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Základná škola na Dostojevského ulici oslávila výročie

V stredu 29. apríla sa v Dome kultúry
uskutočnila slávnostná akadémia pri
príležitosti 35. výročia založenia ZŠ na
Dostojevského ulici. Do programu sa
zapojilo 250 detí.
V septembri 1979 sa po prvýkrát otvorili brány Základnej školy na Dostojevského ulici v Poprade. Odvtedy uplynulo 35 rokov a tak nastal čas na oslavy.
„Škola sa radí vekom medzi stredne staré. Vystriedali sa v nej tisícky žiakov aj
množstvo kvalitných učiteľov. Škole by
som poprial do ďalšieho obdobia rovnako
kvalitných pedagógov, výborných a zdravo odvážnych žiakov a tiež nápomocných
a chápavých rodičov,“ povedal súčasný

riaditeľ ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici
Vladimír Tobis, ktorý je sám absolventom tejto školy. „Prioritou našej školy
vždy bola a stále je príprava na osemročné gymnáziá. Nemáme triedy z rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy, ale dva
roky po sebe sme sa stali najšportovejšou
školou mesta Poprad. Snažíme sa aj tento
trend udržať,“ dodal riaditeľ.
Jeho predchodca Milan Sentpétery
strávil vo funkcii dlhých 25 rokov a na
oslavách nemohol chýbať. „Keď som vstúpil do sály, manželka sa ma opýtala, či ma
neprepadla nostalgia. Tváril som sa, že
nie. Po zhliadnutí nádherného programu
ma však nostalgia ovládla a musím po-

Spomienka na obete vojny
Deň víťazstva nad fašizmom
- 8. máj bude tohto roku o to
slávnostnejší, že si pripomíname 70. výročie skončenia
druhej svetovej vojny.
Oblastný výbor Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade v spolupráci
s mestami a obcami organizuje
pietne spomienky na pamiatku
všetkých, ktorí padli vo vojnovom krviprelievaní. V meste
Poprad sa kladenie vencov
uskutoční vo štvrtok 7. mája
o 13. hod.
pri oboch
pamätníkoch v
parku pri

železničnej stanici.
Ďalšie pietne akty budú 6.
mája o 11.30 hod. v Liptovskej
Tepličke, 7. mája o 11.30 hod.
na Hradnom nádvorí v Kežmarku, o 13. hod. okrem Popradu aj v Starom Smokovci, o
13.30 hod. vo Svite, o 15. hod.
vo Veľkej Lomnici, o 16.30
hod. v Batizovciach, o 18. hod.
v Gerlachove a Hranovnici, o
18.30 hod. v Sp. Bystrom a 9.
mája o 15. hod. vo Vernári.
Zároveň sa 90 účastníkov zo
základných organizácií SZPB
z Popradského a Kežmarského okresu zúčastní 8. mája na
centrálnych oslavách v Liptovskom Mikuláši.
(ppp)

vedať, že mi škola chýba. Želám jej stále
dobrých učiteľov a aktívnych žiakov. Nech
sa všetkým darí a držím palce, aby tie výsledky boli minimálne také kvalitné, ako
v predchádzajúcich rokoch,“ povedal M.
Sentpétery.
Neoddeliteľnou súčasťou školy na Dostojevského ulici je od jej vzniku klub
športovej gymnastiky GY-TA, ktorý robí
dobré meno škole i mestu doma i v zahraničí. „GY-TA bola založená v roku
1972 a začínali sme na bývalej Marxovej
škole. Od samého vzniku ZŠ na Dostojevského ulici sme však jej súčasťou a už sme
sa tu udomácnili,“ uviedla vedúca klubu Júlia Mikšovská.
(mav)

Primátor mapuje stav škôl
Uplynulý týždeň začal primátor Popradu Jozef Švagerko
kontrolnými návštevami základných a materských škôl v pô-

sobnosti mesta. Cieľom je zistiť
nedostatky a zmapovať stav budov, či technického vybavenia.
(Pokračovanie na str. 2)
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•

Stručne

STRETNUTIE so skaterskou
verejnosťou sa uskutoční v stredu
13. mája o 15. hod. v malej zasadačke MsÚ k novému skateparku
v Poprade.

•

NA STANIČNÚ ulicu v Matejovciach zavítali minulý týždeň
zástupcovia z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, aby našli najvhodnejšiu formu
pomoci 7-člennej rodine, ktorá
prišla o strechu nad hlavou v dôsledku požiaru.

•

NA VÝMENU skúseností z
oblasti poskytovania sociálnych
služieb prišli minulý utorok
zástupcovia Mestského úradu
Svit, ktorí v sprievode viceprimátora Popradu Pavla Gašpera
získali nové poznatky z popradských sociálnych zariadení.

•

COLNÝ úrad Prešov otvoril
v pondelok 4. mája nové pracovisko v Poprade. Sídli v budove
Slovenskej pošty na Wolkerovej
ul. 479. Bude pobočkou colnou,
hraničnou a bude plniť základné
úlohy pri dovoze z tretích krajín.
Zameria sa výhradne na tovar
dovážaný a vyvážaný poštou. Pod
novú popradskú pobočku budú
patriť okresy Poprad, Kežmarok,
Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves,
Gelnica a Levoča. Otvorená bude
päť dní v týždni v čase od 7.30 do
15.30 hod.

•

PROGRAM detí zo Základnej školy s materskou školou vo
Veľkej ku Dňu matiek sa uskutoční v nedeľu 10. mája o 15. hod.
v kine Máj vo Veľkej. V Spišskej
Sobote bude program ku Dňu
matiek vo štvrtok 7. mája o 16.
hod. v divadelnej sále v tejto
mestskej časti.

•

V STREDU 13. mája o 16.30
hod. sa v Podtatranskej knižnici na sídlisku Západ v Poprade
uskutoční beseda so slovenskou
spisovateľkou Hanou Lasicovou.

•

Letná sezóna v Poprade s novinkami

Letnú turistickú sezónu privíta mesto Poprad s viacerými
novinkami.
„Pracujeme na tom, aby sme
do začiatku turistickej sezóny
čo najviac obohatili ponuku pre
návštevníkov nášho mesta. Najvýraznejšou novinkou by mal
byť turistický vláčik. Ďalšie budú
pribúdať postupne tak, aby sme
čo najlepšie predstavili Poprad
a jeho zaujímavosti,“ zdôraznil
primátor Jozef Švagerko.
Spolu s predsedom OZ Pre
mesto a poslancom popradského MsZ Ondrejom Kavkom
navštívil Terchovú, kde takýto vláčik prevádzkuje miestne
Združenie turizmu. Popradská
samospráva sa rozhodne pre
najvhodnejšie prevádzkovanie
turistického vláčika po dôkladnom zvážení. Vláčik by mal
spojiť centrum mesta s Aquacity, Spišskou Sobotou, Veľkou
a ďalšími časťami mesta a ich
atrakciami. Primátor vidí ako

jednu z priorít
tzv. zážitkový turizmus, pre ktorý
má Poprad všetky
predpoklady. Turisti v našom regióne totiž nájdu
veľký výber rôznorodých atrakcií. Preto chce do
oblasti propagácie
cestovného ruchu
aktívne zapojiť i susedné mestá
ako Spišskú Novú Ves, Levoču,
Kežmarok či Starú Ľubovňu.
So zaujímavými novinkami
prišla Mestská informačná kancelária (MIK). Riaditeľka MIK
Lucia Pitoňáková predstavila
novú web stránku VisitPoprad.
sk s pestrou ponukou rozmanitých informácií, ktorá sa chce
stať komplexnou databázou
svojho druhu. Novinkou je i
predaj poštových známok a poštová služba, už vlani zavedená
úschovňa batožín, nové darčeko-

vé predmety, ako sú magnetky,
hrnčeky, sviečky, odznaky...
Riaditeľka uviedla: „Prišli sme
s novou líniou suvenírov Made
in Poprad v luxusnom dizajne.
Ide napríklad o kolekcie potravinových výrobkov ako káva,
čaj, čokoláda, pivo, liehoviny od
popradských výrobcov. Verím,
že návštevníci využijú aj vizitky
Wandercard, ktoré sú akoby pamätníčkom na navštívené miesta.“ MIK bude mať už od júna
letný režim s predĺženými otváracími hodinami.
(mar)

Primátor mapuje stav škôl

(Dokončenie zo str. 1)
Oficiálne začal J. Švagerko
svoju púť po školách vo štvrtok
30. apríla v ZŠ na Francisciho
ulici, kde ho sprevádzala aj vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita
Pilárová. „Dôležitý bude celkový
obraz o tom, ako sú školy vybavené, čo im chýba a ako vyzerajú. Takto budeme vedieť nastaviť
kapitálové výdavky a rozpočet. Je
dobré, ak sa na vlastné oči presvedčíme, v akom stave školy sú.
Inak by sme sa len o tom rozprávali a ostávalo by to v rovine debaty,“ uviedla E. Pilárová, podľa
ktorej sú popradské školy na
dobrej úrovni a vybavením patria k špičke. „Trápia nás fasády

budov, ale išli sme postupne od
rozvodov a kotolní, až po okná
a strechy. Na záver sa budeme venovať fasádam,“ prezradila.
V priemere mesto vynakladá
v rámci kapitálových výdavkov
každoročne okolo 500 až 600
tisíc eur na modernizáciu škôl.
„Momentálne máme naplánovanú rekonštrukciu strechy MŠ
na Okružnej ulici, hydroizoláciu
a kanalizáciu v ZŠ Komenského,
či v Spišskej Sobote. Po kompletnom zmapovaní situácie budeme nastavovať rozpočet a kapitály a riešiť priority ďalších škôl,“
dodala E. Pilárová.
„Zaujíma ma technický stav budov, vybavenosť škôl, či vyučovací
proces. Pozrel som si školu, ktorá

sídli v jednej z najstarších budov
a myslím, že sa tu urobilo veľa pozitívneho. Pýtal som sa na potreby
školy a verím, že nájdeme spoločnú reč. Budem v týchto návštevách
pokračovať a snažiť sa stihnúť to
všetko ešte do polovice mája. Príde
obdobie prázdnin, a to je ideálna
možnosť na rekonštrukcie a práce
na budovách,“ povedal po prvej
návšteve školy popradský primátor J. Švagerko.
Riaditeľ ZŠ s MŠ na Francisciho
ulici M. Jagáč mal z návštevy primátora dobrý pocit. „Som rád, že
si pán primátor našiel čas a prišiel
sa k nám pozrieť. Najväčším problémom je u nás momentálne fasáda. V okolí sme jediná budova so
starým výzorom,“ uviedol. (mav)

RASTÚCI záujem a popularita angličtiny dokazuje najvyššia účasť zo všetkých jazykových
súťaží - 63 žiakov v ôsmich kategóriách. Najlepšie zo všetkých
si počínala Katarína Krupková
z Gymnázia na Kukučínovej ulici
v Poprade.

