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Mestskí policajti rozprávali deťom o výchove psov

Náplňou práce mestských policajtov v Poprade je aj osveta. V základných školách sa zamerali na
preventívne prednášky týkajúce sa
chovu psov. Deti zo ZŠ Komenského si minulý týždeň okrem teórie
užili aj praktické ukážky členov kynologického klubu.
„Prednášky s tematikou chovu
psov absolvujeme na prvom stupni
základných škôl. Už máme niekoľko
za sebou, chceme takto prejsť všetky
školy,“ uviedla mestská policajtka
z Popradu Katarína Janošová. „Obsahom sú veci, ktoré by mal zvládať
každý majiteľ psa. Sú s tým spojené
mnohé povinnosti, ako zbieranie
exkrementov, vyhýbanie sa miestam
so zákazom vstupu so psom, ale aj
zabezpečenie psa pred obťažovaním druhých ľudí. Na to všetko sme
deti upozorňovali,“ dodal jej kolega
Martin Jakub.
Na pomoc si popradskí mestskí
policajti pozvali aj členov kynolo-

gického klubu, ktorí deťom názorne
ukázali, ako sa dá so psom pracovať,
ak sa mu človek venuje. Zaujímavá
bola ukážka Věry Wohlrathovej, ktorá sa venuje canisterapii. „Nedá sa
povedať, že pes má liečivé účinky, ale
dokáže pozitívne vplývať na psychiku
človeka. Keď človek pracuje so psom,
tak vlastne cvičí bez toho, aby o tom
vedel,“ vysvetlila.
Deti sa mnohé zaujímavé veci

dozvedeli počas teoretickej hodiny, ale praktické ukážky nič nenahradí. „Naučil som sa, že za psom
treba vždy upratovať, lebo parazity
sa môžu dostať do zeme a niekoho nakaziť,“ povedal Mirko Bezák. „Psovi sa treba venovať, lebo by
nás nemusel mať rád,“ zamyslel sa
Martin Zvalený. „Pochopila som, že
psík nie je hračka, treba sa o neho
starať,“ dodala Tamarka Hricová.

„Chcela by som nemeckého ovčiaka a dala by som mu meno Bax,“
prezradila Laura Klusová. Lukáš
Bambúch sa nechal psom dobrovoľne počas ukážok pohrýzť, no
samozrejme s ochranným odevom,
aký používajú kynológovia. „Bolo
to prvýkrát, ale s tým odevom som
mal istotu. Ak by ma chcel pes pohrýzť niekde inde, tak by som utekal
kade ľahšie,“ priznal sa.
(mav)

Aj o niekdajšom Tatranskom múzeu Parkovacie domy by mali pribudnúť

Dnes 27. apríla o 9. hod.
sa uskutoční 2. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
mesta Poprad. Zasadanie je verejné, podrobný
program je uverejnený na
www.poprad.sk.
Medzi
najrozsiahlejšie
body programu bude patriť
hospodárenie a nakladanie
s majetkom mesta. Okrem
iného poslanci prerokujú návrh na kúpu budovy súpisné
číslo 2045 v katastrálnom
území Veľká (viac o histórii tohto objektu na str. 4.).
Ďalej sa bude MsZ zaoberať
návrhom zásad prijímania
detí do detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad, informatívnou

správou o priemernej výške
základnej mzdy, osobných a
nárokovateľných príplatkoch
zamestnancov školských zariadení a informáciou o potrebách bežných finančných
prostriedkov pre objekty
školských zariadení financovaných v rámci originálnych
kompetencií mesta Poprad.
V programe je i 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 Deklará-

cie o vzájomnej spolupráci
miest Poprad - Zakopané Vysoké Tatry, informatívna
správa 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.,
informatívna správa o vykonaní dohľadu nad poskytovaním sociálnej služby v Centre
sociálnych služieb v Poprade,
správa o výsledkoch kontrol a ďalšie. Pred záverom
programu budú interpelácie
poslancov.
(ppm)

vo viacerých lokalitách

Mesto Poprad vyhlásilo
verejnú anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž
návrhov na riešenie viac-

podlažného parkoviska na
Rastislavovej ulici na sídlisku Juh III v Poprade.
(Pokračovanie na str. 2)

Veľké posolstvo
smutnej budovy
vo Veľkej

Kultúrny
kalendár
na máj 2016

Vyvrcholili
žiacke súťaže
v bowlingu

Viac na str. 4

Viac na str. 8-9

Viac na str. 10
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Stručne

MESTO Poprad pripravuje zmeny v parkovaní áut s dĺžkou nad 5,1
metra na sídlisku Juh. Obmedzenie
parkovania, ktoré sa dotkne dodávok, plánuje samospráva zaviesť už v
máji a v prvej etape mieni obmedziť
ich parkovanie len na nočné hodiny.

SLÁVNOSTNÉ odovzdávanie
•vyznamenaní
a poďakovaní za prá-

cu ľuďom s obetavým „červenokrížskym srdcom“ pri príležitosti
Svetového dňa Červeného kríža
a Červeného polmesiaca sa uskutoční v utorok 3. mája o 15. hod. v zasadačke Mestského úradu v Poprade.
VEĽKOKAPACITNÉ kontajnery
na jarné upratovanie budú v termíne
od 29. apríla do 6. mája umiestnené
na sídlisku Juh V, VI pri bytovom
dome Labe a Sázava, na Šrobárovej
ul. pri OSBD a na parkovisku pri bytovom dome Amur a v Strážach pri
záhradkách na Ul. P. Jilemnického,
pri ihrisku, v parku, na Ul. F. Hečku,
Štefánskej ul. a Švermovej ul.
VÝROČNÁ členská schôdza
Klubu Veličanov sa uskutočnila minulý piatok. Prerokovali na nej doterajšiu činnosť a prijali plán podujatí
na nasledujúci rok.
POPRADSKÝ výtvarník František Žoldák vystavuje do 30. mája
svoje abstraktné maľby a obrazy
s abstraktnou geometriou v Obecnom kultúrnom centre v Smižanoch.
POPRADSKÉ letisko hodnotí
uplynulú zimnú sezónu ako úspešnú. Služby letiska Poprad-Tatry využilo za prvé tri mesiace roku 2016
viac ako 19 400 cestujúcich, čo je o
šesť percent viac ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku.
TRETIA etapa modernizácie železničnej stanice Poprad - Tatry sa
začala minulý týždeň. V súčasnosti
prebiehajú rekonštrukčné práce v
priestoroch prestupovej haly Tatranských elektrických železníc. Pre
verejnosť sú len menšie obmedzenia
v prestupovej hale, a to uzatvorenie
jedného z dvoch východov na nástupište TEŽ a vytvorenie dočasných
stien a zábran, ktoré bránia vstupu
na stavenisko.
ŠTVRTÝ ročník podujatia Spolu
za zdravý a krásny úsmev, ktorý organizuje Slovenský spolok študentov
zubného lekárstva, odštartoval minulý týždeň v Bratislave. V Poprade
budú študenti školiť záujemcov dnes
27. apríla. Cieľom projektu je naučiť
ľudí správnu techniku čistenia zubov,
motivovať ich k zlepšovaniu starostlivosti o svoje ústa a zvýšiť úroveň
povedomia o dôležitosti prevencie v
oblasti ústnej hygieny.
(ppš)
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Parkovacie domy by mali pribudnúť vo viacerých lokalitách

(Dokončenie zo str. 1)

Cieľom súťaže je 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.
„Mesto pristúpilo k vypísaniu architektonickej súťaže z toho dôvodu, že už v prvom územnom pláne z
roku 1998 sú v jednotlivých lokalitách sídliska Juh naplánované parkovacie domy. V súčasnosti je počet
parkovacích miest nedostatočný.
Ak si podľa STN prepočítame počet
miest, ktoré by sme mali postaviť,
zistíme, že v súčasnosti nemáme ani
polovicu potrebných parkovacích
miest. Výsledkom činnosti povrchových parkovísk by bola likvidácia
veľkej časti zelene, čo je nevýhodné vzhľadom ku kvalite bývania,
ktorú chceme na sídliskách dosiahnuť. Preto sa pristúpilo k začatiu
procesu architektonickej súťaže a

následne postupnému budovaniu
týchto parkovacích domov, pretože
mestá nebudujeme pre autá, ale pre
ľudí,“ informoval predseda Rady
pre priestorové plánovanie mesta
Poprad Martin Baloga.
Zvýšenie parkovacích kapacít
v meste bolo jednou z najčastejších požiadaviek, s ktorými sa na
samosprávu obracali obyvatelia
počas minuloročných stretnutí
vedenia mesta s občanmi. „Práve
to bol dôvod, prečo mesto rozhodlo
o vypísaní súťaže pre spracovanie
návrhu parkovacieho domu. Návrh
by mal spĺňať niekoľko podmienok:
zvýšiť počet parkovacích miest, mal
by byť esteticky prijateľný a zároveň
využiteľný na rôznych miestach.
Zámerom je vytvoriť modulový
parkovací dom, ktorý by mal byť
využiteľný na viacerých miestach
v Poprade - všade tam, kde bude
potrebné realizovať takúto stavbu,“
informoval 2.viceprimátor Pavol
Gašper.
Lokalita JUH III na Rastislavovej
ulici bola vybratá zámerne z toho
dôvodu, že ide o veľmi náročné

územie - husto zastavané sídlisko
s veľkým množstvom parkujúcich
áut.
V snahe lepšie spoznať názory
obyvateľov tejto lokality na problematiku parkovania a možností
jej riešenia zorganizovala poslankyňa MsZ Alena Madzinová
stretnutie so zástupcami jednotlivých bytových domov v tejto lokalite. „Dozvedeli sme sa presnejšie detaily, pozorne sme počúvali
želania občanov. Stretli sme sa aj
s búrlivou debatou. Časť občanov
poukazovala na to, že takéto poschodové parkovanie by mohlo
znížiť kvalitu bývania v priľahlom
bloku. Zároveň však pochopili, že
parkovacích miest je nedostatok a
mesto hľadá to najlepšie možné riešenie. Aby to bolo bezpečné, pekné,
estetické a prinieslo zároveň nové
parkovacie miesta,“ doplnila Alena Madzinová.
Súťaž zastrešuje Slovenská komora architektov, vďaka čomu
očakáva samospráva účasť prominentných architektov a architektonických ateliérov.
(mag)

Pomôže im ministerská sestra?

