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Aj Popradčania majú dobré srdce

Minulý piatok sa aj v Poprade
konal už 21. ročník celonárodnej
zbierky Ligy proti rakovine pod
názvom Deň narcisov. Každý, kto si
narcis pripol na svoj odev, vyjadril
týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Ako povedala predsedníčka
pobočky Ligy proti rakovine Poprad
Elena Krauszová, v mestách Poprad,
Kežmarok, Svit a Vysoké Tatry sa
im podarilo vyzbierať úctyhodných
10 330 eur. Z toho v samotnom
Poprade takmer 8 300 eur.
„Veľmi sa z toho teším, doteraz sa

ešte nestalo, že sme vyzbierali takú
veľkú sumu,“ dodala predsedníčka.
„Každý rok takto pomáhame aj my,
onkologické pacientky. Vyzbierané peniaze sa zídu na výskum, aj na podporu nás pacientov,“ povedala Mária
Fecková z popradskej pobočky LPR,
ktorá je každý rok dobrovoľníčkou
tejto zbierky. Pomáhalo aj viacero študentov. „Nie je to len forma ulievania
sa zo školy. Nikdy nevieme, kedy aj my
môžeme potrebovať takúto pomoc,“
uviedla Debora Neubellerová. „Chceme pomáhať, pretože touto chorobou
trpí v dnešnej dobe veľmi veľa ľudí,“
pokračovala Štefánia Harenčárová.
„Má to význam, pretože onkologické ochorenia sa stále rozširujú a je
potrebné s tým niečo urobiť,“ dodala
Laura Kaprálová.
Poprad v piatok zaplavili žlté
narcisy, čím tunajší ľudia dokázali,
že majú srdce. „Vždy, keď môžem,
tak pomôžem,“ prezradil Jozef Kubík. „Veľa ľudí touto chorobou trpí
a ak sa dá, tak rada pomôžem aspoň
takouto formou,“ pridala sa Darina
Vrbovská. (Pokračovanie na str. 8)

Na Jarnej otestujú alternatívu za odklad

Budúci prváci už majú za sebou
prvý krok na ceste do školy. Minulý
týždeň sa v Poprade konali zápisy
do prvých ročníkov. V ZŠ Jarná
otestujú v budúcom školskom roku
novinku.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad je deväť základných škôl.
Všetky zapisovali žiakov v rovnakom termíne od utorka do štvrtka
minulého týždňa. „Neznamená to,

že zápis sa v inom termíne nemôže urobiť, ale rodič musí o to požiadať riaditeľa školy. V školskom roku
2017/2018 očakávame, že do prvého ročníka nastúpi okolo 490 detí.
Nevieme však, koľko detí bude mať
odklad a koľko z nich nastúpi do
prípravného ročníka,“ uviedol Emil
Turčan z odboru školstva, mládeže
a športu MsÚ v Poprade.
(Pokračovanie na str. 3)

Poslanci budú rokovať i o návrhu múzea turistiky

Našim čitateľom
Redakcia novín Poprad
oznamuje čitateľom, že
vzhľadom na veľkonočné
sviatky vyjde najbližšie
číslo novín Poprad až v
stredu 26. apríla 2017.
Prajeme vám radostné
prežitie Veľkej noci. (red)

Druhé plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poprade sa uskutoční
zajtra 13. apríla od 9. hod. v
zasadačke Mestského úradu
v Poprade. Po procedurálnych
záležitostiach sa poslanci
budú zaoberať návrhmi na
prenájom bytov, skladových
priestorov na Továrenskej
ul. pre Popradské mestské
divadlo a návrhom podnájmu teplovodných kanálov a
technologických priestorov
v kotolniach.
V programe je i niekoľko
návrhov na predaj alebo
prenájom nehnuteľností v

katastrálnom území Veľká
a Poprad, medziiným aj na
prenájom nehnuteľnosti pre
Minipivovar Tatras na Námestí sv. Egídia. Ďalej MsZ
prerokuje návrhy na prenájom poľnohospodárskych
pozemkov pre PD Mlynica, Hranovnica a Spišské
Bystré, návrhy na zriadenie
vecných bremien v rôznych
lokalitách mesta, ďalej návrh na schválenie zmeny
členov komisie na prípravu
súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže na
využitie územia - objektov
bývalých kasární na Ul. 29.

augusta v Poprade.
Na rokovanie je pripravený tiež návrh zaradenia
nových investičných akcií
Vyhliadková veža Kvetnica, Múzeum turistiky a
Revitalizácia nábrežia rieky
Poprad v časti MsÚ - Aquacity Poprad. Poslanci majú
v programe aj návrh na
schválenie obstarania nadlimitnej koncesie na poskytovanie garantovanej energetickej služby. Na zasadaní
MsZ prerokujú i návrh na
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu

- rozšírenie kapacity MŠ na
Podtatranskej ul., Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi fínskym mesto
Oulu a Popradom, návrh
plánu investícií Popradskej
energetickej spoločnosti na
rok 2017, správu o činnosti
Mestskej polície v Poprade
za 1. štvrťrok 2017, správu o výsledkoch kontrol
a ďalšie. Pred záverom sú
zaradené interpelácie poslancov. Podrobný program
je uverejnený na www.poprad.sk
Zasadanie MsZ je verejné.
(ppm)

Vajce ako
symbol zrodu
nového života

Bohoslužby
v popradských
chrámoch
počas
Veľkej noci

Hokejový
sviatok
sa začína
už zajtra

Viac na str. 4
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Stručne

V UTOROK po Veľkej noci sa
•začne
rekonštrukcia časti komunikácie v lokalite Velická cesta a Staré
ihrisko v Poprade.
PODTATRANSKÁ okresná or•ganizácia
Slovenského poľovníc-

keho zväzu a Obvodná poľovnícka
komora Poprad sa presťahovali do
budovy na Levočskej ul. 3312/37
(v objekte sídli aj Správa mestských
komunikácií). Tel. je 7734 273 alebo
0918 816 307.
OSEMNÁSTY ročník celoslo•venskej
výstavy stavebníctva a býva-

nia s medzinárodnou účasťou Tatra
Expo sa uskutoční od 28. do 30.
apríla vo viacúčelovej hale Aréna v
Poprade. Organizuje ju spoločnosť
Spiš - View - Trading Spišská Nová
ves pod záštitou mesta Poprad, Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory a Slovenskej živnostenskej
komory.

Samospráva podniká kroky na zlepšenie stavu školských budov

Zlepšenie energetickej efektívnosti
a technického stavu vybraných budov vo vlastníctve mesta Poprad sleduje zámer popradskej samosprávy
v podobe poskytovania garantovanej energetickej služby prostredníctvom koncesnej zmluvy. Tento návrh
je i v programe aprílového mestského zastupiteľstva. Cieľom mesta je
skvalitniť stav školských budov a dosiahnuť značné energetické úspory.
Už druhý rok prebieha v Poprade audit školských budov v rámci programu
Elena, ktorého výsledky tvoria podklad na zníženie energetickej náročnosti týchto verejných objektov. 1. viceprimátor mesta Igor Wzoš konštatoval:
„Potvrdilo sa, že roky zle hospodárime s
energiami, školské budovy sú v zlom stave a za posledných dvadsať rokov sa investovalo hlavne na riešenie havarijných
stavov. Za uplynulých desať rokov boli z

vlastných prostriedkov použité takmer 2
mil. eur na výmenu okien a dnes nám tieto zdroje chýbajú na dovybavenie učební
a samotný vzdelávací proces. Školské budovy sú pritom stále v zlom stave. Rozhodli sme sa, že k nim pristúpime systémovo, aby sme ich v čo najkratšom stave
dali do poriadku a zmenili status riaditeľa - údržbára na riaditeľa pedagóga.“
V rámci modelu koncesnej zmluvy na
garantovanú energetickú službu mieni
popradská samospráva zrekonštruovať
23 školských budov do 30 mesiacov,
to znamená energeticky zhodnotiť a
garantovať energetickú službu počas
celej doby koncesie, čo predstavuje približne 15 rokov. Opatrenia sa zamerajú
na päť oblastí - zateplenie striech, fasád,
výmenu okien, nastavenie termoregulácie a vnútorné osvetlenie. „V rámci
pripravovaných opatrení potrebujeme
zaizolovať okolo 33 tisíc m2 striech, 48

Počas minuloročného jesenného
podujatia Biela pastelka sa mesto
Poprad zapojilo do pokusu o zápis
do Slovenskej knihy rekordov. Patrilo medzi celkovo 12 slovenských
miest, v ktorých sa na rekorde spočívajúcom v prejdení symbolickej
15-metrovej trate so zakrytými
očami, zúčastnilo spolu takmer
3600 osôb. V Poprade sa zapojilo
najviac ľudí - 477, za čo si mesto vyslúžilo pohár. V piatok ho odovzdal
predstaviteľom mesta predseda
Podtatranskej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
v Poprade Marián Zvalený (na foto
uprostred). FOTO - Marta Marová

stretnutie neformál•nehoTRETIE
Klubu Slovensko-ruskej spo-

ločnosti sa uskutoční vo štvrtok
27. apríla 2017 v kaviarni Groteska
v Poprade od 17. do 18.30 hod.
distribúcia elek•trinyPRERUŠENÁ
z dôvodu plánovaných prác

na zariadení nízkeho napätia bude
v utorok 18. apríla na Uherovej
a Suchoňovej ul., v stredu 19. apríla
na Podjavorinskej ul., v pondelok
24. apríla na Letnej ul., v utorok 25.
apríla na Rázusovej ul., ul. L. Svobodu a Tajovského ul. Presné časy
odstávky, ako aj čísla domov a odberných miest sú uverejnené na
internetovej stránke mesta – www.
poprad.sk

19. apríla bude od 8.
•doV16.STREDU
hod. z dôvodu plánovaných
prác na vodovode prerušená dodávka pitnej vody v Poprade na Partizánskej ul. Náhradné zásobovanie
bude zabezpečené cisternou. Viac
na www.poprad.sk

kontajne•ry VEĽKOOBJEMOVÉ
budú v termíne od 21. do 28.

apríla umiestnené na sídlisku Západ - na Ul. 29. augusta, pred bytovým domom Šípka, za cestnými
stavbami, garáže (pri hoteli Olympia) a v Matejovciach na Ul. Puškinovej, Bezručovej/J. Kráľa, v Továrenskej štvrti, Ul. Allendeho pri
garážach, na Matejovskom námestí
a na Lidickej ul.
UTOROK 25. apríla vystú•pi Vv Dome
kultúry v Poprade slo-

venská speváčka Lucia Šoralová
v sprievode hudobnej skupiny La
Alma z Prahy a dvoch hostí z českej
kapely Nerez.		
(ppš)

tisíc m2 fasád, ktoré by boli jednotne biele v kombinácii s tehlami, dovymieňame
približne 2400 okien a takisto do 11 tisíc svetelných bodov v školách, aby žiaci
pracovali pri kvalitnom osvetlení. Máme
vypočítané, že školy spolu by mohli vďaka tomu ušetriť v rozmedzí 120-150 tisíc
eur ročne,“ zhrnul I. Wzoš.
Primátor Popradu Jozef Švagerko
uzavrel, že každoročne dosahujú investície mesta do budov základných,
materských škôl, jedální, telocviční
a ďalších školských objektov približne 800 tisíc eur: „Momentálne máme
spracovaný audit jednotlivých budov a
do zajtrajšieho zastupiteľstva je pripravený zámer obstarania koncesie. S touto koncesiou by sme dokázali opraviť
kompletne všetky budovy v našej správe, čo by nás ročne malo stáť okolo 400
tisíc eur a významne k lepšiemu by sa
zmenili podmienky v školách.“ (mar)