•

V ART Café Groteska bude
dnes 6. mája o 19. hod. cestovateľské premietanie Dalibora
Krupka z Iránu.

•

NOVÝM riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade sa stal Slavomír Kravčák.
(ppš)
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Záchranári majú na Juhu sťaženú dostupnosť

Zástupcovia jednotlivých záchranných a bezpečnostných
zložiek na území Popradu sa
minulú stredu stretli s vedením mesta Poprad. Venovali sa
témam bezpečnosti a ochrany
životov, zdravia a majetku občanov. Osobitným problémom
sa ukazuje najmä rozpor medzi parkovaním na sídliskách a
dostupnosťou v prípade zásahu
záchranárov pri mimoriadnych
udalostiach.
Primátor Popradu Jozef Švagerko konštatoval: „Hľadáme
spoločné cesty riešenia problémov
z hľadiska bezpečnosti a ochrany našich obyvateľov tak, aby
sa im kvalitnejšie a bezpečnejšie žilo v našom meste.“ Okrem
prejazdnosti sídlisk v prípade
mimoriadnych situácií, zásahov v prípade záplav, ktoré na
jar často vznikajú, sa zaoberali
i spoluprácou všetkých policajných a záchranárskych zložiek.
Viceprimátor Pavol Gašper podčiarkol, že bezpečnosť občanov
je dôležitejšia než komfort pri
parkovaní. Rýchle a jednoduché
riešenie neexistuje. Dodal: „Nejakú minimálnu krátku dobu budeme musieť strpieť súčasný stav.
V každom prípade sme požiadali
všetky záchranné zložky, ktorých
sa to týka, v prvom rade hasičov
a takisto políciu, aby pri tvorbe
súčasného územného plánu - jeho
pripomienkovaní, vzniesli požiadavky, aké majú na bezpečnosť a
dostupnosť bezpečnostných zlo-

•

PROGRAM pri príležitosti
Dňa matiek sa uskutoční aj vo
Svite v utorok 12. mája o 16.30
hod. v dome kultúry.

•
žiek. To nám pomôže navrhnúť
cestný aj parkovací systém do budúcna. Nechceme ísť cestou represie, pokút a zákazov, ale vytvoriť
dostatok parkovacích miest a výhľadovo riešiť túto situáciu koncepčne cez územný plán.“ Za najrizikovejší z hľadiska bezpečnosti
považuje Juh 5 a 6 - od cesty na
Ul. L. Svobodu na vzdialenejšie
Juhy. V tejto lokalite odhadom
býva viac ľudí než napr. vo Veľkej
a z oboch spomínaných sídlisk sa
dá dostať von jedinou cestou, čo
je z hľadiska bezpečnosti veľmi
rizikový bod.
Riaditeľ OR Hasičského a záchranného zboru v Poprade
Ondrej Šproch uviedol, že majú
vytypované krízové miesta. V
spolupráci s mestom, štátnou a
mestskou políciou budú hľadať
taký spôsob, ktorý bude prijateľný
pre občanov a vyhovujúci aj pre
ich bezpečnosť. „Spracujeme zo-

znam najkritickejších miest v Poprade hlavne na sídlisku Juh. Parkoviská sú zaplnené. Potrebujeme
zlepšiť prejazdnosť a mať nástupné
plochy na rozloženie našej techniky
napr. v prípade požiaru, aby sme
sa mohli dostať do výškových budov, hlavne bytoviek a evakuovať
ľudí,“ dodal O. Šproch.
K ďalším problémom patrí tiež
bezpečnosť na železničnej či autobusovej stanici. Riaditeľ odboru
železničnej polície KR PZ v Prešove Radovan Kremmer sa zmienil,
že cestovanie zadarmo spôsobilo
veľký nárast a pohyb cestujúcich.
Dbajú, aby bol život, zdravie a
majetok cestujúcej verejnosti v
staniciach a vlakoch v každom
prípade v bezpečí. Doplnil: „Na
staniciach považujeme za problém
číslo 1 bezdomovcov. Narážame
na to, že napriek našej snahe a
osvete, nemajú vôľu a nechcú si
dať pomôcť.“
(mar)

Žlté ruže na Deň Európy

Pri príležitosti Dňa Európy, ktorým je 9.
máj, bude popradské centrum Europe Direct
rozdávať žlté ruže.
Popradské študentky sťaby v zastúpení Európskej únie podarujú približne 600 ruží náhodným chodcom na Námestí sv. Egídia a v uliciach Popradu vo štvrtok 7. mája predpoludním.

Slovensko vstúpilo do EÚ 1. mája pred jedenástimi rokmi. ED v spolupráci s oddelením
školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade pripravilo už 3. ročník výtvarnej súťaže Moja budúcnosť v Európe. Vyhodnotenie najlepších
prác sa uskutoční 7. mája predpoludním v budove popradského magistrátu.
(mar)

Sú pripravení odcestovať do Nepálu

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) už v minulosti pomáhala pri mnohých
pohromách vo svete. Prezident
Marcel Sedlačko nám na našu
otázku, či sa chystajú aj na pomoc zemetrasením postihnutému Nepálu, odpovedal: „ASSR
intenzívne sleduje dianie v Nepále
a je v kontakte so samaritánskymi organizáciami v Európe, ktoré
vyslali svoje prieskumné tímy do
postihnutej oblasti, aby získali
potrebné informácie k nasadeniu

•

Krátke správy

OTVORENIE letnej turistickej sezóny a oslava Dňa matiek
sa uskutoční v nedeľu 10. mája
od 13. hod. na nádvorí Kežmarského hradu. Pripravený bude
kultúrny aj sprievodný program.

adekvátnej pomoci a tiež so štátnymi orgánmi, ktoré manažujú
vyslanie humanitárnej a ďalšej
pomoci do postihnutej krajiny.
Máme pripravený zdravotnícky
tím s potrebným logistickým zázemím, ktorý bol už v minulosti
nasadený pri veľkých katastrofách
- v roku 2010 po zemetrasení na
Haiti a v roku 2013 po ničivom
tajfúne na Filipínach. Je schopný
vycestovať do postihnutej oblasti a
tu poskytovať potrebnú zdravotnú
starostlivosť. V tíme sa nachádza-

jú traja lekári, dve zdravotné sestry, 7 záchranárov a ďalší potrebný personál. Tím je pripravený
na samostatné prežitie v oblasti,
vrátane ubytovania, stravovania,
základnej hygieny. Kvôli problémom v Nepále s prijímaním
ďalších záchranných tímov, ako
možno sledovať aj na príklade
českého trauma tímu, ktorý sa
doposiaľ nedostal do Káthmandu,
zostáva náš tím v pohotovosti na
Slovensku a pripravuje všetko potrebné k zásahu.“
(pmm)

GRAND Hotel Bellevue vo
Vysokých Tatrách si pripomína
tohto roku 50. výročie od svojho
otvorenia. Oficiálne bol otvorený
4. mája 1965. Prvým riaditeľom
bol František Odložilík, ocenený
hotelier z roku 2008.

•

LEGENDA česko-slovenskej
populárnej hudby Karel Gott
bude vystupovať v sobotu 16.
mája v Grand hoteli Kempinski
na Štrbskom Plese.

•

STAROSTA Štrby Michal
Sýkora bol minulý týždeň v Bratislave zvolený delegátmi 26. snemu ZMOS-u za jeho predsedu.
Vo voľbách získal 69,5 % hlasov.

•

POČET ubytovaných návštevníkov v regióne Vysokých
Tatier klesol vlani oproti roku
2013 o viac ako šesť percent. O
niečo nižšie tak boli aj tržby za
ubytovanie. Kým v roku 2013
bolo v regióne ubytovaných viac
ako 402-tisíc návštevníkov, v minulom roku to bolo niečo vyše
377-tisíc. Pokles ubytovaných
bol zaznamenaný v mestách Vysoké Tatry a Poprad, ako aj v obci
Štrba.

•

V TÝCHTO dňoch sa začal
15. ročník projektu Detský čin
roka. Správu o dobrých skutkoch
detí je možné zasielať do 30. júna
2015. Viac informácií je na www.
detskycin.sk.

•

BOTANICKÁ záhrada v Expozícii tatranskej prírody ŠL
TANAPu v Tatranskej Lomnici
bude od piatka 8. mája prístupná verejnosti. Otvorená bude
denne od 9. do 15. hod. a v lete
až do 17. hod.
(ppš)

K primátorovi
v pondelok
Na káve s primátorom Popradu Jozefom Švagerkom sa doteraz stretlo okolo dvesto ľudí.
Primátor sa pravidelne stretával
s občanmi v piatok na mestskom úrade. Od 11. mája sa tieto
stretnutia presunú na pondelok
v čase od 14. do 16. hod. (ppp)
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Učia sa
zo skúseností

Viceprimátor Popradu Pavol
Gašper prijal koncom apríla
delegáciu z Mestského úradu v
Trenčíne, ktorá zavítala do Popradu na výmenu skúseností. „Počas
návštevy boli konfrontované naše
zámery so skúsenosťami hostí
z trenčianskeho MsÚ. V Trenčíne riešili v predchádzajúcom
volebnom období hlavne zadlženosť mesta, ku strategickým
zámerom pristúpili až neskôr.
V tom máme výhodu. Naše zámery sa ukazujú byť správne, v
niektorých detailoch sme sa poučili - viaceré činnosti môžu byť
vykonávané efektívnejšie napr.
správa vykurovania a osvetlenia
priamo mestom, prevádzka zimného štadióna atď. Niektoré naše
zámery zase prekvapili Trenčanov - ako koncepcia rozvoja zelene, koncepcia umiestňovania
reklamných stavieb, znižovanie
spotreby elektriny na osvetlenie,
a vidia ich ako užitočné,“ uviedol P. Gašper.
(ppp)

V nedeľu
Szidi Tobias
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Hrali pre Evu Málikovú