Zlepšiť pracovné podmienky
sestier a pôrodných asistentiek
by pomohlo zriadenie odboru
ošetrovateľstva na ministerstve
zdravotníctva, ktorý by viedla ministerská sestra. Zhodli sa na tom
účastníci 16. snemu Slovenskej
komory sestier a pôrodných asistentiek, ktorý sa konal v piatok
a v sobotu v priestoroch Mestského úradu v Poprade.
Delegáti snemu sa okrem iného
podrobne zaoberali akciou boja za
lepšie zdravotníctvo. „Snem sestier
a pôrodných asistentiek zaviazal
Radu komory a ostatné orgány
komory, aby naďalej presadzovali požiadavky, na ktoré sestry poukazovali podaním hromadných
výpovedí,“ povedala prezidentka
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová (na
foto prvá sprava). Dodala, že sestry

v prvom rade požadujú
riešiť nedostatok pracovníkov. „Najhoršia je
situácia v zariadeniach
sociálnych služieb. Jedna
sestra sa tam často stará
aj o sto ľudí,“ zdôraznila
viceprezidentka SK SaPA
pre sestry pracujúce v
nezdravotníckych zariadeniach Margita Kostúriková.
Druhou požiadavkou
sestier je spravodlivo
a motivačne oceniť ich
prácu, aby sa do systému dostalo
viac nových kolegýň. Treťou požiadavkou je zabezpečiť, aby sa v
štruktúre ministerstva zdravotníctva vytvorila pozícia ministerskej sestry s patričnými kompetenciami. „Pozícia ministerskej
sestry nie je ničím novým, lebo už

bývalý minister zdravotníctva sa
na konferencii v Mníchove zaviazal, že sestry by mali mať pozíciu
ministerskej sestry a mali by sa
podieľať na politike štátu a ošetrovateľstva zdravotnej starostlivosti,“
uviedol člen Rady a Prezídia SK
SaPA Milan Laurinc.
(ppv)

Kontrolovali prevádzky i popíjajúcich mladistvých

Mestská polícia Poprad vykonala v nočnej dobe zo
soboty na nedeľu kontrolu dodržiavania ustanovení
zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov. Policajti skontrolovali spolu 7 popradských prevádzok. „V dvoch prípadoch sme zistili, že
personál podával alkohol mladistvým osobám, za čo
boli uložené personálu blokové pokuty. V kontrolovaných zariadeniach popradskí mestskí policajti ďalej
vykonali 8 dychových skúšok u mladistvých. Alkohol
v krvi bol nameraný 4 osobám, z toho najviac mal

podľa dychovej skúšky 17-ročný Popradčan, ktorému prístroj
nameral 0,57mg/l alkoholu (1,10 promile),“ informoval náčelník MsP v Poprade Štefan Šipula. Vec bude ďalej riešená
v správnom konaní za účasti pracovníkov sociálnej kurately
ÚPSVaR. Počas akcie policajti zistili v troch prípadoch aj
porušenie VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov
na území mesta Poprad, kde boli 3 osobám uložené pokuty
po 30 €.
Mestská polícia Poprad bude v podobných preventívnych
aktivitách naďalej pokračovať.		
(mag)
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Mesto Poprad zefektívňuje distribúciu rozhodnutí a výmerov

Mesto Poprad začalo s distribúciou rozhodnutí o vyrubení
miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
ako aj rozhodnutí o vyrubení dane
z nehnuteľnosti.
„V porovnaní s uplynulým rokom
samospráva v rámci ďalšieho zefektívňovania procesov, skvalitňovania
poskytovaných služieb a znižovania
nákladov distribuuje uvedené rozhodnutia naraz v jednej obálke. V praxi
tak vďaka tomuto opatreniu dochádza k úspore vo výške takmer 30-tisíc
eur,“ uviedol prednosta MsÚ Róbert
Bujalka. Ďalšie úspory by mali prísť v
budúcom roku, pretože pre právnické osoby sú rozhodnutia vo fyzickej
podobe distribuované poslednýkrát.
Od novembra 2016 už budú v rámci
elektronickej formy výkonu verejnej
správy (e-Goverment) doručované

výhradne elektronickou formou prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.
V snahe maximálne zjednodušiť a
zefektívniť samotnú úhradu daní a
poplatkov samospráva odporúča využiť platbu bankovým prevodom. „Už v
minulom roku sme zaznamenali nárast
podielu občanov, ktorí svoje daňové
povinnosti uhradili práve cez internet.
Veríme, že tento trend bude pokračovať
aj v tomto roku. Predsa len je to najpohodlnejšia a najrýchlejšia možnosť,“
uviedol Marián Matta, vedúci ekonomického odboru MsÚ v Poprade
Občania, ktorí sa rozhodnú pre
platbu v pokladnici MsÚ, by v záujme rýchleho vybavenia mali predložiť
doručené rozhodnutie s vyznačeným
čiarovým kódom, ktorý umožňuje
rýchle a presné spracovanie platieb.
Samospráva zmodernizovala a roz-

šírila pracovisko pokladnice MsÚ v
Poprade v budove na Nábreží Jána
Pavla II. už v roku 2015 . Pokladnica so štyrmi pracoviskami umožňuje
platbu v hotovosti aj bezhotovostne
- prostredníctvom POS terminálov.
Bezhotovostný terminál na úhradu
daní a poplatkov je inštalovaný aj na
pracovisku Kancelárie prvého kontaktu MsÚ nachádzajúcom sa vo vestibule MsÚ.
Dôležitou informáciou pre občanov, ktorí preferujú možnosť zaplatiť
dane a poplatky osobne priamo na
úrade, sú otváracie hodiny - každý
pracovný deň je pokladnica otvorená už od 7. hod. Pokladnica Mestského úradu v Poprade je otvorená v
pondelok, utorok a štvrtok od 7. do
15.30 hod., v piatok od 7. do 14. hod.
a v stredu sú predĺžené otváracie
hodiny až do 17. hod.
(mag)

Popradskí školáci
na magistráte

Druháci zo Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade navštívili minulú
stredu popradský magistrát. Takmer
70 žiakov zo štyroch tried absolvovalo exkurziu v priestoroch mestského
úradu, počas ktorej ich sprevádzal 1.
viceprimátor Igor Wzoš.
Pozreli si obradnú sieň, kde si dokonca vyskúšali dvaja druháčikovia
Samko a Karinka sobášny obrad, zavítali aj na pracovisko mestskej polície
(na foto), zašli tiež do kancelárie primátora mesta. Lucia Žondová, triedna učiteľka orlíkov, s ktorými prišli
aj dráčikovia, kamzíci a sovičky, po-

vedala: „Na
vyučovaní sa
snažíme deti
viesť k tomu,
aby poznali
svoje mesto a
okolie, v ktorom žijú, aby
vedeli, ako mesto funguje, aby vedeli
trošku o jeho histórii. Chceli sme, aby
to zažili na vlastnej koži a mali jedinečný zážitok, pretože sa sem nedostanú každý deň.“ V SŠ na Letnej ulici sa
o meste učia prepojene na viacerých
predmetoch - vlastivede, prírodove-

Podnapité dievčatá museli
ratovať mestskí policajti i záchranka

Popradskí mestskí policajti zasahovali 19. apríla
podvečer v Poprade- Matejovciach. Stalo sa tak na
základe oznámenia na čísle
159, v ktorom oznamovateľ
informoval, že na Allendeho ulici sa pohybuje skupina 4 maloletých dievčat
zrejme pod vplyvom alkoholu, ktorá sa správa hlučne, vulgárne a agresívne.
„Hliadka po príchode na
miesto zbadala 4 dievčatá, z
ktorých dve sa dali na útek.
Druhá dvojica bola nájdená
totálne pod vplyvom alkoholu - jedno dievča ležalo na
zemi pri garážach takmer
v bezvedomí, druhá dievčina mala snahu ujsť, no jej
stav to nedovoľoval. Hliadka

mestskej polície okamžite privolala rýchlu zdravotnícku
pomoc a dievčatá boli podľa
dostupných informácií prevezené na jednotku intenzívnej
starostlivosti do popradskej
nemocnice“, informoval náčelník popradskej mestskej
polície Štefan Šipula
Hliadke sa napokon následným pátraním podarilo
nájsť aj dvojicu, ktorá pred
jej príchodom utiekla. Obe
maloleté dievčatá boli podrobené dychovej skúške:
12- ročná Popradčanka mala
v krvi 0,68 mg/l alkoholu
(cca1,3 promile), jej 14-ročná kamarátka 0,29 mg/l (cca
0,56 promile). Prípad bude
riešiť MsP v súčinnosti s
ÚPSVaR Poprad.
(mag)

•

VO SVITE bude od 29. apríla do
1. mája prebiehať podujatie Svit-kom
2016. V sobotu 30. apríla od 10. do
19. hod. bude na Námestí J. A. Baťu
pestrý kultúrny program, v ktorom
okrem ďalších vystúpia skupina Bystrianka, FS Jánošík, FS Tepličan, Roman Vitkovský, Shock band a ďalší.
Od 19.30 do 22. hod. bude program
pokračovať koncertom, zapálením
vatry a ľudovou zábavou v areáli Koliby vo Svite. Viac. Na www.svitkom.sk
NA nádvorí Kežmarského hradu
sa v nedeľu 1. mája uskutoční otvorenie letnej turistickej sezóny a oslavy Dňa matiek. Kultúrny program
začne o 13. hod. Účinkovať v ňom
budú skupina historického šermu Cohors, Dorotka z Fidorkova, kúzelník
Wolf, DFS Maguráčik. O 17. hod. sa
v kaplnke hradu uskutoční šansónový
večer.
FOLKLÓRNY víkend na Štrbskom Plese sa bude konať v piatok
a v sobotu 29. a 30. apríla. Počas
piatka budú návštevníkov zabávať
„tatranskí zbojníci“ v podobe lietajúcich valašiek, klobúkových tancov za
sprievodu harmoniky a fujary. V sobotu sa návštevníci môžu tešiť na DFS
Maguráčik, ktorý predvedie rôzne ľudové tance.
V TATRANSKEJ Lomnici v mestskom parku sa v nedeľu 1. mája od 14.
do 17.30 hod. uskutoční Tatranský
majáles, na ktorom sa bude stavať
máj, vystúpi folklórny súbor Vagonár,
skupina Mloci a ďalší.
UMELECKÁ agentúra Bell Canto z Popradu organizuje 18. júna
v Dome kultúry vo Svite predstavenie
najnovšej komédie Radošinského naivného divadla s názvom Zmiešaná
štvorhra, ktorej autorom je Stanislav
Štepka.
LETNÝ hudobný festival Dohoda
sa uskutoční tohto roku až v piatich
mestách - v Banskej Bystrici, v Nitre,
v Malackách, v Bojniciach a v Poprade. Predstavia sa na ňom hviezdy
slovenskej hudobnej scény so špeciálnym programom. V našom meste
bude 27. augusta. Predpredaj vstupeniek za zvýhodnené ceny sa začal
začiatkom apríla.
VLAKY RegioJet prepravili tento rok o 25 % viac cestujúcich ako v
rovnakom období počas minulého
roka. Počas prvého štvrťroka 2016
prepravili na linkách na Slovensku a
v ČR 1 056 283 cestujúcich. Oproti
minulému roku je to nárast o 25 %.
Na najdôležitejšej slovenskej linke
medzi Bratislavou a Košicami ide
o nárast až o 26,1 %. Kým v roku
2015 cestovalo na tejto trase približne 214 tisíc cestujúcich, tohto roku
ich bolo vyše 270 tisíc.
(ppš)