Poprad v mobilnej aplikácii Virtualne

Mesto Poprad pripravilo pre
občanov i návštevníkov mobilnú
aplikáciu VIRTUALNE, prostredníctvom ktorej môžu získavať najaktuálnejšie informácie z mesta
priamo do svojich mobilných telefónov.
„Táto aplikácia je ďalším krokom
k lepšiemu informovaniu verejnosti
o všetkom, čo sa v meste deje. Naším
zámerom je vytvoriť takú sieť komunikačných tokov, aby si občania
mohli vybrať taký spôsob prijímania
informácií, ktorý im bude vyhovovať čo najviac,“ povedal primátor
Popradu Jozef Švagerko. Zavedenie
novej aplikácie reaguje na aktuálne trendy vo využívaní mobilných
zariadení. „Už v novembri 2016 na
Slovensku počet prístupov na internet z mobilných zariadení prekonal
počítače. Mobily už nie sú len hernými konzolami, dnes nám pomáhajú v najrôznejších sférach nášho
života a táto mobilná aplikácia je
toho konkrétnym dôkazom,“ uviedla

Katarína Gavurová zo spoločnosti
WebyGroup, ktorá je technickým
prevádzkovateľom webového sídla
mesta Poprad a aplikáciu VIRTUALNE vyvinula. „Dôležité oznamy
a upozornenia môže vedieť občan
ihneď po ich zverejnení na webovej
stránke mesta. Navyše, úradné hodiny mestského úradu alebo kontaktné
informácie si môže cez mobilnú aplikáciu uložiť pre prezeranie aj v offline
režime a bude ich mať k dispozícii aj
bez internetového pripojenia,“ doplnila Gavurová. Zaujímavou možnosťou aplikácie je tiež nastavenie,
ktoré umožňuje občanovi zapnúť
notifikácie na zverejňované oznamy,
ktoré tak užívateľa upozornia na to,
čo zaujímavé sa deje. Aplikácia ponúkne Popradčanom tiež možnosť
prehľadne sa zorientovať v mape
ulíc so zobrazením úradov, inštitúcií, škôl a športovísk, po ruke môžu
mať informácie o aktuálnom dianí
a športových či kultúrnych podujatiach a ďalšie užitočné informácie

týkajúce sa pohotovostí lekární, aktuálnej ponuky voľných pracovných
miest či spravodajstvo zo Slovenska i
celého sveta. Mobilná aplikácia VIRTUALNE je bezplatne dostupná pre
operačné systémy iOS a Android (od
verzie 4.4) v AppStore/Google Play.
Nová mobilná aplikácia rozšírila
jestvujúce komunikačné kanály, ktoré využíva samospráva. Základným
je webové sídlo mesta Poprad www.
poprad.sk, ktoré ponúka aj možnosť
zasielania pravidelného týždenného
newslettera s aktualitami priamo
do emailovej schránky. Ďalej webová stránka Mestskej informačnej
kancelárie visitpoprad.sk, tiež komunikačné kanály mesta Poprad
ako sú Noviny Poprad, TV Poprad,
stránky a účty na sociálnych sieťach
Facebook (facebook.com/poprad.
eu), Twitter (twitter.com/MestoPoprad), Instagram (instagram.com/
mestopoprad). Na obojstrannú komunikáciu slúži aj aplikácia Citymonitor.			 (mag)
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Na Jarnej otestujú aletrnatívu za odklad

(Dokončenie zo str. 1)

Naznačil, že premiérové zavedenie
prípravného ročníka v Poprade je na
dobrej ceste. Takúto triedu plánujú
otvoriť v ZŠ na Jarnej ulici. „Ponuka
je pre celé mesto. Záleží na tom, ako sa
zákonní zástupcovia detí budú rozhodovať. Ak bude záujem, chceme v tom
pokračovať, lebo je to ústretový krok
pre rodiča,“ dodal. „V obvode máme
deti pre dve až tri triedy. Najradšej by
sme otvorili tri bežné triedy a jednu
triedu prípravného ročníka. Bude to
trieda zameraná na prípravu žiakov.
Sú to deti, ktoré by za normálnych
okolností mali odklad. Podľa zákona
môže mať takáto trieda osem až šestnásť detí. Je to rozdiel oproti nultému
ročníku, pretože v ňom sú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
V prípravnom ročníku sa toto vylučuje, je to len prechod medzi materskou
školou a základnou školou,“ vysvetľoval riaditeľ ZŠ s MŠ Jarná Ján Košťálik. „Vidím viacero výhod oproti odkladu. V materskej škole je to zamerané

na hravé aktivity, ale
v prípravnom ročníku
je režim viac školský.
Pedagóg sa zameriava
na päť oblastí, v ktorých sa dieťa rozvíja,
ako napríklad jazykové kompetencie, matematické predstavy,
rozvoj grafomotoriky
a jemnej, či hrubej motoriky. Mali sme takéto
deti aj na zápise, kde
rodičia zvažovali odklad a na ponuku
reagovali pozitívne,“ ozrejmila školská
psychologička Lívia Korenková.
Bol to veľký deň pre všetkých popradských predškolákov. Na zápis
sa tešili. V ZŠ Jarná nazreli do ľadového kráľovstva. „Doma som cvičila
a mala som aj trochu strach z toho,
ako to dopadne. Teším sa do školy,
bude to zábava,“ povedala budúca
prváčka Elizabeth. „Naučím sa písať
a počítať, no teším sa aj na domáce
úlohy,“ doplnil jej rovesník Jakub.

Rodičia mali aj zmiešané pocity.
„Je to niečo výnimočné, lebo z nášho
bábätka sa stáva školák, ktorý sa do
školy veľmi teší,“ prezradila Katarína
Šifrová. „Mal som možno väčšiu trému ako deti,“ priznal Richard Klempa, ktorý na zápis priviedol dvojičky.
„Trému sme nemali a divadielko krásne uvoľnilo atmosféru,“ uviedla Lea
Gallovičová. „Nie sme z Popradu, ale
s dochádzaním problém nebude, pretože každé ráno tu cestujem za prácou,“ dodala Terézia Šifrová. (mav)

Mesto Poprad spolu s občianskym združením Ľudia a voda, OZ Zaujímam sa a OZ Horec Tatry pod záštitou viceprimátora Popradu Pavla
Gašpera pripravuje vyhlásenie súťaže o najkrajšiu dažďovú záhradku
v našom meste i regióne. Súťaž sa oficiálne začne 20. apríla 2017 o 17.
hod., kedy ju vyhlásia za účasti verejnosti a hostí na Mestskom úrade v Poprade. Do súťaže sa budú môcť zapojiť občania s realizovanými
dažďovými záhradkami a školy s návrhmi dažďovej záhradky. Dažďová
záhradka funguje na princípe využívania dažďovej vody a jej zadržiavania na mieste, kam spadne. Súťaž bude prebiehať od apríla do augusta 2017, najúspešnejší účastníci dostanú vecné ceny.
(pmm)

Súťažiaci budú objavovať krásu mestských lesov
lesa, spoznávali, čo v ňom rastie, aké
sú tam živočíchy, nerasty, krásy prírody
a mohli cez svoj mobilný telefón alebo
fotoaparát pridávať svoje príspevky
a poznatky po zaregistrovaní sa na
stránke www.sutaz.lesypoprad.sk. Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriách
- jedna je poznávacia a druhá vizuálna, do ktorej môžu súťažiaci prispieť

V minulých dňoch sa začali práce na výstavbe ďalšej predajne obchodného centra Kaufland v Poprade, ktorý otvoril svoju vôbec prvú
predajňu na Slovensku práve v našom meste v
roku 2000. Už v roku 2014 plánoval výstavbu
druhej veľkokapacitnej predajne na Ul. J. Wolkera pri autobusovej stanici na bývalej asfaltovej
ploche a následnom cvičisku autoškoly, ale pre
ťažkosti s riešením dopravného napojenia pre
zásobovanie, práce zastali. V súčasnosti došlo
k zmene projektového riešenia - zmene dopravného napojenia pre zásobovanie a navýšeniu
parkovacích stojísk o 76, teda z pôvodných 177
na 253. V tomto čase sa už na základe právoplatného stavebného povolenia začali prvé práce.

PODTATRANSKÉ múzeum, po•bočka
v Spišskej sobote bude od 1.

mája otvorená denne a to aj počas
sviatkov a pondelkov. V pondelok až
piatok bude otvorené od 10. do 18.
hod a v sobotu a nedeľu od 13. do 18.
hod.
REGIONÁLNE združenie zdravotne postihnutých Prešovského kraja
- Základná organizácia Poprad organizuje rekondičný pobyt vo Vyšných
Ružbachoch pre zdravotne postihnutých občanov v termíne od 20. do 27.
mája 2017. Bližšie informácie na č. t.
0914 150 909 alebo e-mail: rzzp.pp@
centrum.sk
VIAC ako 923 000 dopytov vybavilo call centrum finančnej správy za
tri roky fungovania. Väčšinu informácií poskytli občanom telefonicky.
Najväčší nápor býva tradične koncom
marca. Za deň pomohli aj viac ako
2 000 krát.
PO oceneniach za najkrajšie kalendáre Slovenska putujú do Prešovského
kraja ďalšie ceny za propagačné materiály. Odbornú porotu aj tento rok
zaujalo pokračovanie propagačného
albumu s nálepkami Legendarium 2
od Krajskej organizácie cestovného
ruchu Severovýchod Slovenska, bodoval aj materiál o Vysokých Tatrách
a kniha o meste Prešov. Ceny si víťazi
prevzali vo štvrtok 6. apríla v Štátnej
vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.
MINISTERSTVO vnútra ako
sprostredkovateľský orgán pre časť
operačného programu Ľudské zdroje otvorilo druhé hodnotiace kolo
v rámci výzvy, ktorá je zameraná
na podporu prístupu k pitnej vode.
V termíne do 14. 9. 2017 môže 1043
obcí a miest zo 7 krajov Slovenska
(okrem Bratislavského kraja) požiadať o finančnú pomoc pri vybudovaní
prístupu marginalizovaným rómskym
komunitám k pitnej vode.
ZOO v Spišskej Novej Vsi otvorí už
o niekoľko týždňov po polročnej prestávke svoje brány, novinkou bude novovybudovaný most, ktorý spojil oba
brehy jazera a časť ZOO s pavilónom
Aquaterra. Prechádza aj tamojším
ostrovom, na ktorom bude vytvorený
ostrov lemurov, jeho druhá časť bude
slúžiť vodnému vtáctvu na hniezdenie.
Návštevníci sa budú môcť po ostrove
poprechádzať a pozorovať zvieratá z
bezprostrednej blízkosti.
ODBOROVÝ zväz Jednoty dôchodcov na Slovensku usporiadal v
Gánovciach v dňoch 30. a 31. marca
výstavu veľkonočných ozdôb. Ručné
práce šikovných gánovských žien obdivovali mnohí občania nielen z Gánoviec. Háčkované, patchworkové či
maľované vajíčka upútali svojou krásou, jemnosťou a pestrosťou. (ppš)