Ďalším koncertom XXXIX.
ročníka Popradskej hudobnej
jari bol minulý štvrtok Dnes
hráme pre teba v podaní pedagógov Základnej umeleckej
školy na Štefánikovej ulici v
Poprade. Uctili si ním svoju bývalú kolegyňu Evu Málikovú,
ktorá navždy odišla z ich radov
v januári tohto roku. Bola zakladateľkou PHJ a v ZUŠ učila od
roku 1968 až do tohto školského
roku, hoci v posledných rokoch
zo zdravotných dôvodov už len
na čiastočný úväzok.
Katarína Kočišová, riaditeľka
ZUŠ na Štefánikovej ul. zaspomínala: „Prvýkrát som sa s pani
Málikovou stretla v septembri
1968. Bola mojou prvou učiteľkou. Ako čerstvá absolventka
košického konzervatória nastupovala ako nová učiteľka do
vtedajšej ĽŠU. Bola prvou takto
odborne vzdelanou pedagogičkou, zároveň žiačkou tejto školy
a vrátila sa do Popradu učiť. Ja
som vtedy prišla do ZUŠ ako

prváčka. Dodnes si na to pamätám, lebo bola pre mňa, aj
ďalších žiakov, učiteľkou, ktorá
priniesla nový vietor do vyučovania na našej škole.“ Celý svoj
profesijný život prežila E. Máliková na jednom pôsobisku. Keď
v ZUŠ plánovali svoj koncert v
rámci PHJ a už nebola medzi
nimi, rozhodli sa venovať ho
práve jej. „Nekoncipovali sme ho
o nej, ale pre ňu. Chceli sme si na
ňu takto zaspomínať. Celé roky

vyučovala hru na klavír, chodila
so žiakmi na súťaže ako korepetítorka a veľa detí pripravila aj
na profesionálnu dráhu,“ podotkla riaditeľka.
Na koncerte vystúpili skúsenejší i mladší pedagógovia,
ale aj najmladší absolventi
ZUŠ, ktorí teraz končia alebo
nedávno ukončili konzervatóriá. (Na foto Perla Danková za
klavírom a Tomáš Kvasnica s
hobojom).
(mar)

Deň energetickej efektívnosti

Popradská Umelecká agentúra Bell Canto
uvedie v nedeľu 10. mája o 19. hod. v AquaCity Poprad koncert v podaní úspešnej
slovenskej speváčky a herečky Szidi Tobias
a jej 7-člennej medzinárodnej hudobnej
skupiny. Speváčka s nezameniteľnou farbou
hlasu sa presadila nielen na Slovensku, ale
aj v Čechách, kde pravidelne koncertuje.
Predpredaj vstupeniek je priamo v UA Bella
Canto alebo v predajni Muzik Hit na Námestí sv. Egídia v Poprade.
(ppš)

Obnoviteľné zdroje energie, fotovoltika
a solárne panely, tepelné čerpadlá, TUV,
izolácie, zatepľovanie a ďalšie energetické
riešenia sa verejnosti predstavia na konferencii spojenej s výstavou budúcu stredu 13.
mája 2015 v popradskom hoteli Tatra.
Organizátormi sú spoločnosť Carlex
Slovakia v spolupráci s neziskovou organizáciou Point, Energetickým klastrom Prešovského kraja a čestným hosťom z Poľskej
republiky - Podkarpatským klastrom pre
obnoviteľné zdroje energie. Na podujatí,

na ktorom sa zúčastnia slovenskí a poľskí
vystavovatelia, je vítaná odborná, ako aj laická verejnosť.
Cieľom podujatia je zvýšenie povedomia
širokej verejnosti, ako aj firiem a rôznych
inštitúcií o problematike energetickej efektívnosti a ponúknutie konkrétnych riešení v
oblasti úspor energie.
Podujatie bude trvať od 10. do 15. hod. a po
jeho skončení je pre záujemcov naplánovaná
exkurzia vo firme Tatramat - ohrievače vody.
Vstup pre účastníkov je bezplatný. (ppa)

Z interpelácií poslancov

Poslanec Milan Baran vo
svojej interpelácii poukázal
na to, že po rekonštrukcii
detského plaveckého bazénu
v popradskom aquaparku je
v inom režime a vstupné je už
komerčné, čo nie je pre mnohých Popradčanov a ich deti
finančne únosné.
Bol by rád, keby mesto hľadalo možnosti pre naplnenie
spokojnosti občanov a prerokovalo tento stav v predstavenstve
Aquacity. Ďalej povedal: „Chcem
upozorniť i na ďalšie problémy mesto Poprad má ambíciu byť
jedným z turistických centier Slovenska. Žiaľ, jedna z brán do mesta tomu nezodpovedá. Už nejaký
čas je zrušená úschovňa batožín
a mnohí sme mohli vidieť na internete, ako jeden cestujúci stráži

kufre, kým ostatní išli na prehliadku Popradu. Takisto, čo sa
týka poriadku a bezpečnosti často
si na železničnej stanici pripadám
ako v Bangladéši, krik, nadávky,
bitky, žobranie jednej skupiny občanov je naozaj nedôstojné.“ M.
Baran interpeloval aj na podnet
obyvateľov sídliska Juh 3 z ulíc
Rastislavova a Letná. Ide o vyriešenie dopravnej situácie na
príjazde k Základnej škole Jarná
medzi oboma ulicami a Ulicou
MPČĽ (na foto), kde na dvoch
križovatkách chýba priechod
pre chodcov, či iné označenie,
ktoré by limitovalo motorové vozidlá v prejazde týmto úsekom a
upozorňovalo na zvýšený výskyt
chodcov. Najmä v pracovných
dňoch a ranných hodinách tadiaľto prechádza cez cestu množ-

stvo rodičov so
svojimi deťmi,
ktoré od ulíc
Rastislavova a
Letná schádzajú do školských
zariadení a inú
možnosť, ako
prejsť na druhú
stranu cesty v
neoznačených častiach v blízkosti križovatiek, nemajú. Občania
upozornili, že nedávno došlo v
tomto úseku k dopravnej nehode
a zrážke auta s chodcom. Osadením priechodu pre chodcov,
spomaľovača, iných dopravných
prvkov, či ich kombináciou by sa
mohlo predísť ďalším incidentom a zvýšiť bezpečnosť chodcov
na tomto úseku.
Poslanec Ondrej Kavka in-

terpeloval: „Obyvatelia Štefánikovej ulice žiadajú o prešetrenie
a vysvetlenie k nedobudovanej
prístupovej ceste k rodinným
domom. Tento stav nastal po
zrušení časti Kukučínovej ulice,
ktorá sa nahradila provizórnou
cestou. Tú vo veľkej miere využívajú obyvatelia mesta aj návštevníci športových podujatí a
AquaCity.“ (Ďalšie interpelácie
v budúcom čísle).
(ppp)
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O problémoch

Matejovčanov
V kancelárii obvodného úradu v Matejovciach sa uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov volebného obvodu č. 1
- centrum mesta, sídlisko Západ
a mestské časti Spišská Sobota,
Veľká, Matejovce a Stráže.
Ako uviedla predsedníčka
tohto VO Anna Schlosserová,
konalo sa za účasti obyvateľov
Matejoviec, ktorí predložili poslancom na vybavenie rôzne
požiadavky. Týkali sa riešenia
problematického
parkovania
motorových vozidiel na Allendeho ulici, úpravy asfaltového
povrchu v časti Ul. sv. Mateja,
riešenia bývania neprispôsobivých občanov na Matejovskom
námestí, zabezpečenia kontajnera na jarné upratovanie
na Staničnej ulici. Ďalej šlo o
potrebu riešiť bezpečnosť obyvateľov Matejoviec na ceste
k železničnej stanici, nutnosť
povrchovej úpravy komunikácií v Továrenskej štvrti, kde
treba urýchliť i zabezpečenie
osvetlenia a zjazdnosť komunikácie pri vjazde k zdravotnému stredisku. Problémom
je tiež neustále zaplavovanie
bahnom z poľa a katastrofálny
stav ulíc Lidická a Bezručova.
Občania žiadali tiež spoluprácu pri uzatváraní kontajnerov
na miestnom sídlisku, úpravu
vstupu na matejovský cintorín,
kosenie a ďalšie.
(pps)
V súčasnej dobe veľmi narastá výskyt chronických civilizačných chorôb, ktoré
spôsobujú predčasnú smrť, nehovoriac o následkoch na zdraví človeka. Dnes vieme, že príčinou tohto stavu je nesprávny
životný štýl, hlavne nevhodné
stravovanie a nedostatočná
fyzická aktivita. Pohyb je
jedna z možných ciest na
zlepšenie veľmi nepriaznivého zdravotného stavu.
Jedným z hlavných faktorov
správneho životného štýlu je
teda potreba každodenného
pohybu v akejkoľvek forme fyzickej aktivity, či rekreačného
športovania.
Každý rok zomrie takmer 1,9
milióna ľudí na dôsledky fyzickej
inaktivity, pričom už 30 minút
fyzickej aktivity strednej intenzity počas 5 dní v týždni významne redukuje riziko najčastejšie
sa vyskytujúcich spomínaných

Platenie dane z nehnuteľností v roku 2015

V najbližších dňoch bude občanom Popradu
doručené rozhodnutie mesta Poprad na zaplatenie dane z nehnuteľností.
MsÚ upozorňuje občanov, že od roku 2015
poštové poukazy na zaplatenie dane z nehnuteľností nebudú súčasťou rozhodnutia.
Daň z nehnuteľností je potrebné zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a splátky dane najneskôr v lehote ich splatnosti podľa splátkového kalendára
uvedeného v rozhodnutí.
Daňovník má niekoľko možností na zaplatenie
dane z nehnuteľností, a to:
- bankovým prevodom alebo vkladom na účet
Mesta Poprad v tvare IBAN: SK75 0200 0000 0000
2452 4562, BIC: SUBASKBX vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.,
- poštovým peňažným poukazom typu PPPU na
účet Mesta Poprad, ktorý dostane v pobočkách
Slovenskej pošty, a.s. a ktorý je potrebné vypísať

podľa údajov z doručeného rozhodnutia,
- bezhotovostne platobnou kartou v kancelárii
prvého kontaktu alebo v pokladnici Mestského
úradu v Poprade,
- v hotovosti v pokladnici Mestského úradu v Poprade.
Zároveň si dovoľujeme požiadať občanov, ktorí
sa rozhodnú platiť v pokladnici Mestského úradu
v Poprade, aby pri platbe predložili doručené rozhodnutie s vyznačeným čiarovým kódom, ktorý
umožňuje rýchle a presné spracovanie platieb.
Naším zámerom je poskytnúť občanom účinný
spôsob skrátenia čakacej doby pri ich vybavovaní.
Pokladnica Mestského úradu v Poprade je otvorená v pracovných dňoch nasledovne:
- pondelok, utorok a štvrtok v čase od 7. hod. do
15.30 hod.,
- streda v čase od 7. hod. do 16.hod.,
- piatok v čase od 7. hod. do 15. hod.
(msu)