•

•

•

de, slovenskom jazyku... Z návštevy
sú rozhodnutí niečo pekné nakresliť
a napísať, aby tento zážitkový spôsob
učenia zostal v nich čo najdlhšie.
Školákov najviac zaujali insígnie primátora mesta, policajný výstroj a ceremónia v obradnej sieni mesta. (pmm)

Bitka pred diskotékou
Dve hliadky Mestskej polície v Poprade zasahovali
v nedeľu 24. apríla o 3. hod. na parkovisku pred barom na Štefánikovej ul., kde došlo k vzájomným útokom medzi dvomi skupinami osôb.
Vzájomné napádanie sa medzi nimi začalo už vo
vchode, odkiaľ sa presunuli na parkovisko. Okrem
pästí a kopancov prišla k slovu aj zbraň. „Jeden z mužov vytiahol z batožinového priestoru svojho vozidla
plynovú pištoľ, ktorou mieril na ďalšieho účastníka
konfliktu a štyrikrát stlačil spúšť - no bez výstrelu. Napokon vystrelil jedenkrát do vzduchu. So zbraňou však
následne jeden z páchateľov udrel ďalšieho poškodeného
do oblasti hlavy, čím mu spôsobil tržnú ranu na hlave,
ktorá si vyžiadala aj lekárske ošetrenie s predpokladanou dobou liečenia 10 dní,“ uviedol náčelník popradskej mestskej polície Štefan Šipula. Po príchode hliadok sa jedna z podozrivých osôb dala na útek, no aj
vďaka súčinnosti s hliadkou ODI OR PZ v Poprade
bola zadržaná na Levočskej ulici.
Voči trom osobám bolo vznesené obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom
výtržníctva a prečinom ublíženia na zdraví spáchaných
formou spolupáchateľstva a boli umiestnené do CPZ na
Obvodnom oddelení PZ v Poprade.
(mag)

Krátke správy
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Občania hľadali pomoc hlavne v rodinných, majetkových a susedských sporoch

Viac ako 30 občanov využilo minulú stredu bezplatné právne poradenstvo v
rámci Dňa advokácie.
Popradský advokát JUDr.
Jozef Beňo (na foto) bol jedným z tých, ktorí poskytovali
právnu pomoc. Zhrnul: „Ľudia sa na nás obracali zväčša s
otázkami rodinno-právnymi,
majetkovo-právnymi, riešili
sme susedské spory, veľa ľudí
má problémy s exekúciami.
Veľa otázok sa samozrejme
nedalo vyriešiť na mieste, ale
aspoň sme ľuďom v ich ťažkých životných situáciách vysvetlili, na ktoré štátne orgány
sa môžu obrátiť, kto im vie
poradiť a poskytnúť pomoc v
mnohých problémoch, nesúvisiacich s právnou pomocou.“
V Poprade organizovala
Slovenská advokátska komora (SAK) pri príležitosti prijatia Zákona o advokácii bez-

platné právne poradenstvo
po prvýkrát. Doposiaľ bolo
organizované v Bratislave,
Žiline, Prešove, Košiciach a
v Banskej Bystrici. Aj takouto
formou chcú advokáti spopularizovať svoje povolanie.
Bezplatná právna pomoc je
súčasťou advokácie a SAK si
vybrala práve Deň advokácie
na jej poskytovanie. „Advokátske povolanie je
jedno z najstarších právnických
povolaní. Malo
zložitý vývoj a v
podstate po roku
1990 bolo jedno
z prvých súkromných povolaní, ktoré vo vtedajšom Československu vzniklo.
Moderná advokácia vznikla
1. júla 1990 účinnosťou zákona prijatého práve 27. apríla
1990,“ uviedol JUDr. Beňo.

Na dnešnom rokovaní mestského
zastupiteľstva bude jedným z bodov
kúpa budovy, v ktorej kedysi sídlilo
Tatranské múzeum vo Veľkej. V stanovisku Boženy Malovcovej, vedúcej
Archívu Poprad sa okrem iného uvádza: Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad odporúča mestu
Poprad odkúpiť túto budovu a vynaložiť všetko úsilie o jej zachovanie, a
to z dôvodu, že patrí medzi posledné
historické budovy, ktoré sa nachádzajú vo Veľkej a spája sa s kultúrnymi
dejinami tejto mestskej časti. Zároveň je symbolom historickej a kultúrnej kontinuity dokladujúcej seriózny
záujem mesta o rozvoj cestovného ruchu pod Vysokými Tatrami spojený s
úsilím našich predkov.
_._._._
Tatranské múzeum vo Veľkej bolo
založené z iniciatívy obyvateľov Veľkej
v snahe o rozvoj a podporu cestovného ruchu. 11. augusta 1881 bola vo
Veľkej založená tzv. Velická muzeálna
spoločnosť na čele s Dr. Eduardom
Daitsom. Stanovy boli prijaté 18. júna
1882. Podľa nich bolo hlavnou úlohou
spolku udržiavať a rozvíjať múzeum
z dobrovoľných príspevkov, vystavovať
jeho zoologické, botanické, mineralogické, geologické, antropologické, etnografické a kultúrnohistorické zbierky. Exponáty múzea boli získavané od
mnohých darcov pri rôznych príležitostiach. 18. júna 1882 začalo múzeum
samostatne pôsobiť. Zo zakladateľov
treba spomenúť predovšetkým lekárnika Aurela Scherfela, Dr. Eduarda
Daitsa, Ladislava a Kornela Krompecherovcov, Edmunda Emericzyiho,
Rudolfa Danhausera, Johana Husza,

SAK vedie
zoznam advokátov a v súčasnosti je v advokátskej komore
na Slovensku
zapísaných 7 tisíc advokátov.
V meste Poprad pôsobí 66 a
ako podotkol JUDr. Beňo, je
to oveľa viac než v minulosti:
„Pred rokom 1990 pôsobila v
Poprade Advokátska poradňa,

Dr. Karola Kurimszkého a Eduarda
Blázyho. Miestnosť pre muzeálne expozície poskytol na podnet evanjelického farára Dávida Emericzyho evanjelický cirkevný zbor v priestoroch
evanjelickej fary. Za jeho riaditeľa bol
zvolený Aurel Scherfel. Po jeho smrti malo Tatranské múzeum neustále
problémy s priestormi, nakoľko nemalo svoju vlastnú budovu. Zbierky sa
neustále sťahovali, niekoľko rokov boli

kde pracovali približne piati
advokáti. Avšak v tom čase neexistovala fakticky obchodno-právna agenda, vzhľadom na
to, že vtedy ešte neexistovalo
podnikanie. Takže právnych
sporov bolo výrazne menej a v
minulosti advokáti riešili väčšinou len majetkové a rodinné
spory a obhajovali klientov
v trestných veciach. Príjem za
poskytovanie právnych služieb

Turistickú budovu Vilu Lenkelak
v Krompecherovom parku v roku 1925
pre potreby múzea odkúpila obecná
rada vo Veľkej za 150 000 korún od
Alfreda Raaba a spol., dediča Krompecherovcov. Táto sa nachádzala neďaleko zastávky tatranskej elektrickej
železnice. Veľký záujem Velickej verejnosti o zriadenie takejto kultúrnej inštitúcie dokumentuje aj to, že na kúpu
prispeli darmi v hodnote 67 107,14

Veľké posolstvo smutnej budovy vo Veľkej

na evanjelickej fare, neskôr v miestnej
škole na celom poschodí budovy v 8
miestnostiach. V roku 1916 školu poštátnili a budovu prevzal štát. Spolok
odovzdal múzeum v roku 1918 obci
Veľká. V roku 1921 školské miestnosti
prevzal školský referát pre školské účely. Boli snahy aj o presťahovanie múzea
do Starého Smokovca alebo do Levoče. Náhradné priestory našlo múzeum
v roku 1922 v jednej miestnosti obecného hostinca a v troch miestnostiach
detskej opatrovne Aurela Scherfela.

korún a medzi nimi bola aj hotovosť
17 107,14 korún zo spolkových peňazí Velickej muzeálnej spoločnosti.
„Obec za povinnosť si držala sbierky
museumu riadne umiestniť, keďže jej
tatranské velické museum zabezpečilo ďalekosiahajúce práva v spravovaní
tohto, sbierky majú tieto velikú hodnotu a celému museumu súvisí s dejinami
miestnej obce, jej okolím a menovite
Tatrami a historickým Spišom. Návšteva tohto musea pre jeho neprístupnosť
zo dňa na deň upadovala, čo škodí nie-

odvádzali štátu. Po roku 1990
spôsobila zmena celého systému v hospodárstve a vznik
podnikateľského prostredia obrovský nárast sporov. Celkovo
je tá agenda veľmi zložitá a aj
skúsený advokát má problém
orientovať sa v rozsiahlej oblasti práva. Preto sa advokáti
zväčša špecializujú či už na
občiansko-právnu, obchodno-právnu alebo trestno-právnu
agendu. Aj z počtu advokátov
v Poprade je zrejmé, že trh
právnych služieb je naozaj rozsiahly.“
Občania s trvalým pobytom
v meste Poprad, ktorí nestihli
využiť bezplatné právne poradenstvo počas Dňa advokácie, majú príležitosť navštíviť
bezplatnú právnu poradňu,
ktorú zabezpečuje právne
oddelenie mesta každú prvú
stredu v mesiaci od 14. do 16.
hod. vo vestibule MsÚ. (mar)