•

O najkrajšiu dažďovú záhradku

Pri príležitosti 20. výročia založenia spoločnosti Mestské lesy Poprad
bude od 7. apríla do konca septembra 2017 prebiehať súťaž Objav
Mestské lesy Poprad.
Ako informoval riaditeľ ML Robert Dula, do súťaže sa môžu zapojiť
všetci obyvatelia mesta, hlavne však
školy. „Cieľom je, aby občania šli do

Krátke správy

rôznou umeleckou formou prostredníctvom fotografií, videí alebo namaľovaním obrázkov.“ Vyhodnotia tiež
kategóriu počet nájdených prírodnín,
umelecky zachytené prostredie ML
a najaktívnejšia škola, z ktorej sa zapojilo najviac súťažiacich. Pri príležitosti 20. výročia pripravujú na 8. júna
2017 i odbornú konferenciu. (mar)

•
•

•

•

•
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Vajce ako symbol zrodu nového života Správy z Tatier

Pri príležitosti osláv 500.
výročia reformácie vydala Evanjelická cirkev a. v.
na Slovensku limitovanú
sériu pamätných medailí,
ktoré udeľuje osobnostiam
zo Slovenska i zahraničia
ako výraz poďakovania
za angažovanosť a rozvoj
Evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku. Pamätné medaily odovzdali i na seniorálnom stretnutí cirkevného
zboru Tatranského seniorátu v prvý aprílový víkend
viacerým osobnostiam z
nášho regiónu. Bol medzi
nimi i primátor Popradu
Jozef Švagerko, ktorý si
prevzal pamätnú medailu
a pamätný list za podporu Evanjelickej cirkvi a. v.
na Slovensku, šírenie jej
dobrého mena, vytváranie
vhodných podmienok pre
rozvoj jej činnosti a spoluprácu pri šírení kresťanských hodnôt v spoločnosti.
FOTO - Marta Marová
Súkromná stredná odborná škola na Ul. 29. augusta
v Poprade, ktorej zriaďovateľom je Tatranská akadémia,
pôsobí v podtatranskom
regióne už deviaty rok a študenti svojimi výsledkami
patria medzi špičku nielen
v Prešovskom kraji, ale aj
na Slovensku. Ponúka víziu kvalitného odborného
a jazykového vzdelávania
s uplatnením sa absolventov na vysokých školách,
alebo priamo v praxi. Život v škole je veľmi pestrý
a bohatý. Množstvo aktivít,
prednášok, exkurzií a rôznych podujatí má na zreteli
jeden cieľ - žiaka, ktorý rozvíja svoj potenciál a nadanie.
Často im opakujeme v škole,
že snaženie a vnútorný potenciál musia naplno využiť
a všetkým ukázať, čo v nich
je. Účasť na vedomostných
súťažiach a olympiádách je
veľmi dôležitá, pretože sa na-

Miestny odbor Matice slovenskej v
Poprade sa snaží aj o zachovávanie ľudových tradícií. V pondelok minulý týždeň preto umožnilo deťom zo Školského
klubu ZŠ Komenského, aby sa prišli zoznámiť s jarným zvykoslovím priamo do
matičných priestorov na sídlisku Západ.
Predsedníčka MO MS Ľudmila Hrehorčáková priblížila prastaré zvyklosti od
vynášania Moreny až po Veľkonočný pondelok, kultové predmety a obrady, ktoré
dodržiavali naši predkovia... Sviatky Veľkej noci sú nerozlučne spojené s očistnou
funkciou vody, ktorú mali naši predkovia
vo veľkej úcte, a vrcholili oblievačkou dievčat. V našich končinách sa šibanie nevyskytovalo.
Na Zelený štvrtok sa konzumovali iba
zelené jedlá - prívarky zo špenátu, žihľavy, šťaveľa, v našom regióne i jedlá z kyslej
kapusty. V tento deň sa „zaväzujú“ zvony,
ktoré nezvonia až do Bielej soboty. Namiesto nich sa používajú rapkáče.
Veľký piatok je hlavným veľkonočným dňom,
počas ktorého sa zachováva prísny pôst. Ľ. Hrehorčáková uviedla, že v
našich krajoch sa jedla
ráno kuľaša s cmarom a
večer zemiaky s cmarom,
neobedovalo sa. Nesmelo
sa orať ani siať, mohli sa
však štepiť ovocné stromy a značili sa ovce. Na
Bielu sobotu sa rozkladá
oheň, ktorým sa zapáli
veľkonočná svieca - paškál. Jedla sa biela poliev-

ka - octovina - do vývaru z údenej šunky sa
púšťali vajcia. Pripravovali sa jedlá na veľkonočnú nedeľu, ale pôst trval a konzumovali sa až po tom, keď ich posvätil kňaz. Na
stole nemohli chýbať šunka, vajíčka, klobása, bravčovina, ktorú Slovania uctievali
ako symbol plodnosti a bohatstva. Piekli sa
obradové koláče z kysnutého cesta - pascha
(paska), čo je okrúhly kysnutý koláč, aj zavinuté koláče.
Prvým jedlom na veľkonočnom stole
bolo vajíčko, ktoré sa odpradávna považovalo za znak zrodu nového života a je symbolom veľkonočných sviatkov. Rozdeľovalo
sa pre všetkých členov rodiny, čo znamenalo súdržnosť. Ak sa potom niekto ocitol vo
svete v ťažkostiach a nebezpečenstve, mal
si spomenúť na tých, s ktorými ho jedol a
malo mu to pomôcť v zložitej situácii.
Mnohé zvyky sa už nezachovávajú, ale
niektoré pretrvávajú dodnes a odovzdávajú
sa z generácie na generáciu. O to sa snaží
i MO MS.		
(ppm)

a zároveň záve•rečnýVEĽKONOČNÝ
koncert tejto sezóny sa usku-

toční v Tatranskom ľadovom dóme
na Hrebienku v nedeľu 16. apríla
o 15.30 hod. a o 16. hod. Účinkovať
budú Popradčania - Tereza a jej deti.
V SOBOTU 15. apríla bude
v areáli kúpeľov v Novom Smokovci
inštalované Veľkonočné mestečko,
v ktorom nebude núdza o umelcov,
ľudové remeslá, folklórne vystúpenia, zaujímavé súťaže či chutné špeciality. Cieľom akcie je prekonanie
rekordu v počte kraslíc - 918 kusov
z roku 2016, ktoré budú zdobiť Veľkonočný tatranský stom. Program
sa začne od 12. hod.
JARNÝ karneval v maskách na
snehu sa bude konať na veľkonočnú
nedeľu 16. apríla na Štrbskom Plese. Pripravený bude aj sprievodný
program, v ktorom bude účinkovať
skupina Traky, ľudový rozprávač
Jožka Jožka, hudobná skupina Vilema, cimbalová muzika Popradčan
a ďalší.
LESNÍCI v týchto dňoch zapĺňajú snehové jamy v obvodoch Štátnych lesov Tatranského národného
parku sadenicami, ktoré plánujú
vysadiť od Oravy až po Pieniny. V
tomto roku obnovia Štátne lesy TANAPu v nimi spravovanom území
196 hektárov kalamitných plôch.
Celkovo vysadia 433-tisíc sadeníc.
Prevažnú časť bude tvoriť smrek a
smrekovec, zastúpenie budú mať aj
jedľa a borovica, z listnatých buk,
javor, jaseň, jelša a brest.
(ppš)

•

•

•

Skvelé úspechy študentov z Popradu

učia vystupovať, prezentovať
pred odbornou verejnosťou,
vedia sa porovnať s ostatnými
a samozrejme, ak sa dostaví
víťazstvo, tak je to veľmi dobrý pocit nielen pre študentov,
ale aj pre pedagógov. V uplynulom období sa organizovali rôzne vedomostné súťaže
a olympiády a aj tento rok bol
pre nás mimoriadny, pretože
študenti získali rôzne víťazstvá tak na krajskej, ako aj na

národnej úrovni.
V národnom kole jazykovej súťaže - na olympiáde
v anglickom jazyku je náš
žiak Jakub Suchár druhým
najlepším na Slovensku. Na
krajskom kole olympiády
v nemeckom jazyku nás reprezentoval Patrik Lorko
a obsadil tretie miesto. Sme
hrdí aj na našich najlepších
matematikov - Juraja Martičeka, ktorý v celoslovenskej

súťaži Expert O12 získal 1.
miesto a Jozefa Košára, ktorý
získal vo vyššej kategórii Expert O34 3. miesto v tisícke
súťažiacich v SR. Matej Hockicko zas obsadil 1. miesto
v súťaži Mozgolamy.
Pocit spolupráce a úspechu sme my, učitelia aj žiaci,
zažili 31. marca v Starej Ľubovni. V priestoroch strednej
odbornej školy sa konala súťaž
prác stredoškolskej odbornej
činnosti Prešovského kraja, mapujúca
tvorivé projekty mladých ľudí. Jedným
z dôležitým kritérií
na obsadenie stupňov
pre víťazov bol najmä praktický, reálny,
skutočne uplatniteľný
prínos. V krajskom
kole bodovali šiesti šikovní študenti
a víťazmi svojich ka-

tegórií sa stali Ján Dovjak
1.miesto v kategórii Cestovný
ruch, Radoslava Slaninová 1.
miesto v kategórii História, filozofia a právne vedy, Tomáš
Kacvinský a Filip Letovanec
1. miesto v kategórii Ekonomika a riadenie, Samuel
Dikant obsadil 2. miesto v
kategórii Matematika a fyzika a Matúš Škerlík 3. miesto
v kategórii Informatika. Štyria z nich sa zúčastnia koncom apríla celoštátneho kola
SOČ v Banskej Bystrici.
Albert Einstein povedal:
„Keď spoznáš hranice svojich
možností, môžeš ich začať
prekračovať.“ U nás v škole
túto myšlienku nepovažujeme za nereálnu a krok po
kroku dokazujeme, že v každom človeku drieme malý
génius, ktorého je potrebné
len objaviť.
Mgr. Lucia Gallovičová
vedúca PK
PP-33
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Medzinárodný deň
boja proti hluku

Medzinárodný deň boja proti hluku bol vyhlásený v roku 2004 a každoročne pripadá na Zelený štvrtok.
Tento deň vyzýva ľudí, aby rešpektovali všeobecné právo na ticho a boli
tolerantní voči svojmu okoliu.
Hluk ako fyzikálny faktor v životnom (mimopracovnom) prostredí má
nepriaznivé účinky na zdravie ľudí
a ovplyvňuje predovšetkým látkovú
výmenu, vegetatívne funkcie, cievny a srdcový systém, produkciu žliaz
s vnútorným vylučovaním, psychický stav a výkonnosť. Dôsledkom tzv.
hlukovej nemoci je vyššia chorobnosť,
únava, poruchy spánku, bolesti hlavy, zvýšený krvný tlak, neurózy, stres
a znížená výkonnosť.
Výsledky prieskumov a štúdií potvrdzujú nárast hluku v životnom prostredí najmä zriaďovaním výrobných
a nevýrobných prevádzok v obytnej
zástavbe a vyššou intenzitou cestnej
dopravy. Narastá aj tzv. susedský hluk
v dôsledku prestavby bytov, čím sa znižuje vzduchová a kroková nepriezvučnosť deliacich stavebných konštrukcií.
Boj proti hluku je dlhodobým celospoločenským problémom. Dosiahnuť
zastavenie nárastu hluku a postupne
jeho znižovanie v životnom prostredí
znamená, zvýšiť koordináciu orgánov
štátnej správy a samosprávy pri schvaľovaní územných plánov miest a obcí,
pri vydávaní stavebných povolení na
realizáciu stavieb a stavebných úprav
v bytoch a pri vydávaní povolení na
prevádzku výrobných objektov situovaných v blízkosti obytnej zástavby.
Majme na pamäti slová Dr. Roberta
Kocha „Jedného dňa bude človek bojovať proti hluku rovnako, ako bojuje
proti cholere či moru“.
(dra)