Do práce dorazili na bicykli

Mesto Poprad sa opäť zapojilo do celonárodnej cyklistickej súťaže Do práce na
bicykli. Cieľom je podporiť
rozvoj cyklistiky a podnietiť
zamestnávateľov, aby vytvárali podmienky na to, aby
zamestnanci mohli prísť do
práce na bicykli. Z Popradu sa
do súťaže zapojilo 5 tímov zo
štyroch firiem - Východoslovenská distribučná a.s., Schule Slovakia, Tatravagónka a
mesto Poprad.
Zaviazali sa, že celý máj budú
jazdiť do práce na bicykli. Príkladom za mesto šiel i primátor Popradu Jozef Švagerko,
ktorý hneď v pondelok ráno

o siedmej dorazil na mestský
úrad na bicykli (na foto). Primátor povedal: „Je známe, že
v Poprade máme problém so
stacionárnou dopravou, a to je
signál, že sa treba presúvať do
práce na bicykli. A samozrejme
dochádzať na bicykli je dobré
aj kvôli zdraviu. Inak nie som
každodenný cyklista, ale dúfam, že tento mesiac vydržím a
budem príkladom pre občanov,
aby aspoň občas nechali autá
doma a sadli na bicykle.“ J.
Švagerko zároveň zistil kvalitu
ciest, množstvo výtlkov, ktoré
treba obchádzať. Dodal: „Chcel
by som, aby sa cyklisti cítili na
cestách bezpečne a takto sa o

ochorení. Na tento fenomén chce
upozorniť aj Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá sa na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2002 rozhodla iniciovať
a zaradiť do svojho kalendára 10.
máj ako svetový deň „Pohybom
k zdraviu“. Cieľom tohto dňa je
podporiť zvýšenie pohybovej

hým bežným chorobám.
4. Dáva nám viac životnej energie a elánu, čo spôsobuje, že sa
lepšie cítime.
5. Zlepšuje nám silu a kondíciu
a zvyšuje nám sebadôveru.
6. Poskytuje zvýšenú schopnosť telesného a duševného uvoľnenia, zlepšenie nálady a pocitu

tom presvedčím na vlastnej
koži.“ Do súťaže sa zapojil i viceprimátor Igor Wzoš a ďalší 4
pracovníci MsÚ.
(mar)
ho, mobilného i práceschopného
až do staroby.
AKÝ DRUH POHYBU JE
NAJVHODNEJŠÍ?
Najvhodnejšie druhy rekreačného športovania sú plávanie,
cyklistika, rôzne loptové hry a
hlavne častá a dlhšia chôdza.
Treba sa snažiť čo najviac chodiť
pešo, nepoužívať výťah, či
pohyblivé schody. Účinné
sú rôzne relaxačné techniky
- joga, aerobik, strečing i cvičenie
vo fitnescentrách. Veľmi vhodná
je práca v záhradke, prípadne
akákoľvek práca spojená s fyzickou námahou. Aby cvičenie
malo želaný účinok, človek by
sa mal venovať intenzívnejšiemu
pohybu minimálne 30 minút a to
aspoň 3-krát v týždni. Pohybovej
aktivite treba venovať dostatok
času nielen v rámci tohto dňa, ale
počas celého roka.
RÚVZ Poprad,
odd. podpory zdravia

Svetový deň Pohybom ku zdraviu
aktivity a tiež poukázať na pozitívne účinky pohybu na ľudský
organizmus.
ČO NÁM DÁVA POHYB?
1. Zlepšuje zdravotný stav
priaznivým ovplyvnením všetkých telesných systémov.
2. Znižuje hladinu cukru, tukov a najmä cholesterolu v krvi,
ako jedného z hlavných rizikových faktorov chronických
chorôb.
3. Zvyšuje imunitu - obranyschopnosť organizmu voči mno-

radosti zo života, zlepšuje spánok.
7. Zlepšuje schopnosť sústredenia sa a vytrvalosti.
8. Znižuje napätie a stresy,
premáha úzkosť a strach, prináša zábavu, pomáha nadväzovať
priateľstvá.
9. Pomáha udržiavať štíhlu líniu, je to najlepší a zároveň najlacnejší prostriedok proti obezite.
10. Fyzická aktivita môže predĺžiť mladosť a oddiali starobu,
udrží človeka sviežeho, ohybné-
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Súťaž mladých zdravotníkov v Poprade

Koncom apríla sa v Aréne
konala súťaž mladých zdravotníkov, ktorú každoročne
organizuje Územný spolok
Slovenského Červeného kríža
v Poprade. Spolu 25 družstiev
zo základných a stredných škôl
okresu Poprad a Kežmarok súťažilo v teoretickej i praktickej
časti so zameraním na poskytovanie prvej pomoci.
„Je to tradičná súťaž, ku ktorej
môžeme priradiť aj podujatie

pre materské školy Evička nám
ochorela. V tejto časti súťažia
hliadky mladých zdravotníkov
prvého i druhého stupňa základných škôl, ako aj stredoškolské
družstvá prvej pomoci,“ vysvetľoval predseda ÚS SČK v Poprade Ladislav Moravčík.
Na piatich stanovištiach deti
podľa náročnosti riešili rôzne
poranenia ako bodná rana do
brucha, poleptanie očí, amputácia prsta na nohe, poranenie
hrudníka, zlomenina predlaktia, či epilepsia. Novinkou bol
prípad udusenia, či obesenie.
„Páči sa mi, že môžem takto pomáhať ľuďom,“ prezradila žiačka
prvého stupňa ZŠ Komenského
Poprad Sofia Bednárová, ktorá
so svojimi spolužiakmi skončila
na druhom mieste. „Neviem, ako
by som sa zachovala v reálnej situácii, bola som však vyškolená
a myslím si, že som pripravená,“

Poslednú aprílovú sobotu prijal
v obradnej sieni mesta poslanec
Adrián Kromka jubilantov, ktorí svoje životné jubileum oslávili
v apríli. Ku krásnym 90 rokom zablahoželal Anne Michlíkovej (na
foto vľavo), k 85 rokom - Kláre Olšavskej a Justíne Volákovej. 85 rokov v apríli oslávil aj Jozef Krystuf.
80 rokov - Jiřina Borziková, Mária
Hanzelyová, Irena Horká, Viera
Ivanová, Žofia Kovalčíková, Eva
Pikorová, Žofia Rusnáková, Pavol
Kundis, Peter Petrovič a Michal
Regrut (na foto vpravo), 75 rokov
- Helena Kulková, Alžbeta Polovková, Ľudmila Sedláková, Žofia Teplicová, Jozef Husár, Adolf Mencák, Oto Timčák, Mária Braná, 70 rokov

povedala žiačka druhého stupňa
ZŠ Komenského Poprad Alžbeta Kulichová, ktorá spoločne
so spolužiakmi obsadila štvrté
miesto.
Na mnohých školách sa deťom
v rámci prvej pomoci venujú
učitelia vo svojom voľnom čase.
Nájdeme aj také školy, kde deti
navštevujú krúžok prvej pomoci.
„Každý piatok mávame nulté hodiny, kde sa učíme prvú pomoc.
Chcem to študovať aj ďalej a chcel
by som byť záchranárom,“ uviedol Dominik Kaľavský z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. „Záujem je stále menší,
niekedy sme mohli zostaviť aj dve
družstvá. Stále však študenti chodia na krúžok a niektorí sa neskôr
venujú aj záchranárskej činnosti.
Jedna študentka nám dokonca
prišla poďakovať, že na základe
absolvovaného krúžku dokázala
zachrániť život svojmu bratovi,“

objasnila opodstatnenie výchovy mladých ľudí v oblasti prvej
pomoci učiteľka Gymnázia P. O.
Hviezdoslava v Kežmarku Dana
Ferulíková.
V rámci prvého stupňa ZŠ sa
najviac darilo ZŠ Grundshüle
v Kežmarku, z druhého stupňa
bolo najlepšie družstvo ZŠ Lendak A a medzi stredoškolákmi
bolo najlepšie družstvo Gymnázia Sp. Stará Ves B.
(mav)

- Anastázia Kelečeniová, Marta Michalková, Zdena Sidrová, Helena
Smolková, Anna Šoltisová, Helena Vaľková, Jozef Lučan a Rudolf Šoltés.

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

Young Film Fest

O vstupenky na koncert skupiny Elán v Poprade

Nezisková organizácia Pro
Meliori zo Svitu organizuje Young Film Fest pre mladých a začínajúcich filmárov.
Na festival môžu svoje diela prihlásiť študenti filmových,
ale aj nefilmových škôl a filmoví nadšenci, ktorí svojpomocne nakrútili film. Festival bude
prebiehať od 29. do 31. mája vo
Svite, Poprade a Starom Smokovci. Tvorcovia môžu svoje filmy
prihlásiť do kategórií - dokumentárny film s prírodnou tematikou, hraný film a krátky film.
Termín na podanie prihlášok je
do 15. mája 2015. Podať sa dajú
na http://goo.gl/forms/oijajlP3uE
prípadne poštou s filmom na CD,
DVD alebo BluRay na adresu Pro
Meliori, n.o., Mierová 115/87,
059 21 Svit.
(ppš)

Po úspechu Elán Best Of
v roku 2014 kapela Elán pokračuje v koncertovaní aj tohto
roku. Fanúšikovia sa môžu tešiť
na hity legendárnej slovenskej
kapely v úplne novom programe. „Máme toľko hitov, že nie je
možné ich odohrať v rámci jedného koncertu. Preto vyrážame
opäť koncertovať s úplne novou
šou,“ odkazujú fanúšikom čle-