len z hmotného stanoviska občianstvu,
lež i kultúrny vývin bol hatený,“ píše sa
v zápisnici finančnej komisie vo Veľkej
z 12. augusta 1925 (fond Obvodný notársky úrad Veľká 2051/1931 adm.).
Múzeum vo Veľkej bolo široko-ďaleko známe domácej i zahraničnej verejnosti. Okrem vystavovaných zbierok sa
tu uskutočňovali rôzne kultúrno-turistické podujatia, o ktorých nachádzame
zmienky aj v tlači (napr. Karpaten Post,
ročenky Karpatského spolku), či v cestopisoch a národopisných príspevkoch.
Napriek tomu, že v Poprade vyrástlo
konkurenčné múzeum Uhorského
karpatského spolku (neskôr Karpatského spolku), bolo týmto spolkom
ako konkurenčné, akceptované. Do
osudu múzea zasiahla druhá svetová
vojna. Most cez Velický potok v januári 1945 vyhodila do vzduchu pri prechode frontu nemecká armáda, čím
došlo k poškodeniu budovy Tatranského múzea. Po tomto roku už budova
múzea nebola opravená a jeho zbierky
boli prenesené do budovy Karpatského
múzea v Poprade. Budova po rôznych
opravách slúžila ako nocľaháreň s dočasným umiestnením stredoškolského
internátu a bola postupne devastovaná.
Budova patrí medzi posledné historické budovy, ktoré sa nachádzajú
vo Veľkej a spája sa s kultúrnymi dejinami (Krompecherov park) tejto
mestskej časti, čo dokladujú aj historické fotografie. Zároveň je symbolom historickej a kultúrnej kontinuity
dokladujúcej seriózny záujem mesta
o rozvoj cestovného ruchu pod Vysokými Tatrami spojený s úsilím našich
predkov.
Zuzana Kollárová
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Deväťdesiate výročie epochálneho objavu
V roku 1926 bol českým
zberateľom J. Petrbokom získaný v lokalite Gánovce výliatok mozgovne, ktorý bol
po analýze prof. E. Vlčkom
priradený dospelému jedincovi neandertálskeho človeka, pravdepodobne ženského
pohlavia. Tohto roku (2016) si
takto pripomíname už 90. výročie tohto epochálneho objavu, ktorý patrí aj v súčasnosti
k najvýznamnejším dôkazom
prítomnosti neandertálcov
na našom území a svojho
času preslávil obec Gánovce
ďaleko za hranicami Slovenska. Objav zároveň podnietil
nový výskum lokality v 50.
rokoch minulého storočia,
ktorý okrem fosílnych nálezov
vyhynutej štvrtohornej megafauny (slony lesné, nosorožce
Merckove, mamuty srstnaté,
nosorožce srstnaté, prajelene

obrovské, bizóny stepné, pratury, medvede jaskynné, pralevy,
hyeny a iné) priniesol aj objav
kostí ďalšieho, mladšieho neandertálskeho jedinca. Všetky
tieto významné nálezy, datované do obdobia poslednej doby
medziľadovej (ém), až posledného zaľadnenia (vislan) sú
jedinečným dôkazom o živote
pred 120 000 až 11 500 rokmi.
Vo štvrtok 28. apríla 2016 sa
v obci Gánovce uskutoční pri
tejto príležitosti medzinárodná
konferencia (Geologicko-Paleontologicko-Archeologická
Diskusia, skrátene Gepaard
2016-Stratené svety doby kamennej v travertíne), na ktorej
vedci zo 6 krajín sveta budú
prezentovať najnovšie výsledky
archeologického a paleontologického výskumu, vzťahujúceho sa najmä k obdobiu,
počas ktorého žili neandertál-

ci, pôvodní obyvatelia Európy,
ktorých postupne vytlačili a
nahradili naši predkovia po
príchode z afroázijských lovíšť
pred 40 000 až 20 000 rokmi.
Medzinárodná konferencia
venovaná výročiu nálezu minimálne európskeho významu
je spojená aj so 140. výročím
založenia Podtatranského múzea v Poprade, dôležitej muzeálnej inštitúcie pre zachovanie
kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu pod našimi
Tatrami a 700. výročím prvej
písomnej zmienky o obci Gánovce.
Hlavnými
organizátormi
medzinárodnej konferencie
sú: Katedra geológie a paleontológie,
Prírodovedecká
fakulta UK Bratislava, Podtatranské múzeum v Poprade,
Obec Gánovce, OZ Neandertal Gánovce a ďalší.
(pbe)

Krátko z kultúry

slávnosti. Uskutočnia sa 17.19. júna v Kúpeľoch Červený
Kláštor - Smerdžonka.
HISTORICKÁ tatranská
električka Kométa bola pravidelnou súčasťou osláv 1. mája
a prevážala účastníkov tradičného retro sprievodu vo Vy-

sokých Tatrách. Organizátori
tohtoročného prvomájového
sprievodu však oznámili, že
sa nebude konať z dôvodu
tragickej udalosti - úmrtia
Juraja Martičeka, protagonistu tohto podujatia. Česť
jeho pamiatke!
(ppp)

Počas víkendu sa v popradskom dome kultúry konal medzinárodný festival modernej mágie, kúzelníkov a ilúzií
Iluzia Magica 2016 alebo Mágia a ilúzie opäť v Poprade.
V sobotu sa vo večernom galaprograme predstavili majstri
slovenskej a českej mágie. Nechýbala slovenská legenda Juraj Perec alias Melies, či česká televízna hviezda Magic Alex
a mnoho ďalších. V nedeľu predpoludním si Kúzelný karneval užili najmä deti.
FOTO - Marek Vaščura

Vstupenky na koncert Paľa Haberu vyhrali

Spevák Paľo Habera absolvuje so svojou kapelou koncertnú šnúru HABERA & TEAM “33“ TOUR 2016 v piatich slovenských mestách a následne aj v Čechách. V Poprade bude
mať koncert v piatok 6. mája o 20. hod. na zimnom štadióne. Redakcia novín Poprad v spolupráci s organizátormi
pripravila v minulom vydaní súťaž pre čitateľov o vstupenky na koncert v našom meste. Spomedzi tých, ktorí sa do
nej zapojili bolí vyžrebovaní: Martin Glevaňak, Uherova
ul., Poprad, Monika Poracká, Dostojevského ul., Poprad,
Emil Rusiňák, Sládkovičova ul., Poprad, Lucia Knežníková,
Okružná ul., Poprad a M. Korenková, Jesenná ul., Poprad.
Vstupenky si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7,
Poprad) v pracovné dni do 15. hod.		
(ppš)

osve•tovéPODTATRANSKÉ
stredisko v Poprade, obec

Červený Kláštor, mesto Spišská
Stará Ves a nezisková organizácia Cyprian už aktívne pripravujú 40. Zamagurské folklórne

Ocenili amatérskych fotografov

V utorok minulý týždeň sa v
Podtatranskom osvetovom stredisku v Spišskej Sobote konalo
vyhodnotenie už 44. ročníka
Podtatranskej fotografie. Do
súťaže sa prihlásilo 37 autorov
so 155 fotografiami a 1 multimediálnou prezentáciou. Odborná
porota pri hodnotení prihliadala hlavne na obsah, farebnosť,
kompozíciu, autorský štýl, estetické hodnotenie a komunikačný význam fotografie. Súťažné
práce boli námetovo rôznorodé
s prevahou farebnej fotografie.
Víťazné práce si záujemcovia
môžu pozrieť priamo v POS do
6. mája 2016. Cenu a postup na
krajskú súťaž pri autoroch do

16 rokov v ČB kategórii získala
Paula Lopatovská zo Spišskej
Belej a vo FB kategórii Timea
Budzáková zo Sp. Starej Vsi
a Gabriela Mašlonková z Kežmarku. U autorov do 21 rokov
1. miesto a postup v kategórii
ČB získala Klaudia Garabášová a 2. miesto a postup Natália
Chovaňáková, obe zo Spišskej
Belej. V kategórii FB cenu a postup získala Monika Ferenčáková z Kežmarku. V skupine
nad 21 rokov v kategórii ČB si
cenu a postup odniesol Dávid
Tatarčiak z Hôrky a Martin
Purtz z Popradu. V kategórii
FB cenu a postup získali Pavol
Ondruš, Karol Nowak, Martin
Purtz, Michal Gurnik a Jirko Salzmann,
všetci z Popradu.
V kategórii multimediálna
prezentácia
cenu a postup získala
Alžbeta Barbuščáková
zo Spišskej Novej Vsi.
Krajská súťaž amatérskych fotografov
sa uskutoční v Starej
Ľubovni v júni tohto
roka.
(ppš)

•

Vďačnosť by mala mať v našom živote prvé miesto

Známa moderátorka Adela Banášová zavítala v apríli do Popradu, aby sa
v našom meste zúčastnila na slávnostnom programe k narodeninám organizácie, ktorá sa zaoberá lifestylovými
aktivitami.
Pri tejto príležitosti vyslovila veľa zaujímavých myšlienok. Povedala, že vďačnosť
by mala mať prvé miesto v našom živote: „Často sa mi stáva, že strácam pokoru a myslím si, že by môj život mal
byť iný a lepší. A frflem. Jediné, čo viem
je, že vďačnosť funguje ako dvíhač energie, ako cesta k nadhľadu a ku skutočnému vnímaniu života. Keď je človek
úplne dole, je dobré jednoducho si začať
menovať, za čo môže byť vďačný - že je
zdravý, že má všetky končatiny, že sa
môže ísť prejsť, prečítať si knihu, počuje, dýcha, že nás nikto nebombarduje,
máme tečúcu vodu a je ešte pitná. Jednoducho je toho toľko, že keď si to človek začne
uvedomovať, energia mu pomaly stúpa. Naše
ego sa zameriava na to, čo nemáme a stále sa
chce zaoberať nejakou našou momentálnou
drámou.“ Uznávaná moderátorka vníma,
že každý má svoju životnú cestu a všetko,
čo sa nám deje, sú situácie ušité na mieru,
ktoré majú stretnúť práve nás a niečo nás
naučiť. Všetko okolo nás je presne tak, ako
má byť. „Neviem, na čo všetko ešte prídem,
ale rozhodne netreba s ničím bojovať, pretože

boj iba vyčerpáva a nikdy nemá víťaza. Ak
chceme čokoľvek, čo sa nám deje, zmeniť,
posunúť, pochopiť, najprv to prijmime ako
súčasť nášho života. Prijatie situácie neznamená, že sa necháme udupať a nechať si
skákať po hlave. Prijmime situáciu - a v tom
pokoji, ktorý z toho prijatia vyplynie, vieme
nájsť najlepšie riešenie. V hneve, vzdore a v

krivde sa budeme len točiť dokola. Verím, že
sa na svet a situácie treba dívať z nadhľadu.
Keď sa na veci pozeráme z nášho úzkeho výrezu, akoby sme sa pozerali na svet cez kľúčovú dierku. Čím viac nás ovláda ego, tým
sme nižšie s energiami. Z nadhľadu vidno,
že všetko je v dokonalosti, všetko je tak, ako
má byť, aj keď sa nám to v tej chvíli nezdá. A
keď v to budeme dôverovať, nebudeme sa ani
hnevať, ani mať strach, lebo budeme vedieť,
že každá vec nás posunie k tomu, čo nám prospieva,“ dodala A. Banášová.
(kpa)
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Napísali ste nám
Už v minulom roku sa
rozhodovalo o tom, ktorá
zo štyroch krajín zapojených v projekte Erasmus+
prevezme štafetu ako prvá.
Nakoniec to padlo práve na
Slovákov. Bolo potrebné,
aby sa vytvoril určitý plán
rozdelenia aktivít, aby sme
našich priateľov z cudzích
krajín zaujali, potešili, pobavili a hlavne zanechali
dobrý dojem zo Slovenska
v ich pamätiach na dlhú
dobu.
Naši priatelia zo Slovinska, Turecka a Litvy dorazili pod Tatry v nedeľu 3.
apríla. V prvý deň sme sa
spoločne stretli na pôde