Príbehy starých vecí sú často zaujímavé

Aj v poradí druhý Blší trh a
zberateľská burza starožitností
sa uskutočnila minulú sobotu na
priestranstve pri Bille.
Kto chcel niečo predať, kúpiť, vymeniť a tentoraz dať si i posúdiť nejaký
predmet, mal jedinečnú príležitosť.
Na „blšák“ totiž prišiel odborník,
ktorý sa už štyridsať rokov venuje starožitnostiam. Karol Linhart (na foto
vpravo) nám prezradil, že každá vec
má svoj príbeh a históriu. Často ho
žiadajú najmä dedičia, aby posúdil
veci z pozostalosti. Povedal: „V prvom rade urobím selekciu a oddelím
veci, ktoré sú predajné, a ktoré nie a
najlepšie je ich zahodiť. Určím reálnu
cenu, lebo ľudia niečo nedocenia alebo
precenia. Stalo sa napríklad, že mali
zarámovaný obyčajný obraz Panenky
Márie za 1-2 eurá, ale bol osadený vo
vzácnom pozlátenom vyrezávanom
drevenom ráme a ten mal hodnotu 2
tisíc eur. Chalupa, v ktorej obraz mali,

bola dovtedy neobývaná, tak tam potom spali dva dni, aby im ho nikto neukradol, kým ho nepredali. Osudy vecí
sú rôzne, vieme, na čo slúžili a niekedy
sa dopátrame, komu patrili a držal ich
v rukách. Napr. som oceňoval niekoľkokilogramový strieborný príbor pre

24 osôb, ktorým obedoval František
Jozef I. na poľovačke v Krompachoch.“
Blší trh, ktorý pripravil Klub Veličanov v spolupráci s mestom Poprad chcú
v tomto roku usporiadať ešte trikrát.
Kto nestihol aprílový, bude mať teda
šancu prísť v ďalšom termíne. (mar)

Poslanci si chcú pozrieť lokalitu priamo v teréne

Poslanci VO č. 2 - sídliská Juh a Kvetnica sa na svojom
zasadaní 6. apríla zhodli, že 18. mája prejdú osobne celú
lokalitu na základe podnetu občana z Rázusovej ulice.
Týka sa osadenia dopravnej značky Zákaz odbočenia
vľavo na novej križovatke na Juhu. Zhodnotia v teréne
daný stav a možnosť, či sa tento návrh dá realizovať.
Predseda VO Peter Brenišin upozornil na to, aby firmy
Brantner a SMK pri jarnej údržbe pri prejazdoch dbali o
stav trávnikov a tiež, aby sa zelené plochy po orezávke stromov dali do pôvodného stavu.
Poslanec Milan Baran informoval o pripravovaných
projektoch, ktoré boli prerokované v komisii výstavby pri
MsZ. Poslanci VO č. 2 požiadajú prednostu MsÚ, aby záležitosti, ktoré sa týkajú ich volebného obvodu v oblasti
výstavby, revitalizácie a iné, boli s nimi dopredu konzultované. Poslankyňa Alena Madzinová poukázala na via-

cero zistení - na cyklistickom chodníku chýbajú lavičky a
stoly, smerom k „obaľovačke“ na Kvetnici stojí veľká maringotka, ktorá prekáža cyklistom v prejazde. Upozornila
na nečitateľné orientačné tabule ulíc, preto treba obnoviť
informačný systém na sídliskách a požiadala o podrobnejšie informácie ku koncesnej zmluve na poskytovanie
garantovanej energetickej služby, ktorá bude predmetom
rokovania mestského zastupiteľstva. Poslanec Bohumil
Košický reagoval ohľadne maringotky, že stojí na súkromnom pozemku a odporučil, aby mesto vstúpilo do rokovania s vlastníkom tohto pozemku. Predniesol i podnety ku
spusteniu fontány pri Kostole sv. Cyrila a Metoda, ku vysadenej smutnej vŕbe v kruhovom objazde na Juhu, ktorá
je nevhodná a bude prekážať vodičom vo výhľade a žiada
tiež riešiť prístrešok na Francisciho ul. oproti OC Forum.
Poslanci sa venovali i ďalším témam.		
(jwd)

Mestská polícia si posvieti na parkovanie na zeleni!

Mestská polícia v Poprade
pripravila preventívnu akciu, ktorou chce upozorniť
vodičov motorových vozidiel parkujúcich na zeleni na
porušovanie zákona a z toho
vyplývajúce možné sankcie.
Polícia takto reaguje aj na
množstvo telefonátov prijatých na linke 159, na ktorú sa
obracajú občania rozhorčení z
konania niektorých vodičov,
ktorí pri hľadaní parkovacieho
miesta odstavujú svoje vozidlá
na chodníkoch a aj priamo na
zeleni. Deje sa tak najčastejšie
v podvečerných alebo ranných hodinách. „Je potrebné,
aby si vodiči vozidiel uvedomili, že nedostatok parkovacích
miest nezakladá vodičovi právo porušovať zákon a mestská

polícia môže za nesprávne parkovanie uložiť blokovú pokutu
až do výšky 50,- €. Na druhej
strane si plne uvedomujeme, že
každé parkovanie mimo parkovacích miest sa nedá riešiť
uložením blokovej pokuty, lebo
inak by sme museli sankcionovať možno aj polovicu sídliska,
čo určite nie je naším cieľom.
Osobitnou časťou problému s
parkovaním je parkovanie na
žltých čiarach pri odpadových
nádobách, ktoré je zakázané
a takéto státie budú príslušníci
mestskej polície riešiť dôslednejšie a nie iba napomínaním,
nakoľko státím vozidla na
takomto mieste je častokrát
znemožnené
vyprázdnenie
smetných nádob,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Po-

prade Štefan Šipula. Častejšie
kontroly státia na zeleni majú
svoje opodstatnenie v zákone
o cestnej premávke, keďže vodič nesmie poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú a
cestnú zeleň a taktiež nesmie
zastaviť a stáť s vozidlom na
cestnej alebo inej verejne
prístupnej zeleni, ak to nie je
určené príslušnou dopravnou
značkou. „Príslušníci mestskej
polície sa často stretávajú s
výhovorkami vodičov, ktorí si
význam slova zeleň upravujú
podľa toho, ako im to v danom
momente vyhovuje. Je potrebné si uvedomiť, že aj keď sa na
mieste často už nenachádzajú
rastliny, najčastejšie tráva, je
potrebné aby tam neparkovali,
nakoľko stále je to považova-

né za zeleň, aj keď už na tejto
ploche nerastie tráva, ktorá
bola často krát zničená práve
takýmto nezodpovedným státím vozidiel,“ doplnil Šipula.
Mestská polícia Poprad vyhotovila informačné letáky,
ktorými chce upozorňovať
vodičov, ktorí svoje vozidlá
parkujú na chodníkoch, kde
neostáva voľná šírka 1,5 m a
tiež parkujú vozidlá na verejnej zeleni, o tom, že týmto konaním porušujú ustanovenia
§ 25 ods. 1, písm. q) a písm.
s) zákona NR SR č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke v
znení neskorších predpisov.
Porušenie uvedeného ustanovenia zákona môže mať za
následok prejednanie skutku
v priestupkovom konaní.

„Tieto upozornenia sú súčasťou prevencie Mestskej polície
Poprad, ktorou sa snažíme prispieť k tomu, aby naše mesto
bolo čistejšie, krajšie a aby životné prostredie, v ktorom žijeme, bolo zdravšie. S písomnými
upozorneniami sa vodiči môžu
stretnúť prevažne na sídliskách,
kde príslušníci mestskej polície
vykonávajú kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o
cestnej premávke a tieto budú
zakladané za stierače motorových vozidiel. Veríme, že aj na
základe uvedených informácií
si prevažná časť vodičov uvedomí dôležitosť dodržiavania
platných predpisov a mestská
polícia nebude musieť pristúpiť
k ich riešeniu formou sankcií,“
uzavrel Šipula.
(mag)
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Postúpili ďalej Bohoslužby v popradských chrámoch počas veľkonočných sviatkov

Krajská scénická žatva prebiehala 5. a 6. apríla tentoraz namiesto
Levoče v Poprade. Osem amatérskych divadelných súborov z Prešovského kraja súperilo o prvenstvo a postupy na celoslovenské
prehliadky. Poprad mal dve želiezka v ohni - DS Šťastlivec zo ZUŠ
Poprad (na foto s hrou Nič nie je
čierne alebo biele) s režisérkou
Zuzanou Krupkovou a režisérmi
Dušanom Kubaňom a Michalom
Novákom a Divadlo Commedia v
réžii Vlada Benka.
V kategórii Divadlo mladých získal DS Šťastlivec s miniatúrou Alica
2. miesto a postup na FEDIM v júni
v Tisovci. V kategórii Divadlo dospelých si 1. miesto a postup na Belopotockého Mikuláš v júni v L. Mikuláši odniesol DS Kľud z Kladzian,
2. miesto obsadil DS Commedia
Poprad za Don Quichote a Sancho a
3. DOS Paľa Bielika z T. Lomnice za
Karamelový smiech v réžii Dušana
Kubaňa a Michala Nováka.
Hlavný organizátor - Podtatranské
osvetové stredisko dúfa, že tak, ako
pri záverečnom vyhodnotení povedal 1. viceprimátor mesta Poprad
Igor Wzoš - krajská scénická žatva
si nájde svojho diváka v Poprade a
zapustí v podtatranskej metropole
rovnako hlboké korene, aké mala v
Levoči. POS poďakovalo za ústretovosť mestu Poprad a oddeleniu
kultúry za plynulý a bezproblémový priebeh súťaže.
(kpa)

RÍMSKOKATOLÍCKE
SVATÉ OMŠE:
POPRAD
Konkatedrála Sedembolestnej
Panny Márie:
13. apríla - Zelený štvrtok Pánovej Večere - o 18.30 hod.
14. apríla - Veľký piatok - Slávenie utrpenia a smrti Pána - o 15. hod.
15. apríla - Biela sobota Vzkriesenia slávnosť Veľkonočnej Vigílie - o 19.30
hod.
16. apríla - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - o 6.30, 8., 9.30
a 18.30 hod.
17. apríla - Veľkonočný pondelok o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod.
Kostol sv. Cyrila a Metoda:
13. apríla - Zelený štvrtok - o 18.30
hod.
14. apríla - Veľký piatok - o 15. hod.
15. apríla - Veľkonočná vigília o 19.30 hod.
16. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 7.,
9. a 11. hod.
17. apríla - Veľkonočný pondelok o 7., 9. a 11. hod.
Kostol sv. Egídia:
16. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 6.
a 17. hod.
17. apríla - Veľkonočný pondelok o 6. a 17. hod.
KVETNICA
Kostol sv. Heleny:
16. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 10.
hod.
Posvätenie veľkonočných jedál bude
podľa oznámenia v jednotlivých kostoloch.
SPIŠSKÁ SOBOTA
Kostol sv. Juraja:
13. apríla - Zelený štvrtok o 18. hod.
14. apríla - Veľký piatok o 15. hod.
15. apríla - Biela sobota o 19.30 hod.
16. apríla a 17. apríla - Veľkonočná
nedeľa a Veľkonočný pondelok o 8.
a 10. hod.