Kupón

novia Elánu. Zmení sa repertoár,
dizajn pódia, celý vizuál a tiež
dramaturgia. Pravdepodobne
pribudnú aj niektorí muzikanti.
Nový repertoár pripravovala nielen kapela, ale počas sústredenia
a skúšania s vizuálnymi efektmi
a svetelnou šou, aj stopäťdesiat
členný koncertný tím. Kvalitu
tohto koncertu zaručuje nielen
kompletná zostava skupiny, ale
aj špeciálna technológia privezená z USA na tento projekt. Mená
ako Jožo Ráž, Jano Baláž a Vašo
Patejdl sú zárukou profesionality
a ich najznámejšie hity zárukou
dobrej nálady.
V Poprade sa koncert Elánu
uskutoční v piatok 22. mája na
Zimnom štadióne. Vstupenky

sa dajú zakúpiť v predajnej sieti Ticketportal, v Aréne Poprad
a v Mestskej informačnej kancelárii v Poprade.
Redakcia Novín Poprad
v spolupráci s organizátormi
pripravila pre čitateľov súťaž
o 5 vstupeniek na tento koncert. Podmienkou zaradenia do
žrebovania je napísať názov aspoň jednej piesne skupiny Elán
a spolu s kupónom zaslať do
redakcie (Podtatranská 149/7,
Poprad) do pondelka 11. mája
2015. Mená piatich vyžrebovaných čitateľov, ktorí získajú po
jednej vstupenke na koncert
v našom meste, budú uverejnené v novinách Poprad v stredu
13. mája 2015.
(ppš)
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Pred sedemdesiatimi rokmi sa skončila druhá svetová vojna
POPRAD, HORNÁDSKA
DOLINA A VYSOKÉ TATRY
V dňoch 20. až 25. januára
1945 začala evakuácia miestnych
Nemcov. Gestapo ešte začalo zatýkať občanov mesta podozrivých
z ilegálnej činnosti. Nemecké vojská sa dlho pripravovali na obranu Popradu, ktorý bol hlavnou
bránou pri vstupe do Liptovskej
kotliny. Nakoniec ho však nestačili
ani brániť a pod tlakom blížiacich
sa sovietskych vojsk mesto 27. januára 1945 opustili. Tesne pred
odchodom popoludní 27. januára
1945 nemecká komandatúra vydáva rozkaz, aby sa pred Redutou
sústredili všetci muži vo veku 18
až 40 rokov za účelom evakuácie.
Nikto sa však nedostavil. Posledné nepriateľské jednotky ustúpili
smerom na Svit. Boli to vojská
nemeckej 254. pešej divízie a časti
maďarskej 2. záložnej pešej a 16.
pešej divízie. Časť maďarských
jednotiek ustupovala aj smerom na Spišské Bystré. Okolo 16.
hod. sú ulice mesta ako vymreté,
obyvateľstvo sa poukrývalo vo
svojich domoch. Pohybujú sa tu
len menšie skupiny nemeckých
a maďarských vojakov. 27. januára 1945 okolo 17.hod. začali do
Popradu prichádzať jednotky nemeckého ťažkého delostrelectva
- dve delostrelecké batérie. Začali
sa rozostavovať pozdĺž námestia.
Obyvatelia delostrelcov z úkrytov
pozorovali a s úzkosťou očakávali,
čo sa bude diať. Asi po hodine však
delostrelectvo zrušilo svoje postavenie a dalo sa na ústup smerom
na Svit. V tento deň už celé odpoludnie pracovali na území mesta
deštrukčné jednotky nemeckej
armády. V meste zakladali požiare, napr. v leteckých kasárňach, na
píle a inde. Večer okolo 20.30 hod.
začali prvé explózie. Ustupujúce
nemecké vojská nemali čas všetko
zničiť, pri ústupe hlavne rabovali.
Zničili most nad železnicou na
ceste do Veľkej, most cez rieku na
ceste do Spišskej Soboty a čiastočne poškodili niektoré budovy.
Na železničnej stanici vyhodili
do vzduchu vlak naložený vý-

O niekoľko dní si pripomenieme 70. výročie oslobodenia
a ukončenia 2. svetovej vojny. Koncom januára 1945 zavítala sloboda aj pod Vysoké Tatry. Pripomeňme si, aké
udalosti sa v mrazivých januárových dňoch posledného
roku vojny v podtatranskom regióne udiali.
bušninami. Nemecké deštrukčné
jednotky mali v pláne zničiť ešte
ďalšie budovy a civilné objekty,
napr. okresný súd, obchodnú akadémiu, všetky kostoly, pivovar,
múzeum, Redutu a ostatné mosty.
Zásluhou členov Civilnej protileteckej ochrany plánovaný zámer
neuskutočnili. Členovia CPO sa
dohodli s nemeckým veliteľom, že
im bude dodaný alkohol a potraviny, aby neuskutočnili plánované
ničenie mesta. Nemcov v byte jedného člena CPO pohostili jedlom
a postupne ich opili. Posledná nemecká deštrukčná jednotka odišla
z Popradu 28. januára 1945 asi
okolo 3.15 hod. smerom na Svit.
V ten istý deň o 6.15 hod. vstúpili
do Popradu v smere od Hozelca
prvé hliadky Červenej armády.
Boli to vojaci 2. práporu mjr. A.
Chalilova z 229. streleckého pluku
8. streleckej divízie, ktorej veliteľom bol plk. N. S. Ugrjumov. Od
Gánoviec došli do Popradu ďalšie
jednotky streleckého pluku. Na
tento okamžik si spomína Popradčan Ľudovít Vartovník: „Nedá sa
vysloviť radosť, ktorá panovala pri
zvítaní sa s Červenoarmejcami. Na
každom kroku, každej ulici, kde
sa len objavil sovietsky vojak, bolo
objímanie a bozkávanie našich ľudí
s osloboditeľmi. Na to sa nedá len
tak ľahko zabudnúť.“
V druhom slede prichádzali do
Popradu jednotky 24. streleckej
divízie a ďalšie sovietske útvary.
Popoludní vstúpila do Popradu
aj delostrelecká batéria npor. B.
K. Bunaka z 500. guľometno-delostreleckého práporu 159. pevnostnej brigády, ktorej velil plk. I.
N. Vinogradov. V smere od Hrabušíc a Betlanoviec postupovala
Hornádskou dolinou 138. strelecká divízia plk. V. E. Vasilieva. Jednotky tejto divízie oslobodili obce
Popradského okresu v smere Spišský Štiavnik - Kravany - Liptovská

Teplička. V Moskve na túto počesť
ešte v ten deň o 23. hod. zaznelo
12 sálv zo 124 diel. Oslobodenie
Popradu hodnotili aj v rozkaze č.
263 hlavného veliteľa Červenej armády ako veľmi významný čin. Na
počesť vyznamenali osloboditeľské
jednotky a udelili im čestný názov
„Popradské“.
Nemecké jednotky už 27. januára
1945 vo večerných hodinách začali
ustupovať zo Spišského Štiavnika
cez Spišské Bystré do Vikartoviec,
kde sa zastavili. Nepredpokladali
totiž taký rýchly postup sovietskych vojsk. Ráno 28. januára 1945
čelné hliadky 138. streleckej divízie
dorazili do Spišského Štiavnika
a Hranovnice. Cesta do Spišského Bystrého bola zamínovaná, no
napriek tomu však občania obce
okolo 10.30 hod. uvideli prvé sovietske hliadky. Niekoľkí maďarskí
vojaci, ktorí sa po ústupe ubytovali
v Spišskom Bystrom, sa vzdali sovietskym vojskám. Sovietske jednotky pokračovali v postupe ďalej
smerom na Kravany. Nemci začali
z Vikartoviec ustupovať a posledné
nemecké jednotky opustili dedinu
okolo 11. hod. Približne v rovnakom čase vstúpila v smere od
Kravian do Vikartoviec sovietska
prieskumná hliadka na koňoch.
Liptovskú Tepličku oslobodili na
druhý deň, 29. januára 1945.
1. čs. armádny zbor po oslobodení Kežmarku postupoval ďalej
dvoma smermi. V jednom smere
cez Tatranskú Lomnicu a Starý
Smokovec, pozdĺž cesty až po Štrbské Pleso postupovala 3. čs. brigáda. Na svojom postupe očisťovala
od nepriateľa tatranské osady a po
oslobodení Vysokých Tatier sa sústredila pri Štrbe. V druhom smere
sa presúvala cez Veľkú Lomnicu
a Poprad, cez Svit a Lučivnú 1.
čs. brigáda spolu so 108. gardovým samohybným delostreleckým plukom. Taktiež sa sústredili

Nová publikácia Oslobodenie

Práve v dňoch, keď si pripomíname 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad nacistickým
Nemeckom, vychádza nová kniha Marcela Maniaka
s názvom Oslobodenie. Publikácia čitateľov informuje
o udalostiach z konca januára 1945, ktoré sa udiali pod
Vysokými Tatrami. Informuje o oslobodzovaní podtatranského regiónu, o vojenských jednotkách a ich veliteľoch, ale i o situácii tesne po oslobodení. Doplnená
je o spomienky priamych účastníkov oslobodzovania a

v priestore Štrba, kde vystriedali
17. gardový strelecký zbor.
Oslobodenie okresu Poprad
bolo zakončené 29. januára 1945.
V priebehu 29. januára 1945 sa
v Štrbe a okolí sústredili jednotky 1. a 3. čs. samostatnej brigády.
Svoje veliteľstvo si tu zriadila aj
sovietska 18. armáda - štáb bol
umiestnený na rímskokatolíckej fare, 1. čs. armádny zbor mal
štáb umiestnený v dome Michala Chalúpku. 29. januára 1945
krátko po 15. hod. prieskumná
rota a prápor samopalníkov por.
Laufra vyrazili zo Štrby smer Važec. Po delostreleckom prepade
sa museli stiahnuť späť do Štrby.
Vo Važci nepriateľ zaujal kruhovú obranu a mal k dispozícii aj
delostrelectvo a tanky. Zosilnená
rota samopalníkov pod velením
ppor. Hundu vyrazila o 17. hod.
znovu na Važec. Okolo 20. hod.
zaútočili na Važec hlavné sily 3.
práporu 1. čs. brigády za podpory niekoľkých sovietskych samohybných diel. Útok bol znovu
odrazený. Počas tohto útoku padol veliteľ 3. práporu škpt. pech.
Engel. Až na tretí pokus sa okolo
23. hod. podarilo Važec oslobodiť.
Obyvatelia oboch podtatranských
okresov vítali osloboditeľov a armáde dodávali povozy k odvážaniu munície, pomáhali pri stavbe
mostov, zásobovali vojsko uhlím,
poskytovali ubytovanie a stravu
vojakom, dodávali obilie, múku a
mäso, odpratávali snehové záveje
a pod. V Matejovciach bola zriadená poľná nemocnica Červenej
armády. Taktiež v Poprade a Svite
(v budove dievčenského internátu) boli koncom januára 1945
zriadené poľné nemocnice, ktoré
slúžili na doliečovanie vojakov ranených v ďalších bojoch pri oslobodzovaní nášho regiónu.
31. januára 1945 československé
jednotky a jednotky ČA postúpili
až k Východnej, kde nepriateľ zaujal obranné postavenie. V priebehu
dňa bol odpor zdolaný a nepriateľ
bol donútený k ďalšiemu ústupu
smerom na Liptovský Mikuláš.
Marcel Maniak

obyvateľov miest a obcí pod Tatrami. Rozoberá „mýtus“
o oslobodení Popradu a venuje sa aj deliktom vojakov
Červenej armády na území okresu Kežmarok krátko
po oslobodení. Čitatelia sa v knihe dozvedia aj ďalšie
zaujímavé fakty z tohto obdobia. Nechýbajú ani zaujímavé fotografie, z ktorých niektoré sú publikované po
prvýkrát. Prezentácia tejto publikácie sa uskutoční
6. mája 2015 o 16. hod. v priestoroch Podtatranskej
knižnice na sídlisku Západ v Poprade.
(ppp)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Odvaha je víťazstvo, bojazlivosť je porážka.