Ako Turci, Slovinci a Litovčania dobývali naše hrady
Strednej priemyselnej školy v Poprade a rozdelili sa
úlohy každého tímu. Presunuli sme sa na Kežmarský hrad, kde sa odohralo
divadelné predstavenie na
skutočný motív nešťastnej
lásky Alberta a Beáty Lasky.
Po predstavení pokračovala krátka prehliadka hradu
a neskôr sme sa podrobili
detailnejšiemu zoznámeniu
s mestom Poprad. V utorok
sme šli po stopách Mórica
Beňovského. Prvá indícia
nás priviedla do domu jeho
manželky Zuzany Henschovej v Spišskej Sobote. Navštívili sme aj štátny archív.
Stopy nás ďalej zaviedli na

MESTO POPRAD

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

pozemku časť parc. č. KN-C 455/2 o výmere 12 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom
území Stráže pod Tatrami zapísaného v katastri nehnuteľností
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 1
Minimálna výška ročného nájomného je 8,- €/m²/rok, t. j. 96,- €/
rok za celý predmet nájmu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 6. 5. 2016 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel.
PP-49
052/716 72 81. Zverejnené: 20. 4. 2016 - 6. 5. 2016

Kultúrny program
mesta Poprad
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.
Vstupné: 4 € a 2 €
Sobota 30. apríl o 19. hod. /
DK Poprad - divadelná sála

ODVRÁTENÁ
STRANA MESIACA

Čierna komédia. Účinkujú:
M. Vášaryová, V. Horján, Z.
Šebová a D. Abrahámová.
Predstavenie je vhodné pre
divákov od 15 rokov!
Vstupné: 15 € / predpredaj MIK 052/4361192 a DK
052/77 222 55.

Ľubovniansky hrad, kde bol
M. Beňovský väznený.
V stredu sme vykonávali
tradičné stredoveké aktivity
na pôde ZŠ Spišský Hrhov,
ako varenie a pitie bylinko-

vého čaju, výroba sviečok
z včelieho vosku a príprava
domáceho chleba. Po obede sme navštívili históriou
opradený Spišský hrad, kde
každý štát predstavil svoj

folklór a husím brkom sme
si zapísali recepty stredovekej kuchyne. Vo štvrtok
sme sa povozili električkou
až na Štrbské pleso, niektorí vyšli lanovkou na Solisko,
no zároveň sa strhla guľovačka. Tureckí partneri boli
očarení, pretože prvýkrát
v živote mali v rukách sneh.
V záverečný deň sme zhodnotili našu celotýždennú
prácu, pripomenuli sme
si spoločne prežité chvíle
prostredníctvom krátkeho
filmu a každý z nás získal
certifikát.
Tomáš Strakuľa,
žiak Strednej priemyselnej
školy v Poprade

Slávnostný zápis do Podtatranskej knižnice

Žiaci 1. A triedy zo ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade navštívili 18. apríla Podtatranskú knižnicu, kde
spoločne zložili slávnostný sľub
čitateľa. Po jeho zložení dostali
čitateľské preukazy. Celý čas ich
sprevádzala Danka - postavička
z rozprávky Márie Ďuríčkovej:
Danka a Janka, ktorá poradila
prvákom, kde nájdu knižky určené pre deti. Potom si noví čitatelia vybrali knižky. Najviac sa im
páčili knihy o zvieratkách, princeznách a chlapcom sa zapáčila
edícia Klub záhad. Pracovníčkam
knižnice Tatiane Závackej a Lucii

Európsky imunizačný týždeň

Jedenásty Európsky imunizačný týždeň, ktorý prebieha od 24. do 30. apríla 2016, má hlavné
heslo „Vyplňme medzeru v imunizácii“. Cieľom
tohtoročnej kampane je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti očkovania ako jednej
z najjednoduchších, bezpečných a efektívnych
foriem prevencie prenosných ochorení so špeciálnym zameraním na zraniteľné skupiny. Kampaň
vyzdvihuje úspechy, ktoré boli dosiahnuté v súvislosti s elimináciou osýpok a ružienky v európskom regióne.
Pokrok v mnohých krajinách ukazuje, že osýpky
a rubeola môžu byť eliminované zo všetkých krajín európskeho regiónu. Vo viac ako 30 krajinách
Európskeho regiónu sa ukazuje, že sa to dá. Tieto
krajiny prerušili šírenie osýpok a ružienky od roku
2014. Všetky krajiny by mali dosiahnuť tento míľnik - vyplnením zostávajúcich medzier v imunizácii proti osýpkam a ružienke. Zvýšenie povedomia
a angažovanosti je potrebné na vyplnenie medzier
v imunizácii a udržanie smeru k eliminácii. Očkovanie je právo a zároveň povinnosť pre každého.
Vzkriesenie a znovuobjavenie sa osýpok a ružienky bude hroziť dovtedy, kým budú v Európe existovať
medzery v očkovaní.		
(mpo)
(Zdroj: materiály WHO - Regional Office for Europe)

Rušinovej patrí srdečná vďaka za krásnu
a vynikajúco pripravenú akciu.
(bka)

Inzercia

lacno drevený obklad
•- 3Predám
€, zrubový profil, 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 elektronické piáno Yamaha + gitaru. Inf.: č. t.
0903 395 992.
18/16-P
Predám
dva
páperové vankúše, každý má 4 kg,
cena 20 € / 1 ks. Inf.: č. t.
052/7781 170.
19/16-P
Kúpim včely, jednu rodinu.
Inf.: č. t. 052/776 37 11. 6/16-K
Kúpim staršiu drevenú štýlovú lavicu na chalupu. Inf.: č. t.
0908 254 433.
7/16-K
Kúpim 1-izb. byt a garáž v Poprade. Inf.: č. t.
0948 007 776.
8/16-K
Náter striech, fasády a kos-

•
•
•
•
•
•
•
•

toly - 3 €/m2 s farbou, základ a vrch. Inf.: č.t. 0915
423 705 (p.Ivan).
29/16-R
- salón LUCIA M,
•Nám.MASÁŽE
sv. Egídia (budova - bývalý Glóbus), 90 minút pre pohodu a zdravie certifikovaným
masérom. Inf.: č. t. 0907 641 638,
0944 087 950.
34/16-R

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-R

Hľadám opatrovanie k 16-me•sačnému
dieťaťu u nás doma

- centrum Poprad, 3 - 4 dni
v týždni, prípadne podľa vzájomnej dohody. Inf.: č. t. 0948
898 111.		
39/16-R
Dám do prenájmu garáž
v Poprade za Olympiou. Inf.: č. t.
0948 007 776.
42/16-R

•
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POVEDALI SLÁVNI
Jednoduché napodobňujeme, ťažšie závidíme.

RůŽIČKA

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 27. apríla má meniny Jaroslav, vo štvrtok 28. apríla Jarmila, v piatok 29. apríla Lea, v sobotu 30. apríla Anastázia,
v nedeľu 1. mája Sviatok práce, v pondelok 2. mája Žigmund
a v utorok 3. mája Galina.

MANŽELSTVO UZAVRELI
15. apríla 2016 - Zuzana Vojčíková a Ondrej Teringa, Renata
Marzena Vargová a Jozef Šelleng.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V sobotu 23. apríla 2016
vo Veľkej s
V pondelok 25. apríla 2016
vo Veľkej s
V utorok 26. apríla 2016
vo Veľkej s

Zdenkou Lavkovou,
53-ročnou
Ervínom Lunačekom,
69-ročným
Alenou Kozempelovou,
55-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 27. apríla 2016
o 15. hod. v Novej Lesnej s

Pavlom Boršom,
58-ročným

Vo štvrtok 28. apríla 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Polinou Scholteszovou,
87-ročnou

V sobotu 30. apríla 2016
o 10. hod. vo Veľkej s

Emilom Schützom,
91-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 28. apríla do 4. mája

Kniha džungle 3D - o 13.20
hod. (hrá sa len cez víkend),
Kniha džungle 2D - o 15.40
hod., Deň matiek - o 18.
hod., Lovec: Zimná vojna
2D - o 20.30 hod. (nehrá sa
4. 5.), Predpremiéra: Captain America: Občianska
vojna 3D - o 20.30 hod. (hrá
sa len 4. 5.), Zázraky z neba
- o 13.30 hod. (hrá sa len cez
víkend), Pat & Mat vo filme

- o 15.50 hod., Ako básnici
čakajú na zázrak - o 17.50
hod. a o 20.20 hod., Detské
kino - Agenti dementi - o 14.
hod. (hrá sa len cez víkend),
Hardocra Henry - o 16. hod.,
Noc v New Yorku - o 18.10
hod. (nehrá sa 3. 5.), Artmax - Stanko - o 18.20 hod.
(hrá sa len 3. 5.), Kolónia
- o 20.20 hod. Viac na www.
cine-max.sk.
(ppp)

Cenník inzercie v novinách Poprad

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

daktorka: 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, Poprad.
ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