Advokáti opäť

bezplatne poradia
Slovenská advokátska komora pri
príležitosti Dňa advokácie 2017
aj tento rok organizuje v Poprade bezplatné právne poradenstvo
pre občanov. V stredu 26. apríla
od 9. do 14. hod. v priestoroch
Mestského úradu na Nábreží Jána
Pavla II. v Poprade regionálni
advokáti poradia v oblasti pracovného, obchodného, civilného i trestného práva.
(ppš)

VEĽKÁ
Kostol sv. Jána Evanjelistu:
13. apríla - Zelený štvrtok o 18.30 hod.
14. apríla - Veľký piatok o 15. hod.
Krížová cesta, o 16. hod. obrady
15. apríla - Biela sobota o 20. hod.
obrady, po nich posvätenie veľkonočných jedál
16. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 6.45
hod. posvätenie veľkonočných jedál,
o 7., 9.30, 11. a 18.30 hod. sväté omše
17. apríla - Veľkonočný pondelok sväté omše o 7. a 10. hod.
MATEJOVCE
Kostol sv. Štefana Kráľa:
13. apríla - Zelený štvrtok o 18. hod.
14. apríla - Veľký piatok o 10. hod.
Krížová cesta ulicami Matejoviec,

o 17. hod. obrady
15. apríla - Biela sobota o 19.30 hod.
obrady
16. apríla a 17. apríla - Veľkonočná
nedeľa a Veľkonočný pondelok o 8.
a 10. hod., v nedeľu o 6.45 hod. posvätenie veľkonočných jedál
STRÁŽE
Kostol sv. Jána Krstiteľa:
13. apríla - Zelený štvrtok o 17. hod.
svätá omša Pánovej Večere
14. apríla - Veľký piatok o 15. hod. obrady Veľkého piatka
15. apríla - Biela sobota, o 20. hod. obrady veľkonočnej vigílie, po veľkonočnej vigílii posvätenie jedál
16. apríla - Veľkonočná nedeľa, sv.
omša o 11. hod.
17. apríla - Veľkonočný pondelok, sv.
omša o 7.30 hod., prítomnosť relikvií
sv. Martina
BOHOSLUŽBY
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI:
POPRAD
Chrám svätých apoštolov Petra
a Pavla:
13. apríla (Svätý a veľký štvrtok) o 17.
hod. - Večiereň s liturgiou sv. Bazila
Veľkého, Strasti Ježiša Krista
14. apríla (Svätý a veľký piatok) o 7.30
hod. - Modlitba kráľovských hodiniek,
o 15. hod. Veľká večiereň s uložením
Plaščenice do hrobu, o 20.30 hod. zakončenie poklony pred Plaščenicou
15. apríla (Svätá a veľká sobota) o 7.30
hod. - Jeruzalemská utiereň, Poklona
pred Plaščenicou, o 17. hod. Večiereň s
liturgiou sv. Bazila Veľkého, o 22. hod.
zakončenie poklony pred Plaščenicou
16. apríla (Svätá a veľká nedeľa Paschy) o 4.30 hod. - Utiereň vzkriesenia,
požehnanie veľkonočných jedál, o 8.30
hod. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, myrovanie, o 10.30 hod. Liturgia sv. Jána
Zlatoústeho, požehnanie veľkonočných jedál pre deti, myrovanie, o 14.30
hod. veľkonočná večiereň
17. apríl (Svetlý pondelok) o 8.30 hod.
a o 10.30 hod. - Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
VEĽKÁ
Chrám sv. Jána:
16. apríla (Svätá a veľká nedeľa Paschy) o 8. hod. - Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, myrovanie
17. apríl (Svetlý pondelok) o 8. hod. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
SLUŽBY BOŽIE
EVANJELICKEJ CIRKVI, A. V.:
POPRAD, Kostol sv. Trojice
13. apríla - Zelený štvrtok - o 18. hod.
služby Božie so sviatosťou Večere Pánovej
14. apríla - Veľký piatok - o 9. hod. pašiové služby Božie, o 10. hod. sviatosť
Večere Pánovej

16. apríla - Prvá slávnosť veľkonočná
o 9. hod.
17. apríla - Druhá slávnosť veľkonočná o 9. hod., sviatosť Večere Pánovej
o 10. hod.
STRÁŽE
16. apríla - Prvá slávnosť veľkonočná
o 10.30 hod.
VEĽKÁ
13. apríla - Zelený štvrtok - Večera Pánova so spoveďou o 18. hod.
14. apríla - Veľký piatok - Večera Pánova so spoveďou o 9. hod., pašiové
služby Božie o 10. hod.
16. apríla - Veľkonočná nedeľa, slávnostné veľkonočné služby Božie o 10.
hod.
17. apríla - Veľkonočný pondelok, veľkonočné služby Božie o 10. hod.
MATEJOVCE
13. apríla - Zelený štvrtok o 18. hod.
služby Božie s večerou Pánovou
14. apríla - Veľký piatok o 8.30 hod.
pašie s večerou Pánovou
16. apríla a 17. apríla - Veľkonočná
nedeľa a Veľkonočný pondelok o 8.30
hod. slávnostné služby Božie
SVATÁ LITURGIA
PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI:
Chrám Povýšenia sv. kríža
13. apríla - Veľký štvrtok - o 8. hod.
liturgia Vasilija Veľkého s Večerňou,
o 17. hod. Strasti
14. apríla - Veľký piatok - o 8. hod.
cárske časy, o 17. hod. Veľkopiatočná
Večerňa s výnosom Plaščenice
15. apríla - Veľká sobota - o 14. hod.
sv. liturgia Vasilija Veľkého s Večerňou
16. apríla - Veľkonočná nedeľa,
Vzkriesenie, Pascha - o 6. hod. Utreňa,
sv. liturgia s posvätením paschálnych
pokrmov, o 16. hod. Večerňa
17. apríla - Svetlý pondelok - o 9. hod.
svätá liturgia, o 17. hod. Večerňa
18. apríla - o 8. hod. svätá liturgia
BRATSKÁ JEDNOTA BAPTISTOV:
Modlitebňa vo Veľkej
13. apríla - Zelený štvrtok o 18. hod.
14. apríla - Veľký piatok Veľkonočné
pašiové pásmo o 10. hod.
16. apríla - Veľkonočná nedeľa o 10.
hod.
17. apríla - Veľkonočný pondelok
o 10. hod.
APOŠTOLSKÁ CIRKEV
NA SLOVENSKU:
Zbor Poprad, poslucháreň
Obvodného úradu v Poprade
14. apríla - Veľký piatok, bohoslužby
s Večerou Pánovou o 17. hod.
16. apríla - Veľkonočná nedeľa o 10.
hod.
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Láska neznamená hľadieť nežne jeden na druhého, ale pozerať sa
spolu jedným smerom.“
Antoine de Saint-Exupéry

Manželstvo uzavreli
31. marca 2017 - Zuzana Divková a Peter Budinský.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 6. apríla 2017
vo Veľkej s

Helenou Weissensteinerovou,
84-ročnou
Jozefom Kušnirákom,
83-ročným

Vo štvrtok 6. apríla 2017
vo Veľkej s
V piatok 7. apríla 2017
vo Veľkej s

Annou Lacušovou,
81-ročnou

V piatok 7. apríla 2017
vo Veľkej so

Stanislavom Stančekom,
55-ročným

V sobotu 8. apríla 2017
v Spišskom Štiavniku so

Štefanom Hudzíkom,
63-ročným

V sobotu 8. apríla 2017
v Spišskej Teplici s

Helenou Andriašovou,
69-ročnou

V sobotu 8. apríla 2017
v Matejovciach s

Evou Kellnerovou,
61-ročnou
Otíliou Janoščíkovou,
75-ročnou

V pondelok 10. apríla 2017
vo Veľkej s

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 12. apríla 2017 MUDr. Gabrielom Ondrušekom,
91-ročným
o 12.30 hod. vo Veľkej s
V stredu 12. apríla 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Milanom Hudáčom,
76-ročným

V stredu 12. apríla 2017
o 15. hod. vo Veľkej s

Pavlom Vojčákom,
68-ročným

V stredu 19. apríla 2017
Ing. Štefanom Dzurovčínom,
75-ročným
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Spomienka

Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal, ostáva v nás.
V piatok 21. apríla 2017 uplynie
10 rokov, keď nás navždy opustil
náš drahý ocko a dedko

JÁN ŠINGLIAR

S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 12. apríla - Aduscentrum,
štvrtok 13. apríla - Tília, v piatok 14. apríla - Adus, v sobotu
15. apríla - Dr. Max - Monaco,
v nedeľu 16. apríla - Styrax,
v pondelok 17. apríla - Lekáreň
Nemocnice Poprad, v utorok
18. apríla - Adus, v stredu 19.
apríla - Dr. Max - OC Max, vo
štvrtok 20. apríla - Cyprián,
v piatok 21. apríla - Včela, v sobotu 22. apríla - Včela, v nedeľu
23. apríla - Lekáreň Nemocni-

ce Poprad, v pondelok 24. apríla - Benu a v utorok 25. apríla
- Dr. Max - OC Max.
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Tília: Banícka 28,
Adus: Mnoheľova 2, Dr. Max
- Monaco: Francisciho ul. 22,
Styrax: L. Svobodu, Lekáreň
nemocnice Poprad: Banícka
28, Dr. Max - OC Max: Dlhé
hony 1, Cyprián: L. Svobodu,
Včela: Tatranské nám. 1, Benu:
Kaufland, Moyzesova ul. 3.

Za akademickým sochárom Štefanom Hudzíkom

V utorok minulý týždeň vo veku 63 rokov nečakane zomrel akademický sochár
Štefan Hudzík. Svojou tvorbou zanechal
večnú stopu na Spiši i na Slovensku. Tvorba, dielo aj život autora boli prepojené
s regiónom Spiša: Žil a tvoril v Spišskom
Štiavniku.
Štefan Hudzík sa narodil 28. januára 1954 v
Spišskom Štiavniku. V rokoch 1963 - 1973 navštevoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave v odbore rezbárstvo u L. Korkoša. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave v odbore figurálne sochárstvo u Jána Kulicha, v poslednom
ročníku získal cenu Martina Benku. Od roku
1996 pôsobil ako pedagóg v Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi.
Pre jeho sochársku tvorbu je charakteristický
historický portrét a tiež reliéfy s náboženskou
tematikou. Vo svojich dielach prechádzal z realistického zobrazenia do abstrakcie, čím sa stali

nadčasovými.
Jeho diela sú
zastúpené
v
zbierkach Spišského múzea v
Levoči, Galérie
umelcov Spiša
v Spišskej Novej Vsi, Tatranskej galérie v Poprade, SNG v Bratislave,
Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a v
súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Realizoval monumentálne práce v architektúre vo
viacerých mestách a obciach na Spiši a tiež pamätné medaily s cirkevnou tematikou.
V Poprade vytvoril i pamätnú tabuľu, ktorá pripomína návštevu pápeža Jána
Pavla II. spred 20 rokov a bola slávnostne
odhalená pred dvoma rokmi počas Národného stretnutia mládeže P15.
Česť jeho pamiatke!
Lucia Benická

Depresia - hovorme o nej !