O.S. Marden

Krojované bábiky v knižnici
Vo štvrtok 23. apríla sa
v priestoroch Podtatranskej
knižnice v Poprade konala
vernisáž výstavy krojovaných

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 6. mája má meniny - Hermína, zajtra 7. mája - Monika, v piatok
8. mája - Deň víťazstva nad fašizmom, Ingrida, v sobotu 9. mája Roland, v nedeľu 10. mája - Viktória, v pondelok 11. mája - Blažena
a v utorok 12. mája - Pankrác.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Andreou Bernadičovou,
24-ročnou

Vo štvrtok 30. apríla 2015
vo Veľkej s
V sobotu 2. mája 2015
vo Veľkej s

Ing. Zuzanou Červenkovou
32-ročnou

V sobotu 2. mája 2015
v Spišskej Sobote s

Martinom Baranom,
65-ročným

V pondelok 4. mája 2015
vo Veľkej s

Milanom Slavkovským,
63-ročným

V pondelok 4. mája 2015
vo Veľkej s

Žofiou Hrehorčákovou,
97-ročnou

V utorok 5. mája 2015
vo Veľkej s

Júliou Štefancovou-Pavanovou,
79-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
Vo štvrtok 7. mája 2015
o 14. hod. v Matejovciach s

Johanou Bednarčíkovou,
81-ročnou

Poďakovanie
Ďakujeme Nemocnici Poprad, lekárom záchrannej služby MUDr.
manželom Kallayovým, lekárom a sestričkám na koronárnom, internom a geriatrickom oddelení v Poprade, ako aj na oddelení dlhodobo chorých v Kežmarku - pánu primárovi Bártovi, MUDr. Berezovi,
sociálnej sestre, ako aj sestrám a ošetrovateľom za odbornú starostlivosť, profesionálny prístup a obetavú službu a všestrannú starostlivosť, ktorú prejavili počas hospitalizácie našej mamičky.
Ďakujeme aj MUDr. Márii Jančíkovej a sestričke Jarmile Leškovej za dlhodobú lekársku starostlivosť o našu nemocnú matku.
Veľké uznanie patrí aj sociálnym pracovníčkam v Poprade - PhDr.
Daniele Slivkovej, Dagmar Kofroňovej, pani Vojtíčkovej za ľudský
prístup a ústretovosť. Všetkým, ktorí sa postarali o dôstojné zavŕšenie života ťažko chorej a na ich pomoc odkázanej našej mamičky
Žofie Hrehorčákovej
Vďačná rodina Hrehorčáková

Vstupenky vyhrali

Jedna z najväčších hviezd
česko-slovenskej hudobnej scény - Hana Zagorová vystúpi
na galakoncerte v Poprade 21.
mája o 19. hod. v športovej hale
Aréna. Hosťom bude Petr Rezek a sprevádzať ju bude Boom!
Band Jiřího Dvořáka.
Spomedzi tých, ktorí sa zapojili do súťaže, ktorá bola
uverejnená v novinách Poprad
číslo 15 boli vyžrebovaní: Mária Štefaňáková, Rázusova ul.,

Poprad, Ján Firek, Suchoňova
ul., Poprad a Mária Beličáková, L. Svobodu, Poprad. Vyžrebovaní čitatelia získavajú po dve
vstupenky na koncert v našom
meste. Prevziať si ich môžu v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad)
v pracovné dni do 15. hod. Lístky na koncert sa dajú ešte zakúpiť v Mestskej informačnej
kancelárii v Poprade, priamo
v Aréne alebo aj v predajnej sieti
Ticketportal.
(ppš)

bábik autorky Márie Lenkovej pod názvom Búvajže len,
búvaj...Výstava potrvá do 30.
mája 2015.
Mária Lenková je rodáčkou
z Východnej, no už niekoľko desaťročí žije v Poprade.
Aj svojim deťom a vnúčatám
vštepuje lásku k ľudovej piesni
a tradíciám. Napriek tomu, že
žije v mestskom prostredí, celý
život si uchovala pevné väzby
s rodnou obcou, čo sa prejavilo
v jej záujme o tvorbu krojovaných bábik.
Od roku 1990 uskutočnila
Mária Lenková desiatky samostatných výstav svojich krojovaných bábik. Všade, kde sa objaví
so svojimi bábami, rozprestrú
sa pred očami pôvodné vzory
a farby krojov, ktoré tvoria naše
kultúrne dedičstvo.
(ppp)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 6. mája - Dr. Max - trhovisko, zajtra 7. mája - Adus, v
piatok 8. mája - Medovka, v
sobotu 9. mája - Sunprahma
- Tesco, v nedeľu 10. mája Adus, v pondelok 11. mája Altea a v utorok 12. mája - Dr.
Max - ZOC Max.
Dr. Max - trhovisko: Ul. 1.
mája, Adus: Mnoheľova 2, č. t.

428 31 34, Medovka - Poliklinika
Alexandra: Tatranské námestie,
Sunprahma - Tesco: Teplická
cesta, Altea: Nám. sv. Egídia
25, č. t. 772 42 22, Dr. Max ZOC Max: Dlhé hony.
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
Budete veľmi
zaneprázdnení, pretože sa pre vás objavia nové
možnosti privyrobenia popri hlavnej práci.
Peniaze nie
sú
všetko,
mali by ste sa venovať aj rodine,
ktorá to ocení.

Zvažujte slová, lebo by
ste sa mohli dostať do zbytočných
hádok pre malichernosti.
Dobrá povesť
bude predchádzať vaše meno, vďaka čomu
získate veľmi dobrú prácu.

Potrápia vás
zdravotné
problémy, ktorým ste sa mohli vyhnúť, keby ste ich nezanedbávali.

Prežijete
krásne voľné dni v kruhu priateľov a rodiny.
Budete sa tešiť z nových vzťahov a
kontaktov.

Vďaka vašej
dobroprajnosti sa polepší všetkým ľuďom vo
vašom okolí.

Pot re buj e t e
oddych a preto
by ste mali predĺžený víkend využiť na
pobyt v prírode alebo využiť welness.

Dobré správy,
na ktoré ste
čakali, vás mimoriadne potešia.
Budú spojené aj so ziskom.

Po
zime
by ste mali
pouvažovať nad zlepšením vašej
kondície. Pôjdete na niekoľko spoločenských podujatí.

Pre
vaše
puntičkárstvo sa dostanete do hádky s
niekým blízkym. Nebude vám to
stáť za to.

Pre
nejakú
príčinu si budete viac vážiť život. Máte aj prečo, lebo
v tomto čase má málokto toľko, čo vy.
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Ako sa vyvarovať chýb v mesačných
výkazoch a registračných listoch
Sociálna poisťovňa pripravila novú sériu podujatí pre zamestnávateľov, ktoré sa uskutočnia v máji 2015.
Cieľom stretnutí je pomôcť
zamestnávateľom pri plnení
si zákonných povinností voči
Sociálnej poisťovni a prispieť
k tomu, aby sa vyhli chybám
v elektronicky posielaných
mesačných výkazoch a registračných listoch. Za prvé tri
mesiace roku 2015 výrazne narástol počet týchto chýb a pre
zamestnávateľov môžu z nich
vyplynúť pokuty a penále. Len
za prvý štvrťrok 2015 opravili
zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne u zamestnávateľov pri kontrole spolu 8 324
chýb v registračných listoch
(RLZ a RLFO) a ďalších 55 343
chýb v mesačných výkazoch
poistného a výkazoch poistného (MVP/VP). Počet chýb zamestnávateľov od začiatku roka
rastie - v januári bolo pri kontrolách opravených 2 079 chýb

v registračných listoch a 11 521
v spomínaných výkazoch; vo
februári to bolo 3 004 v RLZ a
RLFO a 20 049 chýb v MVP/VP
a v marci opravili zamestnanci
pobočiek pri kontrolách až 3 241
chýb v RLZ a RLFO a ďalších
23 773 v MVP/VP.
Okrem pripravovaných seminárov môžu zamestnávatelia
otázky správneho postupu pri
registrácii svojich zamestnancov
a plnení si odvodových povinností konzultovať aj priamo v
pobočkách, telefonicky či mailom prostredníctvom Informačno-poradenského centra alebo
v rámci podpory pre elektronické služby. Mnohé užitočné
informácie nájdu aj na webovej
stránke Sociálnej poisťovne v
časti Chyby zamestnávateľov pri
platení poistného.
Prvé termíny seminárov Sociálna poisťovňa zverejnila na
svojej webovej stránke www.socpoist.sk v časti Pobočky Sociálnej poisťovne informujú. (spo)

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

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

•

P r e da j

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P

•

Predám pozemok s rozlohou
1000 m2 spolu s rodinným domom
- bungalov, novostavba, aj so záhradným podpivničeným domčekom v obci Rakúsy. Cena 97 000
€, možná aj v splátkach, krásny
výhľad na Vysoké Tatry. Inf.: č. t.
0919 279 691.
16/15-P

•

Predám neprerobený 2-izb.
byt s balkónom na 2. poschodí na sídl. Západ v Poprade. Cena dohodou. Inf.: č. t.
052/776 84 39.
20/15-P

•

Predám kotol na tuhé paliva
s dlhou dobou horenia s výkonom
od 10-40 kw. Inf.: č. t. 0905 485 679,
0905 893 558.
25/15-P

•
•

Rôzne

Dáme do prenájmu kancelárske
priestory na Hraničnej ul. v Poprade. Inf. č. t.: 0903 905 070. 31/15-R
Zdravotná sestra s dlhoročnými skúsenosťami so seniormi hľa-

dá v Poprade pani alebo pána na
opatrovanie, prípadne pomôžem aj
s prácami v domácnosti. Inf.: č. t.
0908 360 841.
34/15-R