Hlavnou témou boli parkoviská

V polovici apríla sa na svojom pravidelnom zasadaní
stretli poslanci volebného
obvodu č. 2 - Juhy a Kvetnica.
Okrem iného dostali výzvu
členom Slovenského zväzu
záhradkárov na podporu vysporiadania vlastníckych práv
k pozemkom vo vlastníctve
mesta Poprad, čo je zložitý
proces a treba v tomto urobiť
určitý systém.
Poslanec Bohumil Košický
poukázal na existujúce parkovisko na Rázusovej ul., kde sa
jedna časť realizovala a druhá
smerom k bloku Končistá ostala nedokončená. Pri daždi
tam ostáva voda, preto bude
potrebné urobiť odvod vody a
túto druhú časť parkoviska vyasfaltovať.
Poslanec Milan Baran hovoril o parkovaní áut na Juhu III

- Rastislavovej ul., kde mesto
plánuje výstavbu poschodových garáží a o reakcii občanov
na túto výstavbu. Poslanec,
viceprimátor Pavol Gašper povedal, že sa uskutoční súťaž, v
ktorej sa vyberie najlepší návrh
na verejné viacpodlažné parkovisko v tejto lokalite. Návrh
sa vyhodnotí a vezmú sa do
úvahy aj pripomienky občanov.
Poslanec M. Baran dodal, že sa
vyskytol i návrh na výstavbu
takýchto garáží pri Aréne.
B. Košický tiež poukázal na
parkoviská na Šrobárovej ul, kde
je úzky priestor pre otáčanie sa
hlavne väčších áut a zlý príjazd
pre záchranné zložky. Navrhol
predĺžiť tento priestor k bloku
Svitava približne o 1,5 metra,
čím by sa tento problém vyriešil.
M. Baran si všimol, že po zime,
kedy jazdili traktory s pluhom

sú niekde zničené trávniky, preto bude potrebné navoziť zeminu. P. Gašper uviedol, že jestvuje
jedna z možností, že by sa rozšírila činnosť SMK o starostlivosť
o zeleň. B. Košický navrhol zakúpenie techniky pre SMK, ktorá by bola vyutitá pre celé mesto.
Tiež poukázal na nedostatky
týkajúce sa parku pri Kostole
sv. Cyrila a Metoda, nekontrolované zóny pre psov a požívanie alkoholických nápojov pri
bloku Poľana. Žiada sa častejšia
kontrola mestskými policajtmi.
Tiež odporučil poslancom, aby
si našli čas a prešli spolu sídliská
Juh, hlavne parkoviská.
Ako informoval predseda VO
č. 2 Peter Brenišin, najbližšie
zasadanie sa uskutoční druhý
štvrtok v máji o 17. hod. v kancelárii MsÚ na Dostojevského
ul. 25 v Poprade.
(pdm)

KLUB POPRADČANOV INFORMUJE

V polovici apríla sa konalo
zasadnutie Rady Klubu Popradčanov (KP). Rada KP so smútkom prijala správu o úmrtí
dlhoročného obľúbeného člena
a zároveň podpredsedu Klubu
Popradčanov Stanislava Dorčiaka. S. Dorčiak bol jedným
z aktívnych členov, ktorý pôsobil v KP takmer od jeho založe-

nia. Česť jeho pamiatke.
Rada KP vyjadrila jednomyseľnú podporu iniciatíve Klubu
Veličanov na zriadenie Múzea
turistiky v budove bývalého
Tatranského múzea vo Veľkej.
Napriek bohatej histórii a tradícii turistiky, kúpeľníctva a lyžovania, v Poprade a okolí chýba
inštitúcia, ktorá by mapovala

túto stránku našej
histórie. Zriadenie
takéhoto múzea
by bolo vhodným doplnením
stálej výstavy úspechov popradského športu v Aréne Poprad
(o jej zriadenie sa zaslúžil Klub
Popradčanov) a tiež by prispelo
k ďalšiemu zviditeľneniu a propagácii nášho mesta.
(poh)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 27. apríla - Dr. Max - trhovisko, vo štvrtok 28. apríla - Adus, v piatok 29. apríla
- Altea, v sobotu 30. apríla - Adus, v nedeľu 1. mája - Altea, v pondelok 2. mája
- Dr. Max - OC Max a v utorok 3. mája
- Dr. Max - Monaco.
Dr. Max - trhovisko: Ul. 1. mája, Adus: Mno-

heľova 2, č. t. 428 31 34, Altea: Nám. sv. Egídia
25, č. t. 772 42 22, Dr. Max - OC Max: Dlhé
hony, Dr. Max - Monaco: Francisciho 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

Bude
sa
vám dariť
vo všetkých smeroch a navyše aj
v rodine zavládne pohoda a porozumenie. Budete sa cítiť šťastní
tak, ako dávno nie.

Dávajte si
pozor na
cestách, lebo pre únavu môžete
niečo prehliadnuť. Tešte sa na
nový ľúbostný vzťah.

Z každej
strany a v
každej záležitosti vám budú ľudia
naklonení. Budete naplnení optimizmom a novými silami.

Nedajte sa
nikým využívať, veď aj vy máte svoje práva.
Mali by ste si byť viac vedomí
svojich kvalít.

Prajte
a
bude vám
dopriate. Tieto slová budú platiť pre vás celý týždeň. Využite
priaznivé vplyvy.

Potrebujete
oddych a
pokoj. Inokedy zvládate aj niekoľko vecí naraz, ale teraz vám
bude chýbať energia.

Myslite aj
na
seba,
nielen na ostatných. Budete sa
tešiť z mladších osôb a rodinných
príslušníkov.

V poslednom čase
dochádza na vaše slová. Najmä
na tie, ktoré ste vyslovili v minulosti a napĺňajú sa dnes.

Priaznivé
okolnosti
spôsobia, že sa budete cítiť vo
svojom živle. Polepší sa vám
zdravie a ešte vám prídu aj peniaze z nečakaných zdrojov.

Napravíte
vzťahy, ktoré boli dlho pošramotené. Vďaka tomu dôjdete k zaslúženému
pokoju.

Prejavíte
svoj názor
a druhá strana bude prekvapená,
že si za ním budete pevne a nekompromisne stáť.

Budete mať
veľa práce,
ale vďaka tomu získate aj viac finančných prostriedkov.
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Kina Tatran
28. apríl o 19. hod.
MACBETH
VB/FR/USA, 2015,
MP 15
Klasická Shakespearova tragédia v novej verzii, v ktorej žiari
súčasná herecká elita. Dráma/
historický, originál s čes. titulkami, 113 min. Vstupné: 4 €
29. apríl o 19. hod.
KOLÓNIA
DE/LU/FR, 2015, MP 12
V Chile dôjde k násilnému prevratu, počas ktorého zatknú i
ľavicových aktivistov Daniela a
Lenu, a tí sa ocitnú v internačnom tábore nežiaducich osôb.
Thriller, originál s čes. titulkami, 110 min.
Vstupné: 4 €
30. apríl o 16. hod.
KUNG FU PANDA 3
USA, 2016, MP
Jedna z najúspešnejších animovaných sérií na svete sa
vracia. Animovaná komédia,
slovenský dabing, 94 min.
Vstupné: 4 €
30. apríl o 19. hod.
STEVE JOBS
USA, 2015, MP 15
Film o osobnosti, ktorú budete
chápať, obdivovať, ale samozrejme takisto aj nenávidieť.
Dráma, originál s čes. titulkami,
122 min. Vstupné: 4 €
1. máj o 19. hod.
ČERVENÝ KAPITÁN
SK/CZ/PL, MP15
Drsná detektívka podľa slovenského knižného fenoménu
- Dominika Dána. Detektívny
thriller, 115 min., slovenská
verzia. Vstupné: 4 €
1. máj o 16. hod.
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
USA, MP12
Život vo svete špionáže si užívajú aj Barbie s Terezou a Renée,
vďaka čomu môžu prežívať veľa
neuveriteľných dobrodružstiev.
Animovaný, 75 min., český dabing. Vstupné: 4 €
2. máj o 19. hod.
KUKURIČNÝ OSTROV
GE/DE/FR/ČZ/KZ, MP12,
Filmový klub
Po jednej z jarných záplav sa
uprostred toku rieky Inguri
utvorí ostrovček, ako stvorený pre pestovanie kukurice. Je
o tom presvedčený starý abcházsky farmár so svojou vnučkou.
Dráma, 100 min., titulky. Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
Digitalizáciu Kina Tatran finančne podporil Audiovizuálny fond
Viac na www.kinotatran.sk

Kultúrny kalendár na máj 2016

Tatranská galéria v Poprade
VÝSTAVY
Celý máj
Klobúk dole pán Brunovský
Interaktívna výstava v spolupráci s Bibianou Medzinárodným domom umenia pre
deti v Bratislave.
Celý máj
HRY S UMENÍM 2016
TA-tri
Juraj Meliš, Rastislav Biarinec, Ľubomír
Purdeš
Výstava generačného pedagogického procesu z cyklu Učiteľ a jeho žiaci.
ART CLUB Tatranskej galérie
Do 1. mája
YARO M. KUPČO
V pote tváre budeš dorábať chlieb
Výstava fotografií.
Od 4. mája
HASIČI
Výstava fotografií s hasičskou tematikou.
4. mája o 17. hod. - vernisáž výstavy
VILA FLÓRA, STARÝ SMOKOVEC
Výstavy
Celý máj
Prvý kolektívny zimný prechod hrebeňom Vysokých Tatier 1955
Výstava fotografií z tohto prechodu Vladimíra Koštiala.

Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie.
Kabinet kuriozít - výstava s témou Tatier
zo zbierok súkromných zberateľov
(Ján Simkanič / Andrej Jánovský).
17. mája o 17. hod.
ŠAMANSKÁ CESTA - Dobrodružstvo
farieb a papiera
Stretnutie so šamanskou kresbou, lektor:
Eva Dušejovská.
Noc múzeí a galérií
21. mája - od 10. hod. do 21. hod.
Symbolické vstupné: 1 €, kino: 3 €
Výstavy od 10. hod. do 18. hod.:
TA-tri
Klobúk dole pán Brunovský
Albín Brunovský - Grafika
Od 10. hod. do 17. hod.
Tvorivé dielne:
Namaľujme / nakreslime si najväčší obraz
TVORIVÉ DIELNE inšpirované aktuálnou výstavou Klobúk dole pán Brunovský.
1) Dokonči alebo uprav Brunovského
grafiku
2) Vytvor si ilustráciu do svojej obľúbenej rozprávkovej knižky
3) Navrhni si knižný obal
4) Urob návrh na slovenské bankovky

Podtatranská knižnica Poprad
Podtatranská ul. č. 1548/1

Do 25. mája
Obrazy a obrázky
Výstava Ing. Heleny Smolkovej.

20. mája o 17. hod.
Itový striptíz - nová básnická
zbierka Marty Rybkovej.

Od 3. mája do 31. mája
Ilustrátorský Olymp
Výstava diel ocenených Grand
Prix na BIB 1967 - 2015 a kníh,
ktorých ilustrácie boli ocenené
Grand Prix a Zlatým jablkom
na BIB 1967 - 2015.

25. mája od 9. do 11. hod.
Živé knihy - Simona Ivančáková - novinárka, Matej Farkalín
- predseda OZ Mladí ľudia a život, František Kaňa - ultramaratónec.

11. mája o 9. hod.
Štúrov Zvolen
- regionálna súťaž v rétorike pre
základné a stredné školy.
12. mája o 10. hod.
Beseda so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou - Ševčíkovou a jej psíkom kokršpanielom Gordonom.
20. mája o 15. hod.
Čitateľský klub tínedžerov - nezabudnuteľné knižné adaptácie.

Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
KINOKLUB FILM EUROPE POPRAD
Od 18. hod. do 20. hod.
Slovensko 2.0
Slovensko 2.0 je mozaikou 10 rôznych
krátkych filmov (hraný, animovaný, dokumentárny, experimentálny film). Dvadsať
rokov existencie Slovenska očami desiatich
slovenských filmových tvorcov. SR 2014, do
12 rokov nevhodné, 112 min.
Od 20. hod. do 21. hod.
Divadelné predstavenie Slováci sme od
rodu
Divadelné predstavenie súborov TOTE
TAM (ZUŠ J. Cígera v Kežmarku) a TRMA-VRMA (LDO ZUŠ Spojená škola Letná, Poprad), Scenár: kolektív, réžia, scénografia: Alena Váradyová, Emília Šavelová,
hudba: Patrik Kellner a kol.
ART CLUB Tatranskej galérie
Od 21. hod.
Oldies Disco Party 80s
TVORIVÉ DIELNE
Tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám určené žiakom základných
a stredných škôl, po dohode s galerijným
pedagógom.
Viac na www.tatragaleria.sk

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtatranské múzeum v Poprade v máji zatvorené.
Otvorená bude len expozícia
v Spišskej Sobote.
Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota,
Sobotské námestie 1773/33:

25. mája o 13.30 hod.
Gustáv Murín
- beseda so spisovateľom.

Expozície:
Cechy a remeslá, Meštianske
bývanie, Vznešenosť a pokora,
Osobnosti Spišskej Soboty.

26. mája o 10. hod.
Toňa Revajová
- beseda so spisovateľkou pre
deti.

Otvorené: utorok - piatok od 10.
do 15. hod. a nedeľa od 11. do
15. hod., pondelok a sobota zatvorené.

Klub dôchodcov Xenón
25. mája o 14. hod.
Nešťastne šťastná Hana Hegerová
literárno-hudobná kompozícia
o živote H. Hegerovej.

21.mája od 14. do 22. hod.
Noc múzeí a galérií 2016
140. výročie založenia Podtatranského múzea v Poprade
- podujatie sa uskutoční v po-

PODTATRANSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Sobotské námestie č. 1729/4,
Poprad – Spišská Sobota

Do 6. mája
PODTATRANSKÁ FOTOGRAFIA
regionálna postupová súťaž fotografov - amatérov.

www.muzeumpp.eu

bočke múzea v Spišskej Sobote
- prebiehať bude formou moderovaných prehliadok v expozíciách a ponesie sa v duchu 140.
výročia založenia Podtatranského múzea v Poprade.
- súčasť programu bude tvoriť aj
prezentácia o múzeu.
Vstupné:
Vstup pre detí do 15 rokov
v sprievode dospelej osoby (maximálne 2 deti + 1 dospelý) zadarmo a pre dospelého 0,50 €
objednaní študenti, ZŤP a dôchodcovia zadarmo. Ostatní: 0,50 €
***
Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka
záujemcovia si ju môžu pozrieť
v čase úradných hodín na OÚ v
Gánovciach.
Zmena programu vyhradená!

GALÉRIA SCHERFELOV DOM
Poprad – Veľká, Scherfelova ul. 36

Celý máj
Akvarely - výstava Martina Majerčáka z Popradu zachytáva ľudovú architektúru a prírodu Vysokých Tatier na prácach tvorených
vodovými farbami a tušom.
Otvorené: pondelok, štvrtok od 9. do 12. a od 13. do 15. hod.,
piatok od 9. do 12. hod.
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Vyvrcholili žiacke súťaže v bowlingu

Začiatkom minulého týždňa v Poprade vyvrcholila
Školská liga stredných i základných škôl desiatym kolom v ročníku 2015/2016.
V pondelok súperili o posledné body stredné školy a víťazom kola sa stalo
družstvo SOŠ Matejovce,
ktoré zároveň vyhralo celú
súťaž so ziskom 41 bodov.
Na druhom mieste skončila
Obchodná akadémia Poprad
a tretie miesto obsadila
Stredná zdravotnícka škola
Poprad. Zemiaková medaila
sa ušla Spojenej škole D. Tatarku v Poprade.
Medzi základnými školami triumfovalo družstvo

FK Poprad

Slovenský futbalový zväz
oznámil vo svojej úradnej
správe zo dňa 16. apríla 2016,
že Futbalový klub Poprad je už
len krôčik od splnenia kritériá
pre získanie najvyššej licencie
mládežníckych celkov - UTM.
Licencia je udelená podmienečne. Starší dorastenci FK
Poprad sú na najlepšej ceste
uspieť a vybojovať si postup
do I. dorasteneckej ligy, čím by
splnili poslednú podmienku
a v nasledujúcej sezóne by si
mohli chlapci z U17 a U19 zmerať sily s najlepšími slovenskými družstvami. Od leta by teda
klub mohol fungovať ako Útvar
talentovanej mládeže. (ppp)

nováčika zo ZŠ Francisciho
(na foto dole), ktoré ovládlo
nielen posledné kolo, ale aj
celú súťaž so ziskom 86 bodov. ZŠ Dostojevského brala
zvyšné medaily - strieborné
sa ušli družstvu B, bronzový
stupienok obsadilo družstvo A. Na štvrtom mieste
sa umiestnilo družstvo Komeňáčik zo ZŠ Komenského, piate miesto obsadila ZŠ
Matejovce a na chvoste sa
ocitla ZŠ Jarná.
„Každým kolom bolo badať
u detí zlepšenie. Momentálne máme problém s juniormi a preto ma teší, že o túto
ligu školáci prejavili záujem.
Už sa k nám nejakí adepti

hlásili aj do klubu,“ uviedol
po skončení súťaže Ľudovít
Jurínyi z BK Citybowling
Poprad, ktorý vytvoril pre
fungovanie súťaže vynikajúce podmienky. „Máme
to šťastie, že každoročne na
metodických podujatiach pre
telocvikárov môžeme zaradiť nejaký netradičný šport
a ujal sa aj bowling. Učitelia
sa potom deťom venujú aj
počas krúžkov,“ pokračovala
Edita Pilárová z oddelenia
školstva, mládeže a športu
MsÚ v Poprade. „Žiaci sa
do krúžku sami hlásia a každý rok ich je dosť. Po škole
sa s bowlingom zabávame.
Prvenstvo sme síce neobhá-

jili, ale o to viac sa
tešíme na ďalší ročník,“ dodal vedúci
bowlingového krúžku
a učiteľ v ZŠ Dostojevského Rastislav Kašprák.
(mav)

Víťazný návrat potrestaného Šimoneka

Popradskí futbalisti vo štvrtom kole
skupiny o zotrvanie v DOXXbet lige Východ porazili v sobotu na trávniku
NTC Tepličku nad Váhom
1:0. Jediný gól zápasu strelil už vo 4. minúte Arnold
Šimonek, ktorý sa vrátil
do zostavy domácich po
odpykaní šesťtýždňového
disciplinárneho trestu.
„Teším sa z gólu a aj z víťazstva, ale mrzí ma, ako dopadol záver základnej časti.
Bolo to dlhých šesť týždňov,
ale musel som si to odsedieť
natvrdo,“ povedal po zápase

Tabuľka sk. o zotrvanie
v II. lige Východ
Z

A. Šimonek. „V prvom polčase ma potešil iba gól a zopár šancí, ktoré sme však nedotiahli do konca. Hostia boli
aktívni a v druhom polčase
mali lepší pohyb. Od mojich

Dievčatá ZŠ Komenského prešli vo štvrtok 21. apríla krajským kolom v basketbale žiačok v domácej telocvični ako nôž maslom. Skupinu A vyhrali v konkurencii štyroch tímov suverénne bez straty bodu so
skóre 149:36. Rovnako suverénne si počínali aj vo finále, kde zdolali ZŠ
Lesnícka Prešov 41:6 a postúpili na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
uskutočnia v Trnave.			
FOTO - Marek Vaščura

hráčov očakávam väčšiu aktivitu,“ hodnotil duel tréner
FK Poprad Pavol Mlynár.
Výsledok 4. kola sk. o zotrvanie v II. lige Východ: v sobotu 23. apríla FK Poprad

R

P

S

1. Poprad

23 12 4

V

7

40:27 40

B

2. Haniska

23 8

4

11 22:40 28

3. Teplička n. V.

23 5

4

14 18:41 19

4. Sp. N. Ves

24 5

3

16 25:45 18

5. R. Sobota

23 3

3

17 18:46

9

- OFK Teplička nad Váhom
1:0 (1:0), gól Popradu: 4. Arnold Šimonek.
Program sk. o zotrvanie
v II. lige Východ: 5. kolo
v sobotu 30. apríla o 16. hod.
MŠK Rimavská Sobota FK Poprad.
(ppv)

Popradské gymnastky odštartovali jarnú sezónu na Oblastných pretekoch
sever-východ v Košiciach. Medzi mladšími žiačkami sa z prvenstva tešila
Rebeka Handulová, hneď za ňou skončila Simone Žoldáková. V kategórii
starších žiačok zvíťazila Paula Čongvová (na foto druhá zľava), na treťom
mieste skončila Ema Husárová (na foto tretia zľava). Z junioriek sa na
najvyšší stupienok postavila Anetta Svitaneková. Z tridsiatich pretekárok
gymnastického klubu GY-TA Poprad si účasť v Slovenskom pohári v Bratislave vybojovalo 21 dievčat.
FOTO - z archívu GY-TA Poprad
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BAM Poprad
Popr a d s k é
basketbalistky nezačali
súboj o predp o s l e d né
siedme
miesto v extralige najlepšie. Vo vyrovnanom prvom
dueli série v Bratislave
podľahli Slovanu o štyri
body 56:60. Séria sa hrá na
tri víťazné zápasy.
Výsledok: 1. zápas 3.
kola o umiestnenie v sobotu 23. apríla BK Slovan
Bratislava - BAM Poprad
60:56 (18:20, 17:12, 14:12,
11:12), najviac bodov
BAMP: Lucia Hadačová 21.
Program: 2. zápas 3.
kola o umiestnenie v stredu 27. apríla o 17.30 hod.
BAM Poprad - BK Slovan Bratislava, 3. zápas 3.
kola o umiestnenie v sobotu 30. apríla o 15. hod.
BK Slovan Bratislava BAM Poprad.
(ppv)