Svetový deň zdravia sme
si pripomenuli 7. apríla a
tohto roku prebiehal pod
mottom: Depresia - hovorme o nej.
Depresia nie je len zlá nálada, je to vážne ochorenie,
ktorého príčiny sú zložité
a následky sú niekedy až
dramatické. Človek máva
pocity beznádeje, úzkosti,
trpí bolesťami hlavy, chrbta,
únavou, spánkovými poruchami. Vyskytuje sa v každom veku. Príčinou depresií
je súhrn faktorov, výsledkom
ktorých je nerovnováha dôležitých chemických látok
v mozgu - tzv. neurotransmiterov - prenášačov nervových vzruchov. Jej základným rysom je chorobná
nálada, spojená aj s inými

príznakmi (porucha chuti do jedla, zmena telesnej
hmotnosti, poruchy spánku,
strata energie, problémy so
sústredením, myšlienky na
samovraždu). Depresia znemožňuje človeku fungovať
v bežnom živote.
Celkovo na svete depresií
pribúda a ich výskyt sa posúva do mladšieho veku.
Psychické (duševné) zdravie ovplyvňuje aj telesné
zdravie človeka. Veľa ľudí
je toho názoru, že choroby
sú z 80% psychického pôvodu. A tam, kde sa neriešia
psychické príčiny, tam nie je
žiadne skutočné uzdravenie,
len nekonečné potláčanie
symptómov, užívanie liekov
a názoru, že „musíš sa s tým
naučiť žiť“. Každá depresia sa

okrem príznakov prejavuje
aj poruchou telesného stavu.
Chorí sa sťažujú na bolesti
brucha, hlavy, ťažobu v hrudníku, bolesti chrbta. Skutočné
zlepšenie zdravotného stavu
je až vtedy, ak odstránime
skutočnú príčinu psychického pôvodu choroby.
Prevenciou proti depresii
je aromaterapia, liečba fytoterapiou, pohyb a fyzická námaha, zdravá výživa,
počúvanie hudby, zlepšenie
nálady kúpou maličkostí,
stretnutie s priateľmi, pestovanie harmonických vzťahov s okolím a nezabúdať na
pozitívny vzťah voči sebe.
Treba mať na pamäti, že
depresia sa dá liečiť.
RÚVZ
so sídlom v Poprade

Horoskop od stredy do stredy
Začnete nejaký úspešný
projekt, ale spočiatku počítajte s
menšími problémami.

Na každom
rohu na vás
„číha“ láska. Budete si môcť vyberať.

Užívajte si
pekné dni s
rodinou a priateľmi. Zanedlho sa to
zmení a budete mať práce nad hlavu.

Neradi bezhlavo míňate, ale tentoraz sa dáte strhnúť
nákupnou horúčkou.

Budete sa
cítiť veľmi
dobre, pretože sa dostanete do víru
rôznych spoločenských udalostí.

Zbytočne sa
zaťažujete
starosťami, ktoré nemôžete zmeniť ani ovplyvniť. Aj tak sa vyriešia
samy.

Budete zvažovať, či sa
pustiť do niečoho nového. Urobte
tak, budete úspešní.

Radostné
chvíle budú
v tomto týždni ešte znásobené
o prejavy priazne a náklonnosti
opačného pohlavia.

Ak si hľadáte miesto,
dostanete dobrú správu a prijmú
vás. Ak prácu máte, povýšia vás
alebo pridajú na plate.

Budete sa
rozhodovať,
ako ďalej v pracovnej oblasti. Naskytne sa vám veľmi dobrá možnosť zisku.
Potešíte sa
nečakaným
peniazom. Prospeje vám aj príchod
jari, lebo sa nabijete novou energiou.

Urobte niečo pre svoje
zdravie a dávajte si cez sviatky
pozor na jedlo. Dožičte si viac
pohybu.
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Kina Tatran
13. apríla a 18.
apríla o 19. hod.
- ŠPUNTI
NA VODE
CZ, komédia, 83 min., česká
verzia, MP
Manželky vyrážajú na dámsku
jazdu, oteckovia sa rozhodnú
pre dvojdennú plavbu v kanoe
so všetkými deťmi. Vstupné: 4 €
18. apríla o 10. hod.
BALERÍNA
- PRÁZDNINOVÉ KINO
FR, rodinný / animovaný, 89
min., dabing, MP
Felicia sa nevzdáva svojho sna
stať sa primabalerínou v Parížskej opere. Najprv však musí
utiecť zo sirotinca. Vstupné: 2 €
19. a 20. apríla o 19. hod.
AJ DVAJA SÚ RODINA
FR, komédia, 118 min., titulky,
MP12
Samuel si užíva bezstarostný
život na francúzskej Riviére.
jedného dňa ho však navštívi
víkendový flirt Kristin a oznámi
mu, že dieťa, ktoré drží v náručí
- je jeho. Vstupné: 5 €
21. apríla o 19. hod.
PIATA LOĎ S BESEDOU
S TVORCAMI
SK, rodinná dráma, 85 min.+beseda, slovenská verzia, MP12
Nevinná hra, ktorá navždy zmení ich životy. Pred filmom krátky animovaný film 39 týždňov, 6
dní. Vstupné: 4 €
22. a 23. apríla o 16. hod.
ŠMOLKOVIA:
STRATENÁ DEDINKA 3D
USA, animovaná rozprávka, 87
min., dabing, MP
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dobrodružnú výpravu. Vstupné 3D:
6 €; 5,50 € deti
22. a 23. apríla o 19. hod.
CUKY LUKY FILM
SK, komédia, 100 min., slovenská verzia, MP7
Aby Luky získala muža svojich
snov, musí z obyčajnej ženy z
ľudu vytvoriť Miss. Vstupné: 5 €
24. apríla o 13.30 hod.
BABA Z ĽADU
- PRE SENIOROV
CZ/FR/SK, dráma, 107 min.,
slovenská verzia, MP15
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana (Z.
Kronerová) meniť svoj stereotypný život. Vstupné:2 €
24. apríla o 19. hod.
FC ROMA
CZ, dokumentárny, 76 min.,
česká verzia, MP12, FK
Kampaň UEFA znie: “Povedz
nie rasizmu!”, ale stále existujú
miesta, kde nie všetci hráči považujú všetkých na futbalovom
poli za rovnocenných.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

Aj Popradčania majú dobré srdce Týždeň s mestskou políciou
(Dokončenie zo str. 1)

„Peňazí na dobrú vec nie
je nikdy dosť a nikoho to nezabije, ak prispeje nejakou
malou sumou,“ dodala Anna
Kupkášová. „Sama som onkologickým pacientom a musím povedať, že som na týchto
úžasných ľudí nikdy nemala
šťastie. Teraz som ich konečne
stretla a to ma veľmi potešilo.
V rodine máme niekoľko onkologických pacientov a nie je
to jednoduché. Na onkológii
sme si všetci rovní, je to posledné miesto, kde človek hľadá pomoc,“ vyznala sa Lenka
Dulovičová.
Liga proti rakovine robí
záslužnú prácu už dlhé roky
a pomáha pacientom, ale aj
lekárom v praxi. „Mimolekársky prístup k tomuto ochoreniu je veľmi dôležitý. Táto
liga upozorňuje na problém,
pomáha pacientom a podporuje výskum. V zdravotníctve
je teraz neistota hlavne ohľadom nových liekov. Ak by
sa použili všetky vedomosti
a postupy, ktoré fungujú, tak

by sa výsledky zlepšili o desať
percent. Je to oveľa viac, ako
by sme očakávali od akéhokoľvek nového lieku. Vždy sa
veľmi teším, keď prichádzam
v piatok ráno pred Veľkou
nocou do práce a čakajú ma
moje pacientky, ktoré sú dobrovoľníčkami a chodievajú
s narcismi von,“ uviedol onkológ Juraj Beniak, ktorého
trápi rastúci počet pacientov. „Inteligentné ženy sem
chodia s veľmi pokročilými
nádormi prsníka, inteligentní ľudia prichádzajú s veľmi
pokročilými nádormi hrubého čreva. Nechápem, prečo
je to tak. Prečo sa už v rodine
tomu nevenuje pozornosť?
Asi sme takí, že sa snažíme tú
chorobu čo najviac vytesniť
mimo nás, ale to nie je správne. Vyzývam ľudí, aby si všímali svoju rodinu a samých
seba, pretože nejde o preventívne prehliadky, ale o to, aby
sa človek o seba staral. Ročne
nám totiž v rámci širšieho regiónu pribúda približne 600
pacientov,“ zdôraznil. (mav)

Kultúrny program mesta Poprad

•

MINULÝ týždeň v pondelok večer prijala MsP
Poprad oznam ohľadom
motorového vozidla Škoda
s evidenčným číslom okresu Kežmarok. Zaparkované
bolo na ulici Bajkalskej v Poprade, v dverách boli kľúče a
pri vozidle sa nikto nenachádzal. Mestskí policajti zistili
držiteľku vozidla, s ktorou
sa im však nepodarilo skontaktovať. Uvedené vozidlo
preto uzamkli a kľúče uložili v úradovni MsP Poprad.
Majiteľku vozidla sa podarilo
vyrozumieť nasledujúci deň,
kedy si aj osobne prevzala
kľúče na MsP Poprad.
V STREDU 5. apríla popoludní požiadala mestskú
políciu o pomoc obyvateľka bytového domu na ulici
Hviezdoslavovej v Poprade.
Zistila, že do spoločných
priestorov sa dostal neznámy
muž, ktorý tam zaspal. Hliadka MsP Poprad zistila, že neznámym mužom bol 43-ročný
bezdomovec z obce Jakubany,
ktorý sa do bytového domu

•

dostal vďaka zle uzamknutým
vchodovým dverám. Policajti
ho z miesta vykázali.
MINULÝ týždeň vo štvrtok ráno bolo na mestskú
políciu oznámené, že v okolí
bytoviek v Kvetnici sa potuluje pes bez známky a bez
obojku. Hliadka MsP Poprad
zmoknutú fenku v daždivom
počasí odchytila a umiestnila
v útulku, keďže sa nepodarilo
zistiť jej majiteľa.
V PIATOK 7. apríla večer zasahovali mestskí policajti na ulici Štefánikovej v
Poprade pri bytovom dome
Camélia, kde skupinka mladých ľudí mala popíjať alkoholické nápoje, pričom
malo dôjsť aj k prevráteniu
nádoby na komunálny odpad. Policajti na mieste zistili
dvoch mladíkov vo veku 18
a 22 rokov. Obidvom bola za
konzumáciu alkoholu na verejnom priestranstve uložená bloková pokuta vo výške
10 eur. Prevrátenú nádobu
na komunálny odpad dali do
pôvodného stavu.
(msp)

•

•

MESTO POPRAD

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

Štvrtok 13. apríl o 18. hod. /
divadelná sála Domu kultúry v
Poprade
PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
P. H. Baričák sa vo svojej prednáške zameria na svoje tri motivačné knihy. Vstupné: 6 €/7 € na
mieste, študenti s kartou ISIC 3
€, iba na mieste.