•

Stavebno-obchodná spoločnosť CŠO-stav. s.r.o. firma prijme
do pracovného pomeru ľudí na pozície stavbyvedúci, tesári a stavební
robotníci s odbornou spôsobilosťou, príp. s výučným listom, prax
v odbore min. 3 roky. Nástup ihneď.
Inf.: č. t. 0908 352 909.
37/15-R

•

Prijmeme kuchára do reštaurácie v Poprade na TPP. Výhodné platové podmienky. Inf.: č. t.
0903 485 445.
38/15-R

•
•

Prijmeme do zamestnania pomocnú silu do kuchyne. Inf.: č. t.
0902 305 001.
39/15-R
Dám do prenájmu 2-izb. zariadený byt v rodinnom dome so samostatným vchodom 2 km od Popradu.
Inf.: č. t. 0908 830 060.
40/15-R

•

Firma Knižka prijme predavačku do predajného stánku v OC Poprad Max. Inf.: č. t.
0907 887 270.
42/15-R

•

Vyštudovaný učiteľ doučuje hudbu, hru na husliach, na gitare, začiatočníkov aj pokročilých. 5 €/1 hod.
Inf.: č. t. 0949 512 420.
43/15-R

Štvrtok 7. máj o 18. hod./
divadelná sála Domu kultúry Poprad

XXXIX. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JAR
JOZEF HOLLÝ & BAND/ PIANO SHOW

Jozef Hollý roky koncertoval v zahraničí a momentálne vystupuje v Poľsku, Nemecku, Česku a na Slovensku. V Poprade zahrá
tento virtuóz so svojou skupinou klasické skladby hudobných
velikánov v modernej úprave, ale aj hity súčasnosti v klavírnom
prevedení.
Vstupné: 7 €/4 € pre študentov a seniorov

Sobota 9. máj o 15. hod./ Námestie sv. Egídia

MÍĽA PRE MAMU

Zábavné podujatie pre rodiny s deťmi na oslavu Dňa matiek.
Návštevníkov podujatia čaká pestrý program: vystúpenia detí a
dospelých, symbolická míľa pre svoju mamu, tombola.
Info: www.mcbambino.sk
Nedeľa 10. máj o 10. hod./ DK Poprad - Klub Zóna

DARČEK PRE MOJU MAMU

Tvorivá dielňa pod vedením Marianny Ďurasovej pre šikovné
deti a pre ich rodičov. Nutné doniesť nožnice, pastelky, fixky.
Vstupné: 1 €
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FK Poprad

Po prvýkrát v histórii organizovania okresných kôl
v hádzanej základných
škôl v okrese Poprad sa
toto podujatie presťahovalo zo Spišského Bystrého do viacúčelovej haly
Aréna Poprad. V utorok
28. apríla si postup na
krajské kolo vybojovala
ZŠ Komenského, keď zvíťazila pred ZŠ vo Veľkej
a ZŠ v Spišskej Sobote.

Futbalisti FK Poprad prehrali v sobotu 2. mája na pôde FC
Nitra 1:3 a stále čakajú na prvé
body získané v nadstavbovej
časti DOXXbet ligy.
Výsledok: 5. kolo v sobotu 2.
mája FC Nitra - FK Poprad 3:1
(1:0), gól Popradu: 86. Dominik Orenič.
Program: 6. kolo v nedeľu
10. mája o 19. hod. FK Poprad
- MŠK Žilina B.
(mav)
Tabuľka nadstavbovej časti
DOXXbet ligy
		

Z

V R P

S

B

1. Skalica

15 12 2

1 25:6

38

2. Michalovce

15 10 4

1 24:7

34

3. Prešov

15 7

3

5 20:17 24

4. Zvolen

16 5

6

5 16:13 21

5. Sereď

15 6

3

6 20:20 21

6. Nitra

15 5

5

5 20:20 20
4 14:13 19

7. Bardejov

15 4

7

8. L. Mikuláš

15 4

5

6 19:17 17

9. Žilina B

16 5

2

9 15:22 17
6 18:25 15

10. Šaľa

15 3

6

11. Senec

15 3

6

6 12:21 15

12. Poprad

15 2

1

12 16:38

7

Klub plávania AquaCity
Poprad dlhodobo spolupracuje s materskými školami
v meste Poprad i jeho okolí
a poskytuje popradským škôlkarom možnosť absolvovať
kurzy plávania. Jeden takýto
maratón zložený z dvanástich
lekcií ukončili v stredu 29. apríla aj deti z MŠ na Záborského
ulici, ktoré si za snahu vyslúžili
„mokré vysvedčenia“.
„Ide o plaveckú predprípravku,
kde sa deti formou hier zbavujú
strachu z vody. Každý pracovný
deň okrem pondelka pracujeme
po hodine s troma až štyrmi sku-

Lajčákovu rezignáciu klub neprijal

Na minulotýždňovom zasadnutí správnej rady FK
Poprad jej členovia jednohlasne odmietli návrh trénera
A mužstva Vladimíra Lajčáka
na jeho výmenu.
Hlavný tréner modrobielych
Vladimír Lajčák, ktorý sa s tímom prebojoval do nadstavbovej
časti druhej najvyššej futbalovej
súťaže, ponúkol rezignáciu: „Záu-

jem klubu je pre mňa oveľa dôležitejší ako funkcia, a preto žiadam aj
vás - najmä členov správnej rady,
aby ste zvážili, čo je najlepšie pre
klub. Napriek tomu, že športový
cieľ klubu je splnený a mužstvo si
svojou hrou buduje rešpekt u súperov, divákov i masmédií, pohľad
na tabuľku je pre mňa veľmi neradostný. Futbal sa hrá na body
a nie na krásu. Výsledky sústavne

Škôlkari sa učia plávať

Počas druhého ročníka bedmintonového turnaja na počesť Medzinárodného dňa učiteľov pod názvom Popradský lakeť 2015 učitelia
dokázali, že športovanie je im blízke a vedia si zahrať aj rýchlu a
dynamickú hru, akou je bedminton. Na kurtoch Gymnázia Kukučínová v jednotlivých kategóriách zvíťazili: ženy do 35r. - Mária Kurucová (ZŠ Komenského Poprad), muži do 40r. - Ladislav Bolcár
(Súkr. SOŠ 29. augusta Poprad), ženy nad 35 r. - Martina Žoldáková (ZŠ Spišská Teplica), muži nad 40r. - Patrik Mrázek (Gymnázium Kukučínova Poprad) a v zmiešanej štvorhre si prvenstvo
odniesla dvojica Kurucová - Bolcár.
FOTO - Jozef Pavlík

ovplyvňujú hrubé individuálne
chyby hráčov, čo je faktor, na ktorý
neviem nájsť účinný liek,“ uviedol
v stanovisku, ktoré zaslal správnej
rade deň pred zasadnutím.
Podľa manažéra FK Poprad
Romana Pazúra má Vladimír
Lajčák aj naďalej plnú podporu
správnej rady, ktorá napokon
rozhodla, že post hlavného trénera sa nemení.
(ppp)
pinami. V priemere je v každej
skupine 16 detí a v tejto sezóne ich
máme dokopy cez 400,“ uvidela
lektorka a trénerka KP AquaCity
Poprad Silvia Závatská.
Tie najšikovnejšie deti klub
plávania pozorne sleduje a ponúka ich rodičom možnosť
zapojiť sa do plaveckej prípravky. „V klube plávania máme
vyše 200 detí. Spolupracujeme
s každou materskou školou
v meste Poprad, ale aj v okolí.
Prvý turnus býva od septembra do februára a druhý od februára do konca mája,“ dodala
S. Závatská.
(mav)

Vo štvrtok 30. apríla sa v Aréne Poprad konalo okresné kolo vo
vybíjanej žiačok základných škôl. Bohato zastúpená súťaž sa napokon skončila víťazstvom tímu ZŠ Komenského Poprad, ktoré
odsunulo na druhú priečku ZŠ Spišská Teplica a tretie miesto obsadila ZŠ Francisciho Poprad. Víťaz postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v polovici mája.
FOTO - Marek Vaščura
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Kamzíci začali letnú prípravu s novým trénerom

V pondelok 4. mája sa na
zimnom štadióne mesta Poprad stretol nový tréner HK
Poprad Pavol Paukovček po
prvýkrát s hráčmi. Paukovček
nahradil vo funkcii Milana Jančušku, ktorý sa s vedením klubu po dohode rozišiel. Na zraze
sa hlásilo takmer 20 hokejistov.
Pavol Paukovček v Poprade v minulosti hrával a teraz sa
vrátil ako uznávaný tréner mládeže, keďže v ostatnom ročníku
doviedol juniorku Liptovského
Mikuláša do finále extraligy proti
Trenčínu. Titul nezískal, ale jeho
zverenci predvádzali kvalitný hokej. Na mladíckej dravosti chce
stavať i pod Tatrami. Jeho asistentom ostáva Vladimír Turan
a trénerom brankárov bude Miroslav Šimonovič. „Útočný a agresívny hokej mi bol blízky vždy.
Sú tu mladí chlapci a tak tento štýl

BAM Poprad

Popradské
basketbalistky
vstúpili do bojov o finále 1. ligy
dvoma súbojmi na domácej palubovke proti rezerve Slovana
Bratislava. Po neúspešnej koncovke sobotňajšieho duelu prišla víťazná radosť v nedeľu až po
predĺžení, a tak sa BAM Poprad
sťahuje do hlavného mesta za
stavu 1:1 na zápasy.
Hrá sa na tri víťazstvá, v prípade nerozhodného stavu rozhodne skóre vzájomných duelov.
Šanca na extraligu stále žije, ale
popradské basketbalistky sa o ňu
musia pobiť. V sobotu sa držali
statočne iba v prvom polčase. Súperkám začalo v závere do koša
padať všetko, na čo siahli a tak
duel otočili vo svoj prospech. Slovan zvíťazil 73:60. V tomto dueli
sa objavila na palubovke v drese
Popradu i dlho očakávaná posila
v podobe Lucie Kupčíkovej, no tá
si poranila členok a v druhý deň
už nenastúpila. V nedeľu si teda
domáce hráčky už bez Kupčíkovej dokázali opäť udržiavať mierny náskok, ktorý však do konca
stratili a za stavu 61:61 prišlo na
rad predĺženie. Popradčanky sa
zomkli a dokázali zvíťaziť 70:66.
Pred odvetami je všetko otvorené, rozhodne sa v sobotu a v nedeľu v Bratislave. „V druhom zápase nám išlo o život. Je to dôležité
z pohľadu psychiky, aby dievčatá
pochopili, že vedia aj vyhrávať
a lámať série,“ hodnotil dvojzápas tréner BAM Poprad Igor
Skočovski.
(mav)

boja by sa mohol v Poprade uplatniť,“ povedal po prvom zoznamovacom tréningu P. Paukovček.
Letná príprava bude podľa neho
šitá presne na mieru novej taktike. „Bude tam veľa obratnosti,
fit lopty, posilňovanie stredu tela
a raz do týždňa výbeh do Tatier,“
pokračoval P. Paukovček.
Prvý tréning absolvovali prevažne hráči juniorského veku,
ktorí budú o miesto v základe
bojovať. Nechýbali ani ostrieľané
mená z minulej sezóny. Voľnejšie začal najlepší strelec Popradu v ročníku 2014/2015 Matúš
Paločko, ktorý pripúšťa aj inú
alternatívu ako domáci Poprad.
„Som tri týždne po operácii kolena a ešte sa necítim na stopercentný tréning. Uvidíme, čo sa udeje.
Zatiaľ som rád, že som doma,“
povedal. Pripravený predviesť
sa v lepšom svetle je stále mladý