Krátko zo športu

POPRADSKÉ futbalistky
•v sobotu
23. apríla privítali

vo Veľkej v rámci 15. kola
II. ligy Východ favorita zo
Spišskej Novej Vsi. Druhý
tím tabuľky uchmatol domácim hráčkam víťazstvo
dve minúty pred koncom
vyrovnávajúcim gólom na
1:1. Za Poprad sa v 66. minúte presadila z pokutového kopu Sára Jackovičová.
Popradčanky sa v sobotu
30. apríla v 16. kole stretnú
s posledným Lučencom na
jeho trávniku.
V UTOROK 19. apríla
sa v telocvični ZŠ Letná
konalo okresné kolo vo volejbale chlapcov. Spomedzi
šiestich tímov rozdelených
do dvoch skupín sa najviac
darilo domácemu družstvu, ktoré vo finále zdolalo
susedov zo ZŠ Jarná 2:0 na
sety a postúpilo do krajského kola.
V ŠPORTOVEJ hale Zámoček v Matejovciach sa

•

•

v piatok 22. apríla konalo
okresné kolo vo florbale
starších žiakov. V dramatickom finále víťazov dvoch
skupín sa z postupu na
krajské kolo tešilo družstvo
ZŠ Jarná, ktoré v riadnom
hracom čase remizovalo zo
ZŠ Veľká 1:1, no na samostatné nájazdy malo viac
šťastia po výsledku 3:2.
P O D TAT R A N S K Á
olympiáda mladých hasičov
pokračovala v nedeľu 24.
apríla v Batizovciach. Spomedzi 25 družstiev chlapcov
sa najviac darilo Šuňave I,
ktorá triumfovala aj v kategórii dievčat.
V POLOVICI apríla zavítalo do Popradu vyše 250
karatistov z celého Slovenska, Poľska a Čiech počas
25. ročníka Popradského
pohára v karate. Organizátor Central karate klub
Poprad vybojoval v konkurencii 35 klubov spolu 24
medailí (5-9-10).
(ppv)

•

•

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O vstupenky na koncert Jaromíra Nohavicu
Jaromír Nohavica je významný český folkový pesničkár a osobitý spevák.
Počas svojej kariéry hral s
orchestrom, vypredal veľké haly a napísal aj texty
pre opery. Zahral si aj vo
filmoch. Ako prvý český
pesničkár sa stal nositeľom
ceny Premio Tenco, ktorú už
niekoľko desaťročí udeľujú v
rámci Festivalu autorských
piesní v talianskom San
Reme. Pridal sa tak k interpretom zvučných mien
ako sú Jacques Brel, DoA
novan, Nick Cave, Bulat
R
Okudžava alebo Leonard
É
Cohen, ktorí získali toto
N
ocenenie v minulosti.
V Poprade bude maťA
koncert Jaromír Nohavica
v stredu 18. mája. Vystu-P
povať bude vo viacúčelo-O
vej hale Aréna o 18. hod.P
hod. Hosťami koncertuR
budú Robert KusmierskiA
a Pavel Planka. Ak máteD

záujem vyhrať vstupenky na
koncert v našom meste, stačí
zaslať do redakcie (Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad)
na korešpondenčnom alebo
podobnom lístku kupón do
pondelka 9. mája 2016. Mená
dvoch výhercov budú uverejnené v novinách POPRAD
v stredu 11. mája 2016. Vstupenky na koncert sa dajú zakúpiť prostredníctvom predajnej siete www.ticket-art.
sk18.05.2016
alebo www.ticketportal.sk.
o 18.00h

Pavel Planka (CZ)

Kupón
Predaj: Aréna Poprad, www.ticketportal.sk,
www.ticket-art.sk

Zaplnená sála popradského
domu kultúry bolo minulý týždeň v stredu dejiskom
ďalšieho koncertu jubilejného 40. ročníka Popradskej
hudobnej jari. Koncert odohral klavírny virtuóz Richard Rikkon, speváčka Sisa
Sklovská a známy český hudobník Felix Slováček. Počas koncertu odzneli sóla, duety aj spoločné piesne všetkých troch hudobných hostí. Diváci mali možnosť vychutnať si rôzne žánre od klasiky cez jazz
a swing až po muzikálovú a populárnu hudbu. Sisa predviedla svoje operné umenie a predstavila aj piesne z muzikálov. Umelci si podmanili publikum nielen profesionálnymi výkonmi, ale aj uvoľnenou a srdečnou atmosférou, ktorú sa im podarilo na pódiu vyčariť.
FOTO - Silvia Šifrová

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

Prednáška z analytickej psychológie
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.

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

6 ROKOV ZÁRUKA

PP-1

Popradskí psychológovia Jana Bryjová a Roland Lipták oslovili minulého roku renomovaných českých psychológov z Prahy a Brna a spolupráca
vyústila do realizácie verejných prednášok z analytickej psychológie Carla
Gustava Junga. Tie budú pokračovať
odbornými víkendovými seminármi
pre psychológov. Garantom tejto aktivity je Česká spoločnosť pre analytickú psychológiu a ide o podujatie, ktoré
na Slovensku zatiaľ nemá obdobu. Do
Popradu prídu 13. mája psychológovia
z celého Slovenska na v poradí siedmu
prednášku a následne seminár s predsedom Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu Martinom Skálom.
Pre obyvateľom Popradu sa vytvára
mimoriadna príležitosť oboznámiť sa

s konceptom analytickej psychológie
priamo z renomovaných zdrojov na
verejnej prednáške 13. mája o 18. hod.
v klube Zóna v dome kultúry.
Organizátori v spolupráci s redakciou novín Poprad pripravili súťaž o
voľný vstup pre troch našich čitateľov.
Podmienkou je do 2. mája zaslať alebo
priniesť na adresu redakcie, Podtatranská ul. 149/7, 058 01 Poprad lístok
s nalepeným kupónom a adresou súťažiaceho. Mená troch výhercov uverejníme v budúcom čísle.
(ppm)

Verejná prednáška

Kupón

27. 4. 2016

Strana 12

Najlepší boli študenti
zo Spišskej Starej Vsi

V Poprade sa minulú stredu konal 11. ročník regionálneho kola celoslovenskej
vedomostnej súťaže Mladý
Európan. Organizovalo ho
Regionálne poradenské a
informačné centrum v
Poprade, ktoré je hostiteľskou štruktúrou popradského informačného centra
Europe Direct.
Na súťaži sa zúčastnilo 10
tímov zo stredných škôl z
okresov L. Mikuláš, Poprad,
Levoča, Kežmarok a Stará
Ľubovňa. Z Popradu súťažili študenti z piatich škôl, ale
viac sa darilo mimopopradským súťažiacim. Po prvej

časti - vedomostnom teste a
jazykovej krížovke postúpili
do finále tri najlepšie družstvá. Tie súperili v znalostiach osobností, dominánt
a symbolov EÚ. Napokon
si víťazstvo s najvyšším
počtom získaných bodov
odnieslo Gymnázium zo
Spišskej Starej Vsi, 2. miesto
obsadilo Gymnázium Kežmarok a tretie Obchodná
akadémia zo Starej Ľubovne.
Ako uviedol Peter Litavec,
riaditeľ EDC Poprad, víťazi postupujú do národného
kola súťaže Mladý Európan,
ktoré sa uskutoční 25. mája
na Štrbskom Plese.
(mar)

Umenie zmýva z duší prach každodennosti

Popradčan Martin Majerčák vystavuje od minulej
stredy v Galérii Scherfelov
dom vo Veľkej svoje akvarely. Klub Veličanov vytvára priestor pre prezentáciu
amatérskych umelcov predovšetkým z mesta, ale i okolia.
I tento mladý talent dostal
možnosť ukázať popradskej
verejnosti svoje umelecké
vlohy. Ako svoju hlavnú
techniku si vyvolil práve akvarel, ale blízky je mu i tuš.
Hoci na výstave prevažujú
maľby zachytávajúce ľudovú
architektúru a prírodu Vysokých Tatier, návštevníkov zaujmú aj portréty a komiksové
obrázky. M. Majerčák (na foto
tretí sprava) prezradil: „Dlhé
roky som pracoval iba s tušom.
Teda som používal len jednu
farbu, no veľmi som túžil vyjadriť sa aj farebne. Minulý rok
som začal pracovať s olejovými
farbami, neskôr s akrylom, ale
nebolo to to „pravé orechové“.
Potom ma napadlo, že skúsim vodové farby, ktoré som
používal kedysi na výtvarnej.
„Chytilo“ ma to, hoci technika
akvarelu má svoje úskalia obrazy musia vzniknúť rýchlo,
treba robiť vo vrstvách a ne-

dajú sa opraviť...“ Inklinuje k
impresionizmu, páčia sa mu
diela Clauda Moneta, na ktoré sa dokáže pozerať hodiny.
Uznáva však i práce Jozefa
Zbukviča, pôvodom z Juhoslávie, žijúceho v Austrálii a
španielskeho umelca Alvara
Gastagneta, ktorí vynikajú
práve v akvareloch. Autor dodal: „Robia famózne veci, zachytávajú bežný mestský život,
ale z ich obrázkov ide obrovská
energia. Keby som sa jedného
dňa priblížil k ich tvorbe, splnil
by sa mi sen.“
Pracovná profesia M. Majerčáka vôbec nesúvisí so záľubou vo výtvarnom umení.
Verí však, že časom môže jeho

hobby prerásť až na pracovnú
úroveň. Mladý výtvarník vystavuje oficiálne po prvýkrát
a výstava Akvarely potrvá do
konca mája. Galéria Scherfelov
dom je otvorená v pondelok a
štvrtok od 9. do 12. a od 13. do
15. hod. a v piatok od 9. do 12.
hod. Na vernisáži odznel tiež
citát Pabla Picassa: Umenie
zmýva z duší prach každodennosti. A o to sa pokúsil aj
mladý tvorca.
(mar)
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