Koncert legendárnej bluegrassovej skupiny z Čiech.
Vstupné: 6 €, predpredaj: MIK
052/4361192, DK 052/7722255

Piatok 21. apríl o 18. hod. / divadelná sála DK
XXXXI. ročník Popradskej
hudobnej jari
DALIBOR KARVAY
Nedeľa 16. apríl o 10. hod. / di- & MIRIAM RODRIGUEZ
BRÜLLOVÁ
vadelná sála DK
Vstupné: 6 €/3 € pre študentov a
ZLATÁ RYBKA
Známa rozprávka v podaní Di- seniorov
vadla zo šuplíka. Vstupné: 1,50 €
Sobota 22. apríl o 19. hod. / diUtorok 18. apríl o 17. hod. / di- vadelná sála DK
RICCO & CLAUDIA
vadelná sála DK
Svetové legendárne hity. VstupĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
Muzikálové spracovanie známej né: 6 € v predpredaji / 7 € v deň
rozprávky s Annou, Elzou a Ola- koncertu. Predpredaj: MIK, DK,
Ticketportál
fom. Vstupné: 7 €
Predpredaj: MIK 052/4361192
Nedeľa 23. apríl o 10. hod. / diŠtvrtok 20. apríl o 19. hod. / di- vadelná sála DK
SOĽ NAD ZLAT
vadelná sála DK
Cililing Prešov Vstupné: 1,50 €
POUTNÍCI

v katastrálnom území Poprad, pozemky, časť parc. č. KN-E
1095, trvalé trávnaté porasty o výmere 188 m², parc. č. KN-E
2275/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 242 m², parc. č. KN-E
3669, ostatné plochy o výmere 93 m², parc. č. KN-E 3670, zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m² a parc. č. KN-E
3833/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 294 m² za účelom ich
užívania ako záhrady.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,12 €/m2/rok, t. j.
119,88 € za celý predmet nájmu/rok za pozemky na záhradkárske účely a účely včelárenia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012 zo dňa 06. 06. 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. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 21. 04. 2017 o
PP-32
12. 00 hod.				

Inzercia

nej ul. v Poprade. Inf.: č. t.
0944 173 616.
12/17-P

POPRAD cia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka:

• Predám

Tatranský obklad 2,9 €/m2, leštený,
Zrubový - pologuľatý profil, hranoly a dlážkoviu dyle na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
3/17-P
Predám 3-izb. byt s balkónom a garážou na Okruž-

•

• Náter striech za 3 €/m .
2

V cene je farba + práca. Inf.:
č. t. 0915 423 705. 36/17-R
Realizujem
pokládku
zámkovej dlažby, terasy,
chodníky. Inf.: č. t. 0904
508 565.		
37/17-R

•

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redak-

PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka
052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 64 71, inzercia 772
10 62. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač:
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13,
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Popradská reštaurácia po prvýkrát v Top 10 reštaurácií Slovenska

Aj gastronómia má svojich „oscarov“. V zahraničí
sa udeľujú v podobe michelinských hviezd, na Slovensku ambíciu zostavovať
rebríček
najkvalitnejších
reštaurácií a hotelov prevzal
na seba týždenník Trend.
Poprad sa môže popýšiť, že
v kategórii Top 10 reštaurácií Slovenska je v hodnotení
na rok 2017 po prvýkrát už
aj jedna z nášho mesta.
Trend zostavuje rebríček
pätnásť rokov a prednedávnom prešiel na medzinárodne
zaužívaný 20 bodový hodnotiaci systém. V nedávno
zverejnenom hodnotení pre
rok 2017 sa reštaurácia Vino
& Tapas zo Spišskej Soboty
umiestnila na 6. - 9. mieste so
ziskom 18 bodov z 20 možných, pričom od 1.- 5. miesta
ju delí len pol boda. Znamená
to plný počet 5 hviezd. Je to

treby, ale má prinášať aj
vôbec prvý raz, čo takéto
radosť zo života a stáva
hodnotenie získala reštaurácia z Popradu. Vino &
sa významnou súčasťou
Tapas pred 5 rokmi po
cestovného ruchu. Nepretržite rastie veľká skupina
prvýkrát získalo pre popradskú gastronomickú
tzv. foodies - turistov, ktorí cestujú po celom svete
scénu 4 hviezdičky, potom
s cieľom vychutnávania si
nasledovali 4,5 a v súčasnosti umiestnením v prvej
lokálnych špecialít v oceňovaných reštauráciách.
desiatke 5 hviezdičiek.
Práve takéto rebríčky a
Treba dodať, že sa tak stalo vo veľkej konkurencii,
recenzie pomáhajú labužníkom zorientovať sa v
pričom v Top 10 figuruje 5
dynamicky sa rozvíjajúbratislavských reštaurácií.
Zároveň Trend vyhod- Najvyššie hodnotená šéfkuchárka Slo- com odvetví, akým je pránotil i 20 top šéfkuchárov venska Zuzana Sisáková s ikonickým ve gastronómia. Aj o Vino
SR, medzi ktorými opäť jedlom cherry paradajkou s malinou, & Tapas sa už vo svete
figuruje ako jediná žena ktoré „naštartovalo“ reštauráciu Vino vie a do Spišskej Soboty
šéfkuchárka Zuzana Si- & Tapas a dodnes nechýba v žiadnom si prichádzajú pochutnať
FOTO - Marta Marová nielen domáci, ale i cusáková. Spišskosobotské jej menu.
dzinci, čo výrazne prispieva k
reštauračné zariadenie Vino šéfkuchára 2017.
Vo svete neustále stúpa záu- ambíciám mesta Poprad ako
& Tapas ako jedno z mála slovenských reštaurácií zamera- jem o gastronómiu. Jedlo sa centra cestovného ruchu.
ných na zážitkovú gastronó- považuje za zážitok - nemá
„Základ našej filozofie tvomiu štýlu fine dining dostalo slúžiť iba na uspokojenie rí motto: Predávame zážitok,
aj ocenenie Reštaurácia Pána nevyhnutnej biologickej po- jedlo je grátis, čím sa snažíme

Veľkonočný recept od šéfkuchára z Liptova

Panenka
s medvedím cesnakom
Ingrediencie: Bravčovú
panenku odblaníme, osolíme, okoreníme a prudko opečieme na oleji, aby
sa mäso zatiahlo.
Lístkové cesto si vyvaľkáme do oválneho tvaru, na neho poukladáme
plátky slaniny, medvedí
cesnak, pripravenú bravčovú panenku a zbalíme

do batôžka, ktorý potrieme rozšľahaným žĺtkom.
Dáme piecť na papier na
pečenie do rúry vyhriatej
na 200 stupňov 20 až 30
minúť. Hotové nakrájame
a servírujeme s pečenými
zemiakmi s cibuľkou,
prípadne polejeme dubákovou alebo inou omáčkou.
Dobrú chuť!

upozorniť hostí na to, aby sa
k nám neprišli iba najesť, ale
predovšetkým vychutnať príležitosť, prítomnú spoločnosť a
v neposlednom rade aj jedlo,“
uviedla Zuzana Sisáková.
Vino & Tapas je jedným z
mála slovenských zástupcov
trendu vyznačujúceho sa čistou, jasnou a nekomplikovanou chuťovou linkou, ktorá
sa dosahuje vďaka náročným,
komplikovaným a niekedy až
rafinovaným technologickým
postupom.
„Vino & Tapas garantuje v
záujme rovnakej úrovne kvality prítomnosť šéfkuchára v
čase prevádzky reštaurácie.
Počas cateringových povinností je prevádzka reštaurácie
obmedzená, z čoho vyplýva
potreba rezervácií, ktorá je
nakoniec v zahraničí v tomto
segmente obvyklá,“ doplnila
šéfkuchárka.
PP-37

TORTA PAVLOVA

Jedna z najikonickejších
a najznámejších tort bola
upečená v dvadsiatych rokoch minulého storočia
na počesť slávnej ruskej baleríny Anny Pavlovej
počas jej austrálsko -novozélandského turné. Svojím tvarom, farbou i ľahkosťou má pripomínať
primabaleríninu sukňu. V klasickej verzii s kiwi
patrí v reštaurácii Vino & Tapas k obľúbeným dezertom.
Ingrediencie:
3 vajíčkové bielka / 175g krupicového cukru / 1
PL octu / 1 PL hrubej múky / 4 - 5 ks mäkších
kiwi / 300 ml šľahačkovej smotany / 1 vanilkový
cukor / 1 stužovač šľahačky.
Postup:
1. Z bielkov a cukru vyšľaháme veľmi tuhý sneh
(nebojte sa šľahať aj desať a viac minút).

V pondelok 20. marca 2017 primátor
mesta Poprad Jozef Švagerko slávnostne
prijal najúspešnejších reprezentantov Tanečného centra FORTUNA Poprad
na pôde mestského úradu. Prijatia sa zúčastnilo 16 reprezentantov, ktorí pre svoj klub, ako aj pre naše mesto, vybojovali medaily na národných

2. Pridáme 1 PL octu a 1
PL hrubej múky, ktoré za-

šľaháme.
3. Na plech si pripravíme papier na pečenie a navrstvíme tuhý sneh do tvaru torty (skôr vyššie, ako
širšie).
4. Na vrchu torty vyformujeme miernu priehlbinu.
5. Rúru predhrejeme na 150°C a dáme piecť. 10
minút pečieme pri teplote 150°C a potom znížime teplotu na 130°C a pečieme hodinu (počas
pečenia môže aj popraskať, čo nevadí).
6. Necháme vychladnúť.
7. Na vychladnutý korpus poukladáme na plátky
nakrájané ošúpané kiwi a ozdobíme vyšľahanou
šľahačkou s vanilkovým cukrom a stužovačom.
8. Ozdobenú tortu necháme v chladničke vychladiť minimálne na dve hodiny.
Dobrú chuť!

PP-28

šampionátoch a reprezentovali Slovenskú
republiku na majstrovstvách sveta či Európy alebo na svetovom pohári v blízkom či ďalekom svete. Primátor sa im
poďakoval za reprezentáciu a neformálne diskutoval o každodenných starostiach týchto mladých športovcov, ako aj o ich plánoch v blízkej budúcnosti.

Fortuňáci u primátora mesta
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Futbalisti sú krok od finále Slovenského pohára

Futbalisti FK Poprad
minulý týždeň v stredu pokračovali vo víťaznom ťažení v rámci
Slovnaft Cup-u, keď
v prvom semifinálovom zápase
porazili na domácom trávniku
Skalicu 1:0 (na foto). Rozhodujúci
gól strelil Stanislav Šesták. Odveta
na Záhorí je na programe už dnes
o piatej.
„Výsledok je dobrý, aj keď sme mohli
dať nejaký gól navyše. Sme v polčase
a odveta bude určite veľmi náročná,“
povedal po pohárovom víťazstve
nad Skalicou strelec jediného gólu
Popradu Stanislav Šesták. „Videli sme
veľmi dobrý zápas, ktorý mal úroveň
prvej ligy. Som rád, že sme zvíťazili,
ale šancí sme mali najmä v druhom
polčase oveľa viac. V tomto zápase
prepli hráči na iný level oproti lige,
pretože majú obrovskú motiváciu
zahrať si finále pohára na domácom
ihrisku,“ hodnotil tréner FK Poprad

gól Popradu: 56. Stanislav Šesták. 2.
kolo sk. o udržanie II. ligy Východ
v sobotu 8. apríla FK Poprad - FK
Haniska 2:0 (1:0), góly Popradu:
11. Marko Lukáč, 64. Erik Šuľa.
Program: odveta semifinále
Slovenského pohára v stredu 12.
apríla o 17. hod. MFK Skalica - FK
Poprad, 3. kolo sk. o udržanie II.
ligy Východ v sobotu 15. apríla
o 16. hod. MŠK Rimavská Sobota - FK Poprad, 4. kolo sk. o udržanie II. ligy Východ v sobotu 22.
apríla o 16.30 hod. ŠK Odeva Lipany - FK Poprad.
(ppv)

František Šturma.
Popradčania sa na odvetu naladili víťazne v druhom kole nadstavby
o udržanie II. ligy Východ. Hanisku
v NTC zdolali 2:0 v pozmenenej zostave, no s výkonom hráčov, ktorí
nastúpili, nebol F. Šturma spokojný.
„Pozitívom bol výsledok, ale sklama-

li ma niektorí jednotlivci, ktorí veľa
priestoru nedostávali. Dostali ho, ale
neukázali vôbec nič. Boli sme však
celý čas aktívni a mrzí ma, že sme
dali len dva góly,“ povedal.
Výsledky: 1. zápas semifinále Slovenského pohára v stredu 5. apríla
FK Poprad - MFK Skalica 1:0 (0:0),

Hokejový sviatok sa začína už zajtra

Majstrovstvá sveta hráčov do 18
rokov odštartujú už zajtra vo štvrtok 13. apríla v dvoch základných
skupinách. V Poprade sa predstaví
Slovensko, Kanada, úradujúci majster sveta tejto vekovej kategórie
Fínsko, Lotyšsko a Švajčiarsko.
V Spišskej Novej Vsi bude hrať
Česko, Bielorusko, Rusko, Švédsko
a USA. Štvrťfinále je na programe
20. apríla, medailové boje sa uskutočnia 22. a 23. apríla.
Zápasy v základných skupinách
sa hrajú v každý hrací deň v jednot-

Krátko zo športu

FK Poprad odo•hrajúFUTBALISTKY
v sobotu 15. apríla o 11. hodine
zápas 14. kola II. ligy žien sk. C na
ihrisku vo Veľkej proti ŠK Štich Humenné.

V PRVÝ aprílový deň sa v Starej
•Ľubovni
uskutočnilo 3. kolo Slovenského pohára detí a žiakov v karate.
Central karate klub Poprad si vybo-

ných časoch o 15.30 a 19.30 hod.
Slováci vedení trénerom Norbertom Javorčíkom sa v Poprade pripravovali už od predminulého pondelka. Na Slovensku odohrali dva

záverečné prípravné zápasy. V Žiline prehrali v sobotu s Českom 4:5
a v pondelkovej večernej generálke
si poradili so Švédskom na popradskom ľade 4:2 (na foto).
(ppv)

Program Slovákov v zákl. sk. A v Poprade:

vo štvrtok 13. apríla o 19.30 hod. Slovensko - Fínsko, v sobotu 15. apríla
o 19.30 hod. Kanada - Slovensko, v pondelok 17. apríla o 19.30 hod. Slovensko - Lotyšsko a v utorok 18. apríla o 19.30 hod. Švajčiarsko - Slovensko.
joval 8 medailí (3 zlaté, 3 strieborné
a 2 bronzové) a v celkovej medailovej
štatistike sa umiestnil na 13. mieste.

O POSLEDNÉ body do Sloven•ského
pohára a postup na májové

Majstrovstvá Slovenska prišli 1. apríla
do Starej Ľubovne bojovať aj karatisti
Karate klubu Shihan Poprad. Shihanisti si odniesli spolu 12 medailí (2
zlaté, 7 strieborných a 3 bronzové),
navyše sa zo zisku Slovenského pohá-

ra v celkovom hodnotení tešila Hana
Hybenová a Martin Stříž.
BK Iskra
•SvitBASKETBALISTI
ukončili aktuálnu sezónu SBL

vo štvrťfinále. S BC Prievidza prehrali 0:3 na zápasy. Minulý týždeň
v stredu podľahli svojmu súperovi
v Iskra Aréne 80:97, v sobotu Prievidžania ukončili sériu na domácej
palubovke po víťazstve nad Svitom 102:76.		
(ppv)

Tabuľka sk. o zotrvanie
v II. lige Východ
Z V R P

S

B

1. FK Poprad

20 8

8

4

32:17

32

2. R. Sobota

20 3

4

13

12:33

13

3. Lipany

20 3

3

14

14:42

12

4. Haniska

20 2

6

12

24:53

12

BAM Poprad
Popradské basketbalistky rozhodli sériu
play-off o 5.-8. miesto
so Slovanom Bratislava až v poslednom
možnom termíne. Minulý týždeň
v hlavnom meste prehrali a za nerozhodného stavu 2:2 na zápasy
museli o postup bojovať cez víkend
v Aréne Poprad.
Popradčanky budú hrať o piate
miesto proti Banskej Bystrici, ktorá
porazila Nitru 3:1 na zápasy. Séria
o konečné umiestnenie sa bude hrať
na dva víťazné zápasy, začína sa po
Veľkej noci v Poprade.
Výsledky: 4. kolo play-off o 5.
- 8. miesto v stredu 5. apríla BK
Slovan Bratislava - BAM Poprad
61:58 (16:14, 10:12, 16:17, 19:15),
najviac bodov BAMP: Lucia Hadačová - 16. 5. kolo play-off o 5. - 8.
miesto v sobotu 8. apríla BAM Poprad - BK Slovan Bratislava 69:54
(18:11, 19:16, 18:14, 14:13), najviac
bodov BAMP: Zuzana Ivančáková
a Katarína Petríková - 16.
Program: 1. kolo play-off o 5.
miesto v stredu 19. apríla o 17.30
hod. BAM Poprad - BK ŠKP 08
Banská Bystrica, 2. kolo play-off o 5. miesto v sobotu 22. apríla o 18. hod. BK ŠKP 08 Banská
Bystrica - BAM Poprad, prípadné 3. kolo play-off o 5. miesto
v stredu 26. apríla o 17.30 hod.
v telocvični ZŠ Komenského BAM
Poprad - BK ŠKP 08 Banská Bystrica.			 (ppv)
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Program kina

CINEMAX Poprad
Od 13. do 19. apríla
Predpremiéra - Baby šéf 2D,
3D - o 13.10 hod. (v sobotu
2D, v nedeľu 3D), Šmoklovia:
Zabudnutá dedinka 3D o 13.10 hod. (hrá sa len 18.4.)
a o 13.20 hod. (nehrá sa cez
víkend a 18.4. a 19.4.), Šmoklovia: Zabudnutá dedinka
2D - o 13.50 hod. (hrá sa
len cez víkend), o 15.10 hod.
(hrá sa len 18.4.) a o 15.30
hod. (nehrá sa 18.4.), Rýchlo a zbesilo 8 - o 17.40 hod.
(nehrá sa 18.4.), o 20.40 hod.
(nehrá sa 18.4.) a o 21. hod.
(hrá sa len 18.4.), Babská
jazda - Cuky Luky film o 18. hod. (hrá sa len 18.4.),
Power rangers - o 14.40
hod. (nehrá sa 19.4.), Chatrč
- o 17.30 hod., Vo veľkom
štýle - o 20.30 hod., Ghost in
the Shell 2D - o 13.40 hod.
(nehrá sa cez víkend a 19.4.),
Špunti na vode - o 16.10
hod., Únos - o 18.20 hod.,
Masaryk - o 20.50 hod. Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Majster Pavol z Levoče vytvoril skvostné diela

V Tatranskej galérii sa v utorok minulý
týždeň uskutočnila odborná prednáška pri
príležitosti roku Majstra Pavla z Levoče.
O významnom umelcovi rozprávala riaditeľka Spišského múzea v Levoči Mária
Novotná. V tomto roku si pripomenieme
polstoročie, odkedy boli ukončené práce na
slávnom oltári v Levoči.
Majster Pavol (*1465-1480 - † 1537-1542)
bol neskorogotický rezbár, sochár, tvorca
najvyššieho dreveného oltára na svete, ktorý
stojí v levočskom Chráme sv. Jakuba. Po roku
1500 sa usadil v Levoči, kde mal rezbársku aj
maliarsku dielňu.
M. Novotná povedala: „Majster Pavol veľmi
ovplyvnil tvorbu spišských rezbárskych dielní
prvej tretiny 16. storočia. Patrí k najvýznamnejším stredoeurópskym rezbárom s odlíšiteľným
rukopisom neskorej gotiky. Bol členom mestskej

SEAT LEON X-PERIENCE

rady, príležitostne obchodoval, vlastnil
a prenajímal pôdu. Spomína sa ako
otec 4 detí, z ktorých niektoré mali pohnutý život. Dcéra Margita bola trikrát
vydatá (takisto jej dcéra a vnučka), syn
Lukáš sa stal vrahom.“
Majster Pavol žil v Levoči v dome č.
20, pri Košickej bráne mal aj záhradu.
Spolu so svojou dielňou dovŕšil vyše
200-ročnú nepretržitú rezbársku tradíciu Spiša a Slovenska. Jeho diela sú
v kostoloch v Šariši, Gemeri a Liptove. To, že sa usadil práve v Levoči,
nie je náhoda. Našiel tu hospodársky
silné a kultúrne prostredie, ktoré mu
svojimi objednávkami a veľkými požiadavkami umožnilo vytvárať diela
na vysokej úrovni. V Levoči bola v
tom čase významná rezbárska dielňa,
na čele ktorej stál majster Vavrinec. V
tejto dielni začal pracovať najprv ako
tovariš, neskôr sa postavil na jej čelo.
O jeho životných osudoch vieme
veľmi málo, pretože levočský mestský archív asi 10 rokov po jeho smrti vyhorel. Nevieme, kde sa narodil
a nevieme ani odkiaľ prišiel. Stále
nepoznáme jeho receptúry, odkiaľ
získaval materiály na svoje diela, vieme len to, že aj po stáročiach stále
držia. V Poprade je dielom Majstra
Pavla z Levoče hlavný oltár sv. Juraja z roku 1516 v rímskokatolíckom
kostole v Sp. Sobote.
(kpa)
UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA

Krížová cesta
v Kvetnici
i na námestí

Na Veľký piatok 14. apríla sa uskutoční v Kvetnici tradičná Krížová cesta
priamo v prostredí mestských lesov.
Zraz účastníkov je o 9. hod. Tí, ktorí
nebudú mať možnosť zájsť do Kvetnice
alebo budú chcieť precítiť veľkopiatkové obrady nielen v chrámoch, sa môžu
zúčastniť na Krížovej ceste so skupinou Anastasis, ktorá sa začne v piatok
14. apríla o 21. hod. v medzikostolí na
Námestí sv. Egídia v Poprade. (ppm)

2017

VY SI VYBERÁTE CESTU

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom offroad. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG.
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

kasting
21. ROČNÍK SÚŤAŽE

NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA
27. 4. 2017 (štvrtok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR
28. 4. 2017 (piatok) od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL
HLAVNÁ CENA: ZÁJaZD - EXOtiCkÁ DOVOLEnka

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

6 ROKOV ZÁRUKA

PP-7

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 16. 6. 2017
v SpIšSkOm DIvADlE A mAjú mOžNOSť uplATNIť SA AkO mODElky A HOSTESky v AgENTúRE šTýl.

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

PP-36
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15. 4. 2017

VEĽKÁ NOC

S DOROTKOU Z FIDORKOVA®
Od 15:00 do 18:00 hod.

TM

INTERAKTÍVNA
EKO VÝSTAVA

WORKSHOPY
PON – PIA
OD 9. DO 16.HOD.

SO – NE
OD 10. DO 18.HOD.
REGISTROVAŤ SA MÔŽETE NA:

info@forumpoprad.sk

Od 18. apríla do 30. apríla 2017

RECYKLUJEME staré kartóny na sochy
WWW.FORUMPOPRAD.SK
PP-35

