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Hovorte s mestom o územnom pláne i zámeroch rozvoja
Poprad pristúpil v minulých
mesiacoch k procesu preskúmania územného plánu mesta, do
ktorého chce v širokej miere zapojiť verejnosť. Vedenie mesta
preto pozýva všetkých Popradčanov na verejné stretnutia samosprávy s obyvateľmi Hovor s
mestom, na ktorých predstavuje
proces preskúmania územného
plánu, ako aj rozvojové zámery mesta. Prvé stretnutia sa už
uskutočnili 2. júna vo Veľkej,
3. júna v Spišskej Sobote a 4.
júna v Matejovciach. Na ďalšie
stretnutie pozýva samospráva
16. júna na radnicu do Stráží
pod Tatrami, 17. júna do Domu
kultúry v Poprade pre centrