s malým vzrastom
alebo vysokým, ktorý nám
v budúcnosti bude zavadzať.
Dajme stromom čo potrebujú
a oni sa nám o pár rokov za
to odvďačia úrodou. Nezabudnime na poriadny jarný
strih, aby sa v prvých rokoch
vytvoril poriadny koreňový
základ a mohol strom vyživovať. Nesnažme sa ponechávať
v korune veľa kostrových konárov, strom si vypustí každý
rok svoj obrast a je na nás,
ako si ho budeme smerovať.
Prvé štyri roky sa stromu
robí výchovný rez, takže nik-

Hľadá domov

najprv mužské rehole a neskôr aj ženské. Minulý režim sa pokúsil o ich likvidáciu.“ Nasledovalo obdobie, kedy boli tisíce občanov postihnutých perzekúciami totalitným režimom
za ich protikomunistický odpor. Na pietnom
akte sa zúčastnila aj Soňa Lišková, dcéra zosnulého Zoltána Kukulu, ktorý bol inšpirátorom vzniku pamätníka vo Veľkej.
V súčasnosti má OO KPVS v Poprade
približne 50 členov a ich rady sa postupne
zmenšujú. Prenasledovaní totalitou odovzdávajú svoje spomienky aspoň svojim potomkom.				(mar)

Do Mestského útulku v
Poprade priniesol milý pán
malé šteniatko. Našiel ho
vyhodené na hlavnej ceste a
nechýbalo veľa, aby skončilo
na neďalekej diaľnici. Našťastie sa dostalo do bezpečia,
momentálne je v dočasnej opatere a čaká na vysnívaný domov. Má meno Sisi, je nežné,
pokojné a prítulné, občas hravé a energické. Má približne
2,5 - 3 mesiace a rado spoznáva
svet. Je vhodné do bytu, ale aj
rodinného domu s celoročným
prístupom dnu. Potešilo by sa
aj inému zvieraciemu kamarátovi či detskej spoločnosti.
Kontakt: 09010 890 208.

svoj postrek akoby vyliali na
lúku, ak sú puky zatvorené a
nemajú na stromoch minimálne vypučané dve tretiny pukov. Vtedy je postrek neúčinný, nakoľko hmyz je ako pod
perinkou. Potom sú záhradkári sklamaní. Postrek nesmie
byť v čase dažďa, musí schnúť
na strome aspoň dve hodiny,
inak je opäť neúčinný.
Na egrešoch odstrihávame
posledné dva-tri púčiky, v
ktorých prezimovala americká múčnatka. Odstrihnuté končeky nevyhadzujte na
pôdu, ale ich spáľte.

V slivkách je hrozba napadnutím piliarkou, preto
pripravíme postrek proti nej
a postrekujeme v období,
keď okvetie je opadnuté minimálne v dvoch tretinách.
Vtedy sa nemusíme obávať, že
bude veľký nálet včiel, nakoľko potom je už kvet bez peľu.
Postrek robíme skoro ráno,
alebo neskoro večer, len za
dobrého počasia a minimálneho vetra.
Ochrany robíme postupne na cesnakoch, cibuliach a
ďalších plodinách, ktoré začínajú klíčiť.
(kal)

Záhradkár v apríli
dy ho nenechajme vyťažovať
na začiatku. Strihajte stromy
aj v korune, zoštíhľujte ich a
znižujte. Vyššie stromy prerezávajte, aj na kotlovú korunu,
vyrezaním stredníka - terminálu, pre presvetlenie stromu.
V apríli postupne končíme
s jarným strihom stromov a
pripravujeme sa na predjarný
postrek proti prezimujúcim
škodcom. Pozor na to, aby
sme ho urobili naozaj v pravý
čas, ako je to predpísané na tzv.
myšie uško. Rýchli záhradkári
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Zaujalo nás
Púpava môže
pomôcť

Náš stály čitateľ nám pri
príležitosti Dňa narcisov,
ktorý bol minulý piatok,
zaslal údaje o jednej nenápadnej bylinke. Ide o jednu
z najrozšírenejších rastlín púpavu, ktorá bežne rastie
na lúkach i v trávnikoch na
sídliskách. Čaj z nej údajne
pôsobí proti rakovinovým
bunkám. Treba ju však zbierať z čistých miest, ktoré
neležia príliš blízko cesty.
Rastie po celý rok, dokonca
sa neraz dá nájsť aj počas
zimy, keď nie je zem prikrytá snehom.
Staré mamy robievali z púpavových kvetov sirup, lebo
vedeli, že má veľké liečivé
účinky. Púpavový koreň vraj
dokáže pomôcť pri ničení rakovinových buniek bez toho,
aby nejako poškodil tie zdravé. Užíva sa z neho čaj. Pripravuje sa zvyčajne zo sušeného
pomletého koreňa. Použiť sa
môže aj na jemno nakrájaný
čerstvý koreň. Približne 1 až 2
čajové lyžičky koreňa sa zalejú
2,5 dcl vriacej vody a nechajú
vylúhovať približne 15 minút.
Čaj sa pije 2 až 3-krát denne,
najlepšie pred jedlom. Užíva sa
niekoľko mesiacov.
(ppp)
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V blízkom Svite bude veľké komunitné podujatie

Mesto Svit usporiada od 29. apríla do 1.
mája medzinárodné podujatie s názvom
SVIT.kom - komunitný život v Európe.
O prípravách informovali minulý štvrtok
primátor Svitu Miroslav Škvarek, zástupca
primátora Ivan Zima a tiež zástupcovia komunít, ktoré sa na podujatí zúčastnia.
Komunitný festival v centre Svitu vytvorí
priestor na prezentáciu komunít - mimovládnych organizácií v neziskovej zóne. Novinkou v tomto roku je nadnárodný rozmer - v
rámci programu príde do Svitu spolu vyše 60
zástupcov partnerských miest z Českej Třebovej z ČR a Knurówa z Poľska, ktoré sa zapojili
spolu s mestom Svit do projektu Európa pre
občanov.
Prvý deň SVIT.kom bude patriť konferencii venovanej témam európskeho občian-

stva. V druhý deň - 30. apríla sa môžu návštevníci tešiť na bohatý kultúrny program
na Námestí J. A. Baťu pred Domom kultúry
vo Svite a zároveň na prezentáciu remeselníkov a producentov potravín v predajných
stánkoch, ale aj zástupcov komunít z mesta
a blízkeho okolia. Súčasťou festivalu bude
aj možnosť vyskúšať si jazdu na ekologických elektrických trojkolkách. Ani tento rok
nebude chýbať výstava zvierat, fotografií,
tvorivé dielne, ukážky aktivít skautov, lukostrelcov, basketbalistov a ďalšie. Popoludní
bude do programu patriť i stavanie mája a
večer zapálenie tradičnej vatry v areáli Koliby vo Svite.
V nedeľu 1. mája sa na ihrisku ZŠ Komenského uskutoční futbalový turnaj zástupcov
partnerských miest.		
(ppp)

Nočná policajná naháňačka

s prekvapením v batožinovom priestore

V noci z piatka na sobotu
vyčíňal v uliciach Popradu
cestný pirát. Rýchlou jazdou v protismere ohrozil
dokonca aj mestských policajtov v služobnom vozidle.
Hliadka začala cestného piráta okamžite prenasledovať.
Unikajúci vodič po rýchlej
jazde v uliciach napokon odbočil na parkovisko pri rieke
Poprad, kde z auta vybehol
a zahodil kľúče od vozidla.
Policajnej hliadke sa ho však
podarilo zadržať. Pri kontrole bolo zistené, že 21-ročný

vodič z Važca mal 0,93 Mg/l
alkoholu v krvi, čo je 1,94
promile.
Ešte väčšie prekvapenie čakalo na mestských policajtov
v samotnom vozidle. V ňom
bolo zistených ďalších 6 osôb.
Dve osoby pritom naháňačku
absolvovali netradične - v batožinovom priestore.
Voči vodičovi bolo vznesené obvinenie a začaté trestné
stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej
látky. Prípad vyšetruje ODI
OR PZ v Poprade.
(gal)

V Tatrách

zranený turista
V sobotu 16. apríla boli
horskí záchranári požiadaní o pomoc pre 33-ročného českého turistu, ktorý
si zranil nohu. Napriek sezónnej uzávere turistických
chodníkov smeroval k Hincovému plesu. Záchranári
HZS zraneného po príchode
ošetrili a pomocou nosidiel
transportovali k Popradskému plesu, odtiaľ terénnym
vozidlom do Starého Smokovca, kde ho odovzdali
privolanej popradskej posádke RZP.
(ppš)

Tatranská literárna jar aj v Poprade

Poprední slovenskí a českí autori sa zišli vo Vysokých Tatrách a podhorí na
Tatranskej literárnej jari
(TLJ). Počas dvoch dní 6. - 7.
apríla sa rozprávali a prednášali publiku v knižniciach
a na základných a stredných
školách. V Podtatranskej
knižnici v Poprade boli literárnymi hosťami poetka,
prozaička a zbormajsterka
Lydie Romanská z Čiech,
zo Slovenska to boli básnik,
prozaik, bibliograf, editor
Miroslav Bielik a redaktor,
publicista, esejista Dušan
Mikolaj.
Predseda Spolku spisovateľov Slovenska (SSS) M.
Bielik študentom Súkromnej
strednej odbornej školy Veľká predstavil činnosť spolku,
jeho periodiká - časopis pre
mladú literatúru a umenie
Dotyky, Literárny týždenník, ako aj zámer dvojdňo-

vého stretnutia.
S myšlienkou TLJ prišiel
práve spolok, ktorý tam
taktiež uzatvoril partnerskú
zmluvu s Obcou českých
spisovateľov. Ambíciou je
spoluprácu postupne rozšíriť o všetky štáty V4.
Autori predstavili svoju
tvorbu, prácu a porozprávali

o potrebe a hodnotách literatúry, ktoré prináša.
Poetka L. Romanská darovala študentom svoje dve
básnické zbierky, z ktorých
predniesla pár úryvkov a
podporila tak záujem mládeže o poéziu. Vysvetlila im,
prečo je dobré siahať po veršoch: „Aby bol váš život kraj-

ší, aby bol lepší a aby ste boli
šťastnejší.”
Deň pred návštevou knižnice D. Mikolaj vo vile Flóra slávnostne uviedol do
knižného sveta a verejnosti
svoju najnovšiu životopisnú
knihu Belo Kapolka - citlivá
Tatranská žula. Prostredníctvom osobnosti a tvrdej
práce nášho regionálneho
literáta, chatára a horolezca
dal touto knihou študentom
príklad na správny prístup k
životu.
Popri rozprávaní o literatúre vyzdvihli majstri slova
aj krásu Vysokých Tatier,
ktorú majú miestni na dosah
a ako L. Romanská doplnila:
„Nič nie je samozrejmé, ani
samotný život.” Práve do Tatier sa vracajú viaceré umelecké duše čerpať z horského
prostredia pokoj a inšpirácie
pre svoje diela.
Adriana Hricková

Napadol
ho nožom

Popradskí policajti obvinili 49-ročného Petra z Popradu z prečinu ublíženia na
zdraví spáchaného v súbehu s prečinom výtržníctva.
V prípade preukázania viny
mu hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.
Peter v stredu 13. apríla
podvečer na Ul. Moyzesovej
v Poprade pristúpil k 36-ročnému Marekovi, ktorého po
predchádzajúcej slovnej výmene názorov fyzicky napadol. Najskôr ho sotil na zem,
potom ho kopal a udieral do
hlavy i do celého tela. Muži
na zemi spolu zápasili, no
Peter vreckovým nožom zranil Mareka v oblasti ramena
a predlaktia. Tieto zranenia
si vyžiadajú dobu liečenia 21
dní. Útočník bol policajnou
hliadkou zadržaný, obmedzený na osobnej slobode a
umiestnený do cely policajného zaistenia.
(krp)

Obvinení
zo závažného
zločinu

Popradskí policajti vzniesli
obvinenie voči 31-ročnému
Martinovi a 28-ročnej Monike za zločin sexuálneho
násilia spáchaného v súbehu
so zločinom výroby detskej
pornografie. Zároveň bola
obvinená aj 36-ročná Jana
a to za zločin výroby detskej
pornografie.
Na základe vyšetrovania
bolo preukázané, že Martin na
neznámom mieste od presne
nezistenej doby najneskôr do
júna 2015, za účasti obvinenej
Moniky mal využiť bezbrannosť jej maloletej dcéry a vykonal na nej sexuálne praktiky. Toto konanie zaznamenala
samotná Monika na videozáznam, ktorý bol zaistený pri
domovej prehliadke. Martin
ďalej v roku 2013 prostredníctvom internetu vyhotovil
obrazový záznam s obsahom
zobrazovaných obnažených
častí tela troch detí mladších
ako 12 rokov, pričom vyhotovenie tohto záznamov mu
umožnila obvinená Jana. Aj
tento záznam bol políciou zaistený pri domovej prehliadke.
V prípade preukázania
viny im hrozí trest odňatia
slobody na sedem až pätnásť rokov.
(krp)
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Deti nocovali v knižnici s Andersenom TA-tri - trojgeneračná výstava v TG

Čítanie detí podporila Podtatranská knižnica v Poprade aj zapojením
sa do medzinárodného podujatia
Noc s Andersenom. Deti z popradských základných škôl zažili rozprávkovú noc medzi regálmi s knihami v
piatok 1. apríla, deň pred výročím
narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena.
Na začiatok sme nocľažníkom
predstavili podujatie Noc s Andersenom a jeho zmysel.
Školáci sa aj tento rok Napísali
stretli s osobnosťou a krásnymi rozprávkami, ktoré celému svetu zanechal Hans Christian Andersen. Už
na začiatku deti predviedli svoju šikovnosť, keď v zašifrovanej abecede
rozlúštili heslo, ktoré sa nieslo celým
večerom:
„Do knižnice radi chodievame,
s Andersenom dnes zaspávame.
Knihy to sú naša radosť,
a dnes si ich užijeme celkom dosť.“
Žiaci si mohli vyskúšať ako sa písalo kedysi, keď sa na andersenovník
podpisovali pravým husacím perom
a tušom.
Ďalšiu časť večera sa deti s knihovníčkami venovali vybranej knihe od
Gabriely Futovej Nototo a strašidelná
škola Elvíry Múdrej. V prečítaných
ukážkach z knihy predstavili knihovníčky hlavných škriatkov. Po prečítaní
vybraných úryvkov knihy sa preme120 rokov od narodenia básnika,
prekladateľa, publicistu a úradníka
Júliusa JANČA (*13. 4. 1896 Spišská
Sobota - †17. 12. 1961 Bratislava, pochovaný v Trenčíne)
Otec Juraj Jančo, matka Zuzana,
rod. Šafranková, mal 4 súrodencov.
Ľudovú školu navštevoval v Poprade
(1902 - 1907) a Liptovskom Hrádku
(1907 - 1908), od roku 1911 študoval
v meštianskej škole v Liptovskom Mikuláši, 1913 - 1916 vo vyššej obchodnej škole v Kežmarku (1913 - 1016)
a 1947 - 1950 vo Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.
Pracoval ako účtovník lesného úradu
v Liptovskom Hrádku (1914 - 1920),
vo Velikom Bočkove a Rjachove (Ukrajina) (1920 - 1922). Potom sa vrátil do
Liptovského Hrádku a bol účtovným
revidentom. Popritom kultúrne pôsobil ako knihovník miestnej Besedy,
predseda spolku Slovenský kruh a pokladník Klubu československých turistov. So sestrou Júliou hrával od 1919
s hrádockými ochotníkmi a poslovenčoval pre nich české hry. V rokoch
1932 - 1947 pracoval na Riaditeľstve
štátnych lesov a majetkov v Banskej
Bystrici a 1947 - 1951 bol pracovníkom
Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave.
Spočiatku písal básne a prekladal
aktuálnu prózu z ruštiny, nemčiny

nili na škriatkov, prezradili svoje príbehy zrodenia a náplň svojej škriatkovskej práce. Napokon vyzvali aj
deti, aby sa stali škriatkami, vymysleli
si meno, príbeh a výtvarne stvárnili
svoju podobizeň. Kreativita žiakov
bola jedinečná a originálna. Počas
Noci s Andersenom sa zrodilo 27
menších škriatkov s krásnym, inšpiratívnym alebo zábavným príbehom.
Tak ako škriatkovia v strašidelnej
škole Elvíry Múdrej
ste nám prekonávajú strach,
trénujú obratnosť a šikovnosť na
opičej dráhe, podobnú mali deti pripravenú aj v knižnici.
Malých škriatkov sme potešili aj
ďalšími súťažnými vedomostnými
hrami, tentoraz ale preverovali svoje
znalosti v družstvách. Aktívni, vynaliezaví a talentovaní škriatkovia zvládli všetky úlohy od knihovníckych
škriatuliek, a tak si na záver noci zaslúžili vybiť zvyšky energie na zábavnej diskotéke plnej pohybových hier.
Podujatie Noc s Andersenom na
Slovensku koordinuje už od roku
2006 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (sskk). Do 11. ročníka
podujatia sa zapojilo 235 verejných
a školských knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska, v ktorých strávili
nezabudnuteľnú Noc s Andersenom
takmer 10 000 slovenských detí.
Adriana Hricková

Výstava TA-tri je spojením a zladením troch generácií, z cyklu Učiteľ a jeho žiaci. Konkrétne kontúry
výstavy sa začali napĺňať pred pár
rokmi, keď sochári Ľubomír Purdeš a Rastistav Biarinec urobili so
svojím profesorom Jurajom Melišom niekoľko výstupov na Kriváň.
Uvažovali o krajine, meditovali,
rozmýšľali, akým spôsobom by ju
vedeli využiť v ich sochárskej reči.
Projekt Kriváň vystavujú zatiaľ
v čiastočnej podobe.
Ľ. Purdeš vo svojej tvorbe rád využíva aj netradičné materiály: „Odpad
je dávno pre umelcov motivujúcim
prvkom. Už v roku 1914 sa začali
vystavovať veci zo smetiska. Napr. pisoár, bez nejakého zásahu, len inštalovaním bol povýšený na hotové dielo. Mnohí umelci využívajú v dielach
nájdené veci.“
R. Biarinec, ďalší zo žiakov J. Meliša

V Tatranskej galérii otvorili minulý
piatok výstavu TA-tri. Na foto riaditeľka TG Anna Ondrušeková so
sochármi Ľubomírom Purdešom
(vľavo) a Rastislavom Biarincom,
ktorí sú prvými absolventmi profesora Juraja Meliša. Výstava je spojením troch sochárov, troch generácií a ich pedagogických procesov, ale
aj troch geografických bodov, ktoré
hľadali v krajine Kriváňa v súznení legendy vzniku názvu Tatier.

Historické osobnosti mesta Poprad
V apríli si pripomíname:

a francúzštiny, neskôr písal nekrológy, články a spomienky. Publikoval od
roku 1923 v Slovenských pohľadoch,
v Novom rode, Živene, Slovenskom
denníku, Republikáne, Slovenskom
večerníku, v Tatranskom Slováku,
Národných novinách, Novom svete,
Našom národe, Kultúrnom živote,
Evanjelickom posle spod Tatier. Bol
autorom štúdií o Jozefovi Jančovi
a usporiadateľom jeho pozostalosti,
spomienok na Michala Janču, Mateja
Kosca a Alberta Škarvana. Prekladal
z ruštiny, francúzštiny a nemčiny, pre
ochotnícke divadlo poslovenčoval
české divadelné hry. Od roku 1961
používal aj značky J. J., J., -čo.
Bol členom Hurbanovej evanjelickej spoločnosti, Slovenského národného múzea v Bratislave a zakladajúcim členom Ústredia slovenských
ochotníckych divadiel v Martine.
20 rokov od úmrtia lekára MUDr.
Milana JAKUBÓCIHO (*19. 7. 1914
Trenčín - †25. 4. 1996 Poprad, pochovaný vo Veľkej)
Pochádzal z obuvníckej rodiny,
v ktorej bol najstarším z troch detí.
So zdravotnou sestru Annou (*1917
- †1979) sa oženil v roku 1945 a mal

reagoval na tvorbu svojho profesora, ktorý pracoval s tzv. dostupným
materiálom. Nechcel sa vyhovárať
na nedostatok dreva, kameňa, keď
všade navôkol vytvárame odpad.
„Nadviazal som na túto jeho myšlienku. Tvorím z odpadkov. Pri tvorbe poukazujem na premenu, ktorá sa
deje v prírode - na fosilizáciu rastlín,
živočíchov, ktoré skameneli. Rozvíjam
tému výnimočnosti prírody, ktorá si
dokáže bez zásahu človeka poradiť
s odpadom (aj keď za stovky rokov,
pretože prírodu ním zaplavujeme).
Človek by mal tomu napomôcť a tento proces urýchliť. Najviac používam
PET fľaše, igelitové vrecúška, pneumatiky. Napríklad na nelegálnu skládku
nalejem betón a ona je odtlačkom reality. Prípadne do PET fliaš nalejem
betón a pripomína mi to skameneliny
živočíchov z treťohôr.“ Výstava potrvá do 12. júna 2016.
(kpa)

dvoch synov.
V rodnom meste absolvoval základnú a strednú školu. V rokoch
1933 - 1939 bol poslucháčom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, kde aj promoval. Ako
lekár nastúpil do Štátnej nemocnice
v Trenčíne, kde pracoval od 15. júla
1939 do 19. septembra 1940. Počas
svojho pobytu v Trenčíne ukrýval
pred Nemcami židovského lekára
Alberta Trojana, ktorý neskôr pracoval až do svojej smrti v jednej z pražských nemocníc.
Po skončení dvojročnej základnej
vojenskej služby bol zaradený ako lekár Slovenskej armády, ktorá bojovala
v Rusku. Prebehol na druhú stranu
frontovej línie a slúžil v armáde generála Svobodu. Od decembra 1943
do septembra 1945 pracoval ako sekundárny lekár v nemocnici v Levoči.
V tomto čase bol na 6 mesiacov opäť
povolaný na mimoriadnu vojenskú
službu.
Od 1. októbra 1945 vykonával funkciu obvodného lekára vo Veľkej. Obvod spravoval do svojho dôchodku v
roku 1979. Ako dôchodca vykonával lekárske služby do roku 1985. Okrem toho
od roku 1953 pracoval ako predseda po-

sudkovej komisie na Odbore sociálneho
zabezpečenia na ONV v Poprade.
360 rokov od úmrtia evanjelického kňaza Valentína HANKEHO
(HANNCKE) (*Engelsberg - †6. 4.
1656 Sabinov)
Otec Valentín bol pastorom v Rakúsoch (*1625 - †1631), matka Katarína, rod. Freudová, dcéra Matúša,
kazateľa v Krnove. Synovia Jan a Matúš - ľubietovský pastor.
S rodičmi bol vyhnaný zo Sliezka,
kvôli viere a takto sa dostal do Uhorska,
kde ho vychovávali. Otec získal miesto
kňaza v Rakúsoch. Tu žil do roku 1631.
Študoval v Banskej Bystrici a v Prešove,
po jednom roku študoval v gymnáziu
v Toruni, v Elbigu a štyri roky filozofiu
a teológiu na univerzite v Královci. Pre
nedostatok finančných prostriedkov ho
rodičia povolali domov. Ako nemecký
diakon pôsobil v Spišskom Podhradí
(1646) ako nástupca Melichara Kliesa
z Nového Jičína. 22. novembra 1646
bol ordinovaný Martinom Wagnerom
v Bardejove. 4. decembra 1648 bol povolaný za nemeckého diakona do Levoče a 1. marca 1652 sa stal pastorom
v Spišskej Sobote. Koncom roka 1653
prešiel za pastora do Sabinova. V tejto
funkcii sa zúčastnil 15. a 16. synody
v Prešove. Zomrel na záškrt.
Zuzana Kollárová
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Niekedy sa až na stupňoch víťazov začína ozajstný boj.
W. L. Brudzinski

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 20. apríla má meniny Marcel, vo štvrtok 21. apríla Ervín,
v piatok 22. apríla Slavomír, v sobotu 23. apríla Vojtech, v nedeľu 24. apríla Juraj, v pondelok 25. apríla Marek a v utorok 26.
apríla Jaroslava.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V sobotu 16. apríla 2016
vo Veľkej s

Jozefom Rušinom,
67-ročným

V pondelok 18. apríla 2016
vo Veľkej s

Petrom Meliorisom,
54-ročným

V utorok 19. apríla 2016
vo Veľkej s

Annou Blahutovou,
58-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 20. apríla 2016
o 15. hod. vo Veľkej s

Ing. Františkom Tilimonom,
63-ročným

Vo štvrtok 21. apríla 2016
o 11. hod. vo Veľkej s

Máriou Mlynarčíkovou,
100-ročnou

Vo štvrtok 21. apríla 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Annou Čonkovou,
76-ročnou

Blahoželanie
Dnes 20. apríla sa dožíva 90-tych narodenín Chrudoš Kotyza z Popradu. K tomuto
krásnemu jubileu mu želáme veľa zdravia,
pohody a ešte veľa dobrých chvíľ.
Dcéra Libuša a vnučky Martinka a Marcelka s rodinami

Program kina CINEMAX Poprad
Od 21. apríla do 27. apríla

Orol Eddie - o 13. hod. (hrá
sa len cez víkend), Kniha
džungle 2D - o 15.20 hod.,
Kniha džungle 3D - o 17.40.
(nehrá sa 26.4.), Artmax filmy
- Já, Olga Hepnarová - o 17.50
hod. (hrá sa len 26.4.), Lovec:
Zimná vojna 3D - o 20. hod.,
Pat & Mat vo filme - o 13.20
hod. (hrá sa len cez víkend)
a o 15.20 hod. (nehrá sa 25.4.),
Lovec: Zimná vojna 2D o 15.30 hod. (hrá sa len 25.4.)
a o 17.20 hod. (nehrá sa 25.4.),
Noc v New Yorku - o 19.50
hod. (nehrá sa 25.4.) a o 20.30

hod. (hrá sa len 25.4.), Predpremiéra - Deň matiek - o 18.
hod. (hrá sa len 25.4.), Detské
kino - Malý princ - o 13.40
hod. (hrá sa len cez víkend), Teória Tigra - o 15.30 hod. (hrá
sa len 25.4.) a o 16. hod. (nehrá sa 25.4.), Zázraky z neba
- o 18.20 hod. (nehrá sa 25.4.),
Hardocra Henry - o 17.50
hod. (hrá sa len 25.4.) a o 20.40
(nehrá sa 25.4.), ARTMAX
OPERA - Lucia z Lamermooru (priamy prenos) - o 20.10
hod. (hrá sa len 25.4.). Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)
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Stretli sa organizácie cestovného ruchu

Rok 2016 bude v Prešovskom kraji plný aktivít v cestovnom ruchu. Krajská organizácia
cestovného ruchu a oblastné organizácie
pripravujú nielen marketingové kampane a
podujatia, ale pokračovať budú aj v budovaní potrebnej turistickej infraštruktúry.
Vo Vysokých Tatrách sa v utorok 12. apríla
stretli členovia krajskej organizácie cestovného
ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska a zástupcovia Slovenskej agentúry pre cestovný
ruch. Spoločne prebrali svoje aktivity v oblasti
rozvoja cestovného ruchu. „Hlavnou myšlienkou stretnutia bola prezentácia realizovaných
aktivít a predstavenie plánov na rok 2016. Ide
zároveň o výmenu dôležitých skúseností, nápadov a inšpirácií, ktoré v jednotlivých oblastných

organizáciách fungujú a mohli by byť prospešné
aj pre ďalších,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ
KOCR Severovýchod Slovenska.
Podobne ako KOCR Severovýchod Slovenska, aj ostatné oblastné organizácie plánujú
v roku 2016 pokračovať v cielenej propagácii turistických zaujímavostí na Slovensku aj
v zahraničí. Okrem marketingových aktivít a
podpory veľkých podujatí je veľmi dôležitou súčasťou budovanie drobnej turistickej infraštruktúry. „Budovanie turistických prístreškov, značenie a budovanie cyklotrás, športovo-relaxačné
zóny, tvorba nových atraktivít, osadzovanie informačných tabúľ a podobne - v týchto a podobných aktivitách sa bude ďalej pokračovať aj
v roku 2016,“ zhrnul Janoško.		
(bač)

Najlepší Popradčania na Tatranskom prameni

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade organizovalo
v minulých dňoch regionálnu
prehliadku hudobného folklóru detí Deti deťom a dospelých Stretnutie s piesňou v
kategóriách sólistov spevákov
a inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.
Odborná porota vyhodnotila vystúpenia mladých umelcov a udelila zlaté, strieborné
a bronzové pásma. Za okres
Poprad získala priamo z Popradu v hudobnom folklóre

Deti deťom, v kategórii sólistov spevákov Zlaté pásmo s
postupom Júlia Dvorčáková,
s návrhom na postup Eliška
Galovičová a Zlaté pásmo
Ľuboslava Grivalská, všetky
z DFS Letnička Poprad, Strieborné pásmo Samuel Sulír a
Matej Dančo z DFS Popradčan, Paulína Budzová a Martina Kapusniaková z DFS
Letnička a Bronzové pásmo
Lea Hlinková a Stela Kravcová z DFS Popradčan.
V kategórii ľudových hudieb
získala za okres Poprad Zlaté
pásmo s postupom ĽH DFS

Popradčan, ZUŠ Štefánikova
Poprad, v kategórii speváckych skupín si odniesla Zlaté
pásmo s postupom DSS DFS
Letnička I a Strieborné DSS
DFS Letnička II a Bronzové
pásmo DSS DFS Popradčan.
V hudobnom folklóre dospelých Stretnutie s piesňou, v kategórii sólistov spevákov si za
okres Poprad odniesla z Popradu Bronzové pásmo Lenka
Budzáková a Natália Lištiaková, v kategórii speváckych
skupín Zlaté pásmo s postupom ženská spevácka skupina
FS Vagonár Poprad.
(pšv)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 20. apríla - Limba, vo štvrtok 21. apríla Sunpharma - Kaufland, v piatok 22. apríla
- Lekáreň na autobusovej stanici, v sobotu
23. apríla - Sunpharma - Tesco, v nedeľu
24. apríla - Corrib, v pondelok 25. apríla Diecézna lekáreň sv. Lukáša a v utorok 26. apríla
- Victoria.
Limba: Podtatranská 5, č. t. 772 26 57, Sunphar-

ma - Kaufland: Moyzesova ul., Lekáreň na autobusovej stanici: Wolkerova ul., Sunpharma
- Tesco: Teplická cesta, Corrib: Levočská ul.,
Diecézna lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina 32,
č. t. 772 23 07, Victoria: Drevárska ul.
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
Potrebovali
by ste trochu viac pokory, ale tá nie je vo
vašej povahe. Tentoraz vás k nej
donútia okolnosti.

Pustíte sa
do niečoho,
čo vám v dlhodobom horizonte
prinesie veľké úspechy a finančné
zisky.

Objavia sa
okolnosti,
ktoré vás privedú k zamysleniu
sa nad nejakým dôležitým životným rozhodnutím.

Finančné
záležitosti
sa usporiadajú k vašej spokojnosti. Aj v rodine nastane dlhoočakávaný pokoj.

Môžu
sa
objaviť
zdravotné ťažkosti, ktoré vás potrápia. Dajú vám na vedomie, že
sa máte o seba viac starať.

Váš optimistický
pohľad na svet vás robí v spoločnosti obľúbeným. Viete vyriešiť s
nadhľadom a v prospech väčšiny
aj ošemetné veci.

Vaše rozhodnutie
ovplyvní viacerých ľudí, preto by
ste mali dobre zvážiť, či niekomu
nepoškodíte.

Niekto
z
vašich
priateľov vás prekvapí nejakou
zaujímavou ponukou. Ukáže sa
výhodná minimálne na desať
rokov.

Po dlhšom
období nepokoja a neistoty sa váš život
zmení. Pocítite prílev novej energie a radosti zo života.

Budete
sa zaoberať nejakou starou záležitosťou,
ktorú sa vám podarí doviesť do
zdarného konca.

Zistíte, že
niečo, čo
ste považovali za obzvlášť ťažké,
sa nakoniec ukázalo ako jednoduché.
Nekazte si
budúcnosť
neustálym obzeraním sa do minulosti. Tú už raz a navždy pochovajte a viac neotvárajte.
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Streda 20. apríl o 18. hod. /
DK Poprad - divadelná sála
XXXX. ROČNÍK
POPRADSKEJ
HUDOBNEJ JARI
RICHARD RIKKON
& FRIENDS
SISA SKLOVSKÁ
& FELIX SLOVÁČEK
Pod záštitou primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka.
Vstupné: 10 € / 5 €

Vstupenky vyhrali

V predchádzajúcom vydaní
novín Poprad bola uverejnená súťaž na kúzelný večer
s názvom Majstri ilúzií a kúziel, ktorý bude v sobotu 23.
apríla o 18. hod. v Dome kultúry v Poprade. Rovno pred
očami divákov budú veci
miznúť, vznášať sa, ohýbať
alebo množiť. Spomedzi tých,
ktorí sa do súťaže zapojili
boli vyžrebovaní: Veronika
Fábová, Ľ. Svobodu, Poprad,
Lívia Hudranová, Švábovce
16 a Ján Jakubčák, Podjavorinskej ul., Poprad. Lístky
si môžu prevziať v redakcii
(Podtatranská 149/7, Poprad)
v pracovné dni do 15. hod.
Vstupenky na podujatie sa
dajú zakúpiť v Mestskej informačnej kancelárii v Poprade.
Viac informácii na www.iluziamagica.com.
(ppp)

Štvrtok 21. apríl o 19. hod.
/DK Poprad - klub Zóna
KATKA KOŠČOVÁ
& DANIEL ŠPINER
Komorný jazzovo-šansónový večer. Vstupné: 7 €

Kultúrny program mesta Poprad
Šlágr TV. Vstupné: 9 €
Sobota 23. apríl o 18. hod. /
DK Poprad - divadelná sála
ILUZIA MAGICA 2016
alebo Mágia a ilúzie
opäť v Poprade
Medzinárodný festival modernej mágie, kúzelníkov a
ilúzií...
Vstupné: 10 €

Nedeľa 24. apríl o 10. hod. /
DK Poprad - divadelná sála
KÚZELNÝ KARNEVAL
Program pre deti. Zábavná
show s kúzelníkmi o čarovaní.
Piatok 22. apríl o 18. hod. / Vstupné: 1,50 €
DK Poprad - divadelná sála
DUO JAMAHA
Nedeľa 24. apríl o 17. hod. /
Koncert najpopulárnejšej DK Poprad - divadelná sála
skupiny televíznej stanice REČI O GEMERI

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,
058 42 Poprad
prijme do pracovného pomeru

Kina Tatran

právnika

Predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - študijný program právo,
minimálne 5 ročná odborná právnická prax, komplexný prehľad
v právnom prostredí, skúsenosti v oblasti samosprávy vítané, práca s počítačom na pokročilej úrovni, vodičský preukaz sk. B,
profesionálny, pragmatický a proaktívny typ, ktorý sa dokáže rýchlo
zorientovať v problematike a samostatne riešiť problémy a má veľmi
dobré komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti.
Náplň práce:
Samostatný výkon odborných právnických činnosti na právnom
oddelení MsÚ:
zastupuje mesto Poprad pred štátnymi a inými orgánmi, organizáciami, podnikateľskými subjektmi, občanmi a na súdoch SR vo
všetkých veciach a výkon úkonov s tým spojených, t.j. prijíma písomnosti, podáva návrhy a žiadosti, uzaviera zmiery, uplatňuje nároky,
vzdáva sa nárokov, podáva opravné prostriedky, zabezpečuje vypracovanie jednotlivých druhov zmlúv, zúčastňuje sa na rokovaniach
k zmluvným vzťahom mesta, vykonáva kontrolu všetkých zmlúv,
komplexne zabezpečuje správne agendy v organizácii samosprávy,
aktívne sa podieľa na normotvornom procese pri vydávaní právnych
noriem, VZN a iných predpisov vydávaných orgánmi samosprávy
mesta, zabezpečuje výkon právneho poradenstva pre jednotlivé
organizačné zložky samosprávy mesta a jeho orgány,
poskytuje
právne poradenstvo pre občanov mesta Poprad v bezplatnej právnej
poradni, vedie a podieľa sa na prerokovaní priestupkov a deliktov
na jednotlivých odboroch mesta, zabezpečuje výkon exekúcií podľa Zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný pracovný pomer
Požadované doklady:
písomná prihláška, štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného
telefonického kontaktu, kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti, súhlas uchádzača so
spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Uzávierka prihlášok je 22. apríla 2016 do 14. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrené doručiť v zalepenej obálke s označením „neotvárať - právnik“ 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
Po vyhodnotení prihlášok budú prihlásení uchádzači informovaní
o ďalšom postupe.				
PP-48

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

22. apríl o 19. hod.
HARDCORE HENRY
USA/RUS, 2016, MP 15
Zbesilý akčný snímok v neuveriteľnom tempe. Prvý film na svete
natočený kompletne z pohľadu
prvej osoby. Akčný, originál s čes.
titulkami, 90 min. Vstupné: 4 €

•

•

•

•
•

21. apríl o 19. hod.
PÁN BEZCHYBNÝ
FR, 2015, MP 15
Nikdy nepracuj s mŕtvym mužom. Ambiciózny mladík sa rozhodne vydávať rukopis mŕtveho
muža za svoj vlastný. Thriller,
originál so sloven. titulkami, 103
min. Vstupné: 4€

•

•

•

•

Inzercia
Pre daj

Predám lacno drevený
•obklad
- 3 €, zrubový pro-

fil, hranoly, aj dlážkovicu
na podlahy. Inf.: č. t. 0908
234 866.		
4/16-P
Predám zánovný šijací
stroj, ktorý aj vyšíva a pláta
a tmavý rozťahovací stôl. Inf.:
č. t. 0908 070 967.
14/16-P
Predám
novú
liaheň
za 50 €, klietky pre chov
prepelíc a pasce, viac na
www.123nakup.eu Inf.: č. t.
0907 181 800.
16/16-P
Predám záhradu (400 m2)
na Dubine IV. s drevenou
chatkou, skleníkom 20 m2,
pivnicou, ovocnými stro-

•
•
•

Vstupné: 6 € / 3 €

Streda 27. apríl o 18. hod. /
DK Poprad - divadelná sála
HĽADANIE
V OBLAKOCH
Veselohru I. Bukovčana v réžii Rudolfa Kubusa divákom
predstavia herci divadla
Ozvena - Poprad-Stráže pod
Tatrami.
Utorok 26. apríl o 18. hod. Vstupné: 4 € a 2 €
/ DK Poprad - divadelná sála
XXXX. ROČNÍK PHJ
Sobota 30. apríl o 19. hod. /
VIVALDIHO ŠTYRI
DK Poprad - divadelná sála
ROČNÉ OBDOBIA
ODVRÁTENÁ
V OBRAZE A V HUDBE
STRANA MESIACA
MUCHOVO QUARTETO Čierna komédia. Účinkujú:
& VLADO KULÍŠEK
M. Vášaryová, V. Horján, Z.
Pod záštitou primátora mes- Šebová a D. Abrahámová.
ta Poprad Jozefa Švagerka.
Predstavenie je vhodné pre
Koncert vynikajúceho telesa divákov od 15 rokov!
spestrený obrazom Vivaldi- Vstupné: 15 € / predpredho hudby v podaní známeho aj MIK 052/4361192 a DK
míma Vlada Kulíška.
052/77 222 55.
/ FS ŽELEZIAR
V celovečernom programe
predstaví FS Železiar reálie
zo života obcí Rejdová, Gemerská Poloma, Vlachovo a
Gočovo.
Vstupné: 7 € a 4 € / predpredaj: MIK 052/4361192

23. apríl o 16. hod.
ŽMURKO BILL, AU, 2015, MP
Žmurko Bill je malá koala s veľkou fantáziou. Sníva o tom, že
jedného dňa opustí svoje malé
pokojné mestečko a pôjde po
stopách svojho otca. Animovaný slovenský dabing, 93 min.
Vstupné: 4 € / 3,50 € deti
23. a 24. apríl o 19. hod.
ZÁZRAKY Z NEBA
USA, 2016, MP 12
Príbeh vážne chorého dievčatka,
ktoré po páde zo stromu nielenže
prežilo, ale sa aj zázračne uzdravilo.
Dráma, originál so slov. titulkami, 109 min.
Vstupné: 4€
24. apríl o 16. hod.
DOM KÚZIEL, BE, 2013
Opustený kocúrik Hrom sa jedného dňa ocitne v tajuplnom

dome starého kúzelníka, ktorý
obývajú aj nevšedné bytosti zo
sveta fantázie. Animovaný/rodinný, slovenský dabing, 85 min.
Vstupné: 4 € / 3,50 € deti
25. apríl o 19. hod.
JA, OLGA HEPNAROVÁ
ČR/PL/SR/FR, 2016, MP 15
V roku 1973 nasadla do nákladného auta a v centre Prahy zabila
osem ľudí. Svoj čin považovala za
akt pomsty spoločnosti, ktorá jej
podľa nej celý život ubližovala.
Dráma, česká verzia, 105 min.
Vstupné: 4 €/2 € s preukazom FK
			
Digitalizáciu Kina Tatran finančne podporil Audiovizuálny fond

Viac na www.kinotatran.sk

mami a ríbezľami. Pozemok
slnečný, svahovitý, s murovanými kaskádami. Cena 7 700
€, možná dohoda. Inf.: č. t.
0903 660 033.
17/16-P

recepčného. Nástup 05/2016.
Práca iba v noci. Inf.: cirjakova@kupelens.sk
37/16-R

Kú pa

- bývalý Glóbus), 90 minút pre pohodu a zdravie
certifikovaným masérom.
Inf.: č. t. 0907 641 638,
0944 087 950.
34/16-R

včely, jednu rodinu.
•Inf.:Kúpim
č. t. 052/776 37 11. 6/16-K
Kúpim 3-izbový byt v
•Poprade.
Inf.: č.t.: 0902 137
406		

7/16-K

rô zne

Náter
striech,
fasády
•a kostoly
- 3 €/m s farbou,
2

základ a vrch. Inf.: č.t. 0915
423 705 (p. Ivan).
29/16-R
Kúpele Nový Smokovec
a.s. príjmu do PP nočného

•

- salón LUCIA
•M,MASÁŽE
Nám. sv. Egídia (budova

Centrum
sociálnych
•služieb
v Poprade príjme

do pracovného pomeru
opatrovateľku. Žiadosti so
životopisom posielajte na
adresu: Centrum sociálnych
služieb v Poprade, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad, alebo e-mailom: pam@
css.poprad.sk
36/16
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11. 5. CERT

N
PRIDANÝ KSOLAVE
V BRATI

uvádza

HABERA &TEAM

“33”
TOUR 2016

1. 5. PRIEVIDZA - Zimný štadión
4. 5. KOŠICE - Steel arena
6. 5. POPRAD - Zimný štadión
11. 5. BRATISLAVA - AEGON aréna
12. 5. BRATISLAVA - AEGON aréna
16. 5. MARTIN - Zimný štadión

www.mejdanroku.sk

Info a predaj vstupeniek:
Mediálni partneri:

PP-47

UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA

2016

• V popradskej viacúčelovej
hale Aréna sa 8. mája o 19.30 hod.
uskutoční Popradský majáles, na ktorom bude účinkovať Dara Rollins,
Dominika Mirgová, Rakby a Laci
Strike. V stredu 18. mája o 18. hod.
tam bude mať koncert český folkový
spevák Jarek Nohavica, ktorého hosťom bude Robert Kušmierski z Poľska. O deň neskôr uvidia diváci v Aréne ruský cirkusový muzikál s názvom

Alenka v krajine zázrakov.
Komorný koncert stálice českej hudobnej scény Marie Rottrovej,
ktorej najkrajšie piesne zaznejú len v
sprievode klavíra sa uskutoční v sobotu 14. mája o 20. hod. v Grand
hotel Kempinski High Tatras na
Štrbskom Plese.
Koncert pod názvom Môj život
je muzika v podaní hudobnej skupiny
Kollárovci si môžu záujemcovia vypočuť vo štvrtok 19. mája o 18.30 hod.
v Dome kultúry vo Svite.
(ppš)

•
•

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

ING
KAST
20.

Paľo Habera s Teamom idú na turné

ROČNÍK SÚŤAŽE

NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA
21. 4. 2016 (štvrtok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR
22. 4. 2016 (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 17. 6. 2016
V SPIŠSKOM DIVADLE A MAJÚ MOŽNOSŤ UPLATNIŤ SA AKO MODELKY A HOSTESKY V AGENTÚRE ŠTÝL.

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

Pozvánky

PP-36

Slovenská hudobná legenda Paľo
Habera vyráža na turné. So svojou
kapelou absolvuje koncertnú šnúru HABERA & TEAM “33“ TOUR
2016 v piatich slovenských mestách
a následne sa vyberie aj do Čiech.
Séria vystúpení pri príležitosti 33
rokov existencie skupiny Team
prinesie prierez najväčších hitov
kapely z čias jej najväčšej slávy a
zároveň novších skladieb.
Koncert Paľa Haberu a skupiny
Team bude aj v Poprade. Vystupovať
budú 6. mája 2016 o 20. hod. na zimnom štadióne.
Redakcia NOVÍN POPRAD
v spolupráci s organizátormi pripravila pre čitateľov súťaž o vstupenky na koncert v našom meste.

Podmienkou je vystrihnúť kupón,
ktorý je súčasťou tejto súťaže a zaslať ho do redakcie (Podtatranská
149/7, 058 01 Poprad) do pondelka
25. apríla 2016. Mená piatich vyžrebovaných čitateľov budú uverejnené v NOVINÁCH POPRAD
v stredu 27. mája 2016.
(ppš)

Kupón

20. 4. 2016
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Futbalisti otočili zápas so Spišskou Novou Vsou

Popradskí futbalisti
v treťom kole skupiny o zotrvanie
v DOXXbet lige Východ porazili
v sobotu doma Spišskú Novú Ves
3:2 a upevnili si prvú priečku v tabuľke. Víťazstvo sa však nerodilo
ľahko.
„Pre súpera to nie je spravodlivá
prehra. V prvom polčase bol oveľa
aktívnejší. Boli sme v každom súboji neskoro. V druhom polčase by
som vyzdvihol bojovnosť a to, že sa
mužstvo nevzdalo za nepriaznivého
stavu. Po prestriedaní hráčov sme
využili z minima maximum,“ hodnotil duel tréner FK Poprad Pavol
Mlynár.
Výsledok 3. kola sk. o zotrva-

nie v II. lige Východ: v sobotu
16. apríla FK Poprad - FK Spiš-

ská Nová Ves 3:2 (1:2), góly Popradu: 41. a 78. Róbert Ujčík, 51.

Ján Zápotoka.
Program sk. o zotrvanie v II. lige
Východ: 4. kolo v sobotu 23. apríla o 19.30 hod. FK Poprad - OFK
Teplička nad Váhom.
(ppv)

Tabuľka sk. o zotrvanie
v II. lige Východ
Z

V	R	P	S	

B

1. Poprad

22

11 4

7

39:27 37

2. Haniska

22

8

4

10

22:35 28

3. Teplička n. V.

22

5

4

13

18:40 19

4. Sp. N. Ves

23

4

3

16

20:45 15

5. R. Sobota

23

3

3

17

18:46 9

Slovenské hokejové srdce plesalo v Poprade

Slovenská hokejová reprezentácia pripravujúca
sa na svetový šampionát
v Rusku si rozložila minulý týždeň svoj stan pod
Tatrami. V rámci prípravy
odohrala zápasy proti ruským hokejistom vo štvrtok v Košiciach a v sobotu
v Poprade.
Po štvrtkovej zdrvujúcej
prehre v košickej Steel Aréne 0:6 si Slováci napravili
chuť v sobotu v Poprade.
Zaplnený „zimák“ jasal pri
každej príležitosti a svojimi hlasivkami fanúšikovia
dopomohli k tomu, že sa
na ľade rozhodovalo až

v samostatných nájazdoch
po remíze 1:1. V nich mali
viac šťastia favoriti z Ruska,
ale slovenskí hokejisti si atmosféru zimného štadióna
v Poprade naplno užívali.
„Atmosféra bola výborná,
doteraz mám z nej zimomriavky,“ povedal útočník
Vladimír Dravecký. Zápas
dostal do predĺženia gólom
v tretej tretine obranca a kapitán slovenského družstva
Michal Sersen. „Dnes to
bolo fantastické, ľudia boli
perfektní. Hnali nás dopredu a mi im za to ďakujeme,“
uviedol. Hrdinom zápasu
bol brankár Branislav Kon-

rád, ktorý kryl 41 striel súpera. „Mal som veľa roboty
a to mi vyhovovalo. Diváci
nás neustále povzbudzovali.
Pod Tatrami nám bolo fajn,
teraz to už bude len gradovať,“ dodal.
Po tomto zápase sa reprezentačný tréner Zdeno Cíger rozlúčil s triom
Handlovský,
Rosandič,
Čerešňák. Na ďalšiu časť
prípravy vo Francúzsku
počíta s novými tvárami: Christiánom Jarošom,
Andrejom Sekerom, Martinom Marinčinom, Petrom Cehlárikom a Markom Daňom.
(mav)

BAM Poprad
Popradské basketbalistky
nezvládli sériu v skupine o 5.
- 8. miesto play-off extraligy s Cassoviou Košice a po
minulotýždňovej prehre na
palubovke súpera 52:57 (1:3
na zápasy) sa budú musieť
uspokojiť s duelom o konečné 7. miesto proti Slovanu
Bratislava. Prvý zápas sa
odohrá v sobotu na palubovke tímu z hlavného mesta.

Výsledok: 4. zápas 2. kola
o umiestnenie v stredu 13.
apríla BK SOUŽ Cassovia
Košice - BAM Poprad 57:52
(14:16, 13:6, 18:16, 12:14),
najviac bodov BAMP: Daniela Pavlendová - 11.
Program: 1. zápas 3. kola
o umiestnenie v sobotu 23.
apríla o 15. hod. BK Slovan Bratislava - BAM Poprad.		
(ppv)
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FK Poprad loví talenty do piateho ročníka

Vo štvrtok 14. apríla sa v areáli
FK Poprad vo Veľkej konalo prvé
z troch kôl talentoviek pre výber
budúcich piatakov do futbalovej
triedy ZŠ vo Veľkej.
Aj napriek sychravému počasiu
si cestu na ihrisko našlo 23 detí.
„So školou v rámci športových tried
spolupracujeme už 24 rokov, ale teraz to chceme zintenzívniť. Chceme
sa o piatakov viac starať, aby mali
motiváciu navyše,“ uviedol tréner
mládeže FK Poprad Jozef Vernarec a dodal: „Tento výber pozostáva
z dvanástich testov, kde testujeme
rýchlosť, dynamiku, obratnosť a reakciu, ale aj rôzne herné činnosti.“ Futbalový klub hľadá 20 najšikovnejších
futbalistov, ktorí od septembra zaplnia jednu futbalovú triedu v piatom
ročníku ZŠ vo Veľkej. Obavy rodičov z pobláznenia a nechuti učiť sa
v tomto prípade nie sú na mieste.
„Aj samotný klub chce v prvom rade
vychovať slušné deti, až potom futbalistov. Vždy im hovoríme, že futbal je

fajn, ale môže sa čokoľvek stať a preto
je vzdelanie prvoradé,“ vysvetľuje J.
Vernarec. S touto myšlienkou a projektom samotným sa stotožňuje aj
riaditeľ ZŠ vo Veľkej Richard Bekess.
„Naša škola poskytuje žiakom také
podmienky, aby mali v prvom rade
dobré študijné výsledky. Žiaci športových tried sa tiež zúčastňujú rôznych
vedomostných olympiád a sú úspešní.

Máme jedného z najlepších matematikov na Slovensku Ondreja Zbella, ktorý hráva futbal v FK Poprad.
Posledným úspechom našej školy je
druhé miesto v rámci Popradu v monitore piatakov,“ pochválil sa.
V záujme FK Poprad je podnietiť
čo najviac popradských detí k športu. „Verím, že tento klub bude pre deti
robiť vždy niečo navyše a preto sa ne-

bojím o jeho budúcnosť. Ihrisko bolo
plné a to napĺňa aj nás,“ zdôraznil
manažér mládeže FK Poprad Martin
Pohlod.
Ďalšie dva výbery sa uskutočnia
28. apríla a 19. mája. Dvadsať vyvolených čaká zadarmo výlet na zápas
Slovensko - Severné Írsko v Trnave
už 4. júna a od septembra veľa ďalších výhod.		
(mav)

S Popradom
sa lúčili víťazne

Kvalifikačný týždeň pod
Tatrami ukončili slovenské
futbalové reprezentantky
predminulý utorok víťazstvom nad Poľskom 2:1
(0:1) v NTC Poprad. Po
prehre so Švédskom (0:3) si
tak dvihli sebavedomie a vo
štvrtej kvalifikačnej skupine o postup na Majstrovstvá
Európy 2017 sú stále v hre.
„Porazili sme družstvo
z tretieho koša, ale ťažko
povedať, aké budú ďalšie

zápasy v Dánsku a vo Švédsku. S takýmto prístupom sa
však môžeme pokúsiť uhrať
čo najlepší výsledok,“ povedal tréner ženskej futbalovej reprezentácie SR Zsolt
Pakusza. Rozhodujúci gól
zaznamenala v tretej minúte
nadstaveného času Patrícia
Hmírová. „Môj gól bol absolútny vesmír. Emócie boli
obrovské. V druhom polčase
sme hrali na víťazstvo a vyšlo
to,“ dodala.
(mav)

Krátko zo športu

• BUDÚCOROČNÉ

majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 18 rokov sa budú hrať
v Poprade a Spišskej Novej
Vsi od 13. do 23. apríla 2017.
Súčasná reprezentácia Slovenska bojuje v týchto dňoch
na šampionáte v Spojených
štátoch Amerických. V tíme
sú aj traja Popradčania - Peter Bjalončík, Rastislav Václav a Martin Krempaský.

•

V ŠTRNÁSTOM kole II.
futbalovej ligy žien Východ
sa Popradčankám v sobotu
16. apríla podaril husársky
kúsok, keď dokázali vyhrať
v Humennom nad favorizovaným ŠK Štich 2:1. Po nedávnom víťazstve nad Pre-

šovom je to už druhý cenný
skalp v premiérovej sezóne
popradského ženského futbalového tímu. V sobotu
23. apríla nastúpia Popradčanky v rámci 15. kola o 15.
hodine vo Veľkej proti FK
Spišská Nová Ves.
HOKEJOVÝ klub Poprad
má za sebou tohtosezónne
turné v materských, základných a stredných školách
v rámci besied zameraných
na podporu športu a zdravého životného štýlu. Bolo ich
pätnásť od novembra do apríla. Posledná sa konala minulý
týždeň v utorok v priestoroch
ZŠ Dostojevského.
MLADÍ hasiči odštar-

•

•

tovali súťažnú sezónu v sobotu 16. apríla v telocvični
miestnej ZŠ v Spišskom Bystrom. Spomedzi 23 družstiev
chlapcov sa najviac darilo
Šuňave I pred Šuňavou II
a Hranovnicou, spomedzi
pätnástich družstiev dievčat
bolo najlepšie domáce družstvo zo Spišského Bystrého
pred Podolíncom a Vikartovcami.
KRAJSKÉ kolo v basketbale žiačok ZŠ sa uskutoční
v telocvični ZŠ Komenského
a v športovej hale Aréna Poprad vo štvrtok 21. apríla od
9. hodiny. Z turnaja víťazov
okresných kôl Prešovského
samosprávneho kraja vzíde
postupujúci na Majstrovstvá SR v Trnave.
(ppv)

•

Krajské kolo v gymnastickom štvorboji chlapcov a dievčat sa
konalo minulý týždeň v stredu v telocvični ZŠ Dostojevského
Poprad. Súťaž ovládli deti z popradskej školy, keď dominovali
vo všetkých šiestich kategóriách a všetky družstvá postúpili do
celoslovenského finále.
FOTO - Marek Vaščura
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Popradské deti tvorili na tému biodiverzita

Spoločnosť Veolia Energia zorganizovala už po
desiatykrát vedomostno-výtvarnú súťaž pre deti
základných škôl. Témou
tohto ročníka je Biodiverzita okolo nás - keď vďaka
biodiverzite moje mesto
ožije.
V Poprade sa do súťaže
zapojilo viac ako 250 detí zo

šiestich škôl a porota z ich
prác vyberala minulý týždeň v utorok tri najlepšie,
ktoré postúpili do celoslovenského finále. „Do súťaže
sa celkovo zapojilo viac ako 3
100 detí v 15-ich slovenských
mestách. Víťazná trieda získa
v júni atraktívny celodenný
výlet so zaujímavým programom,“ uviedol predseda

predstavenstva spoločnosti Veolia Energia v Poprade.
Úlohou detí bolo
vybrať
živočícha
alebo rastlinu, ktorú by chceli ochraňovať,
spoločne
napísať text, v ktorom vysvetľujú svoj
výber, uviesť otázku
pre vedca a daný
druh spoločne
výtvarne spracovať. „Kreativita detí je veľká.
Každý do toho
vložil kus svojej Odborná porota vybrala tieto tri práce, ktoré postupujú do celosloFOTO - Marek Vaščura
fantázie a kaž- venského kola.			
dý by si zaslúžil dobré prežitého zážitku s umením za objekt venovaný kunke
body,“ povedala Mar- a vedomosťami,“ hodnotila žltobruhej, z druhého miestina Proháczková zo členka poroty Eva Oravco- ta postupuje práca žiakov
Správy TANAP-u, ktorá vá zo Základnej umeleckej 4.B zo ZŠ Jarná Poprad za
bola členkou hodnotia- školy na Štefánikovej ulici tému Rastliny a živočíchy
cej poroty. Práce oslni- v Poprade.
nášho rašeliniska a z tretej
li aj svojím výtvarným
Do celoslovenského kola pozície postupuje 3.A zo ZŠ
spracovaním. „Deti sa po spočítaní bodov postu- Jarná Poprad za výtvarný
veľmi snažili a práce sú puje z prvého miesta 2.A zo a odborný pohľad na skokaToto je víťazná práca druhákov zo ZŠ Dostojevského v Poprade. pekné. Išlo o spojenie ZŠ Dostojevského Poprad na hnedého.
(mav)

V Poprade vystúpi Chris Norman

V popradskej Aréne vystúpi v
nedeľu 12. júna dnes už legendárny Chris Norman, zakladajúci člen
britskej skupiny Smokie.
Koncert tejto hviezdy anglickej hudobnej scény 70-tych rokov bude v
našom regióne po prvý raz a popradský koncert bude jediný na Slovensku
v tomto roku. Bude sa konať v čase,
kedy si mesto Poprad pripomína 760.
výročie prvej písomnej zmienky a
70. výročie spojenia Popradu, Veľkej

a Spišskej Soboty do veľkého Popradu. Koncert spolu s mestom prináša
spoločnosť Tatramat - ohrievače vody,
ktorá oslavuje 55. výročie začiatku výroby ohrievačov vody v Poprade, ako
darček, preto je cena vstupného zvýhodnená.
Predpredaj vstupeniek sa už začal.
Občania si ich môžu kúpiť v Mestskej
informačnej kancelárii na Námestí sv.
Egídia v Poprade, tel. 052/436 11 92
alebo na www.predpredaj.sk. (ppm)

Aj v našom meste bude koncert Michala Davida
Známy český spevák Michal David zavítal po dvoch rokoch opäť
do Tatier. Do našich veľhôr rád
chodí koncertovať, pretože tatranské publikum je podľa neho
výborné.
Michal David, ktorý dokáže vypredať koncertné haly a štadióny, si koncertovanie v súkromnej
atmosfére pochvaľoval. „Do Vysokých Tatier sa vraciam veľmi rád. Okrem
príjemného
prostredia
som si užil aj atmosféru v podstate súkromnej
disko party,” povedal po
svojom vystúpení. Na
sobotňajšom koncerte
v Grand Hoteli Kempinski High Tatras na
Štrbskom Plese zaspie-

val okrem jeho najznámejších hitov aj menej známe piesne a tiež
ponúkol klavírnu zmes. Jeho krédom je pre ľudí nielen spievať, ale
ich aj zabávať a sám seba rovnako
považuje za speváka i zabávača.
Do Popradu Michal David zavíta
koncom tohto roka. V polovici decembra má naplánovaný koncert
na zimnom štadióne.
(ppš)
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