útočník Andreas Štrauch, ktorý
v minulom ročníku často odbehoval aj medzi juniorov. „Každá letná
príprava je ťažká.
Hokejista z nej
ale ťaží počas celej
zimy,“ zdôraznil.
Na zraze nechýbal ani Lukáš Paukovček - syn
nového trénera kamzíkov. Zo
stretnutia na jednej strane barikády mal zmiešané pocity.
„Pôvodne som zvažoval, či vôbec
ostanem v Poprade, ale sme profesionáli a tak sa s tým musím
aj ja vyrovnať. Otec na tréningu
povedal, čo chce hrať. Mám rád
taký hokej, takže mi to vyhovuje,“
pousmial sa.
V Poprade nebudú pokračovať v nasledujúcej sezóne repre-

zentanti Tomáš Sýkora a Dávid
Gríger. Nové pôsobisko si zatiaľ
hľadá i česká dvojica Jakub Makovský - Jaroslav Kasík, ale to
platí ešte aj o hráčoch, ktorí sa
začali s kamzíkmi pripravovať.
Nestarnúci kapitán Arne Kroták sa k mužstvu pripojí až po
doliečení zranenia z minulej
sezóny. Ďalší skúsení hráči Ľuboš Bartečko, Radoslav Suchý,
či Štefan Fabian sa zatiaľ pripravujú individuálne.
(mav)

Slovnaft Cup vyvrcholil v NTC

Národné tréningové centrum sa v piatok 1.
mája stalo dejiskom finále Slovenského pohára
vo futbale. O cennú trofej, ktorá otvára družstvám cestu do Európy sa pobili AS Trenčín a FK
Senica. Dramatické divadlo dvíhalo divákov zo
sedadiel a aj nezainteresovaný popradský fanúšik
futbalu si prišiel na svoje.
Zápas fortunaligistov sa v riadnom hracom
čase skončil remízou 1:1 a rovnakým pomerom

PP-21

skončilo aj predĺženie. Na rad
teda prišiel penaltový rozstrel,
ktorý bol ideálnym vyvrcholením futbalového sviatku pod
Tatrami. Pevnejšie nervy mali
Trenčania, ktorí si z Popradu
odviezli pohárový titul. Hrdinom rozstrelu bol trenčiansky
brankár Igor Šemrinec, ktorý v jedenástkovej lotérii zlikvidoval tri pokusy súpera a v popradskom NTC si oslavy naplno vychutnával. „Sú to neopísateľné pocity, kvôli
takýmto okamihom hráme futbal a potíme
sa na tréningoch. Pre divákov to bolo výborné futbalové predstavenie a reklama na
futbal. Atmosféra bola vynikajúca a radovať sa s fanúšikmi na tomto štadióne bol
nádherný pocit,“ povedal I. Šemrinec.
Stretnutie sledovalo viac ako 3 400 priaznivcov futbalu a o nádhernú kulisu sa samozrejme starali predovšetkým tábory fanúšikov z Trenčína a Senice.
(mav)
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Dobrá správa pre Popradčanov - preplatky a nižšia cena tepla
Dalkia Poprad a.s. je dodávateľom tepla a teplej vody pre
veľkú časť mesta Poprad. Ako
z pohľadu vykurovania vyzeral
rok 2014 a čo plánuje spoločnosť v tomto roku, sme sa pýtali predsedu jej predstavenstva,
Ing. Ľuboša Kertésza.
Blíži sa termín kedy majú byť
doručené ročné vyúčtovania za
užívanie bytov. Ako to vidíte
z pohľadu tepla a teplej vody?
Našim zmluvným odberateľom sme doručili vyúčtovacie
faktúry za rok 2014 koncom
februára. Obyvatelia žijúci v bytových domoch by mali vyúčtovanie dostať od svojich správcov do konca mája. Pozitívnou
informáciou je, že odberateľom
v bytových domoch sme v sumáre vrátili na preplatkoch
takmer 103 000 €. Musím však
jedným dychom upozorniť, že
na výsledný preplatok alebo nedoplatok pre konkrétny byt má
vplyv spotreba každej domácnosti, ale aj výška mesačných
zálohových platieb v priebehu
roka dohodnutá so správcom či
bytovým spoločenstvom. Osobne ma veľmi teší, že priemerná
cena tepla v roku 2015, ktorá

zohľadňuje variabilnú a fixnú
zložku ceny tepla, je oproti roku
2014 nižšia o 13,7 %. Tento údaj
vypočítavame z množstva tepla
predaného za rok 2014 a tepla
objednaného na rok 2015.
Náklady na teplo tvoria v rodinných rozpočtoch významnú
položku. Táto informácia preto
majiteľov bytov určite poteší.
Vďaka čomu cena tepla v tomto
roku klesne?
Na tomto čísle má podiel
miernejšia zima, ale v neposlednom rade aj opatrenia, ktoré každoročne realizujeme. Napríklad
v roku 2013 sme začali a v roku
2014 pokračovali s inštaláciu
diaľkových odpočtov. Z celkového počtu meradiel v Poprade
máme v súčasnosti 93,5 % odpočtov realizovaných diaľkovo
pomocou rádiového signálu.
Veľkou výhodou je, že tak vieme analyzovať spotreby objektov
na dennej báze, vyhodnocovať
účinnosť každej vetvy, ale napríklad aj veľmi skoro zachytiť
poruchu, prípadne haváriu. Zároveň podľa plánu opráv každoročne realizujeme aj schválené
investície a rekonštrukcie.
Bude modernizácia tepelné-

ho hospodárstva v Poprade pokračovať aj v roku 2015?
V roku 2015 budeme v rámci
investícií realizovať prepojenie
kotolní E3/VI a E2/VI na ulici
Tajovského a Šrobárovej dvojrúrkovým systémom v dĺžke 176 m,
na okruhu kotolne E7/I na ulici
Dostojevského bude prebiehať
rekonštrukcia ohrevu teplej úžitkovej vody a v kotolni Matejovce
na ulici Allendeho výmena kotla.
V rámci opráv plánujeme opravu
vonkajších potrubných rozvodov
na okruhu kotolne E2/II na ulici L. Svobodu v dĺžke 360 m, a
tiež opravu desiatich domových
odovzdávacích staníc na okruhu
kotolne ZII na ulici Partizánska.
Bude to mať vplyv na odstávky, či už v dodávke tepla alebo
teplej vody?
Podľa vyhlášky 227/2012 Z.z.
sme povinný evidovať každé prerušenie dodávky tepla aj teplej
vody. Až 96 % prípadov keď „nedodávame teplo“ je spôsobených
plánovanou údržbou, poruchou
alebo údržbou na strane našich
dodávateľov (napr. plynu, vody
a pod.). Prípadne ide o odstávky
na základe žiadosti odberateľa,
napr. z dôvodu výmeny rozvodov. Zvyšné 4 % tvoria poruchy

Široký sortiment na jednom mieste
Po dvoch týždňoch skúšobnej prevádzky oficiálne otvorili 1. mája 2015
predajňu KINEKUS v Poprade, ktorá
je v poradí desiatou na Slovensku. Už
krátko pred 10. hod. pred dverami postával húf kúpychtivých zákazníkov.
Mnohí sa už v minulých dňoch presvedčili, že sa oplatí prísť si vybrať z
bohatého a cenovo dostupného sortimentu domácich potrieb, záhradného,
stavebného a ďalšieho náradia, železiarstva, potrieb pre dom, byt, stavbu, dielňu a záhradu. KINEKUS bude otvorený
denne od 7. do 19. hod., aj v sobotu a
nedeľu. Pásku prestrihol záhradníckymi

nožnicami vedúci popradskej predajne
Slavomír Kuchár. Uviedol: „Našou výhodou je, že vieme zákazníkom poskytnúť široký sortiment na jednom mieste.
Budeme pokračovať vo výhodných akciách nielen v rámci celého KINEKUSu,
ale osobitne aj v rámci regiónu. Každý
mesiac prídeme s nejakou novinkou,
ktorá upúta kupujúcich. Ako vedúci
dúfam, že zákazníci budú od nás odchádzať spokojní a neustále sa k nám
budú vracať. Snažili sme sa tovar zabezpečiť tak, aby si tu našli svoje muži
aj ženy a rozmiestniť ho tak, aby sa pri
PP-31
nakupovaní nenudili.“

a havárie na našej strane, ktorým sa však napriek akejkoľvek
údržbe nedá úplne zabrániť.
V takýchto prípadoch sa ale
vždy snažíme vynaložiť maximálne úsilie na čo najrýchlejšie
odstránenie poruchy. Zároveň chcem našich odberateľov
ubezpečiť, že termíny odstávok
pre letnú údržbu budú oznámené v dostatočnom predstihu.
Máte ešte nejaké zaujímavé
projekty, o ktorých by ste chceli informovať?
V dôsledku zmeny akcionárskej štruktúry Dalkie v júli
2014, keď sa medzinárodné aktivity skupiny Dalkia a teda aj
na Slovensku plne začlenili do
skupiny Veolia, dôjde v priebehu tohto roka k zmene obchodného mena našej spoločnosti
z Dalkia Poprad a.s. na Veolia
Energia Poprad, a.s. Čo sa týka
zmluvných vzťahov, tie nebudú
žiadnym spôsobom ovplyvnené,
keďže pôjde iba o zmenu názvu.
Túto skutočnosť včas oznámime.
V každom prípade sa teším na
stretnutie so zástupcami odberateľov na tradičnom klientskom
dni, ktorý sa uskutoční tohto
roku na jeseň.
Ďakujeme za rozhovor. PP-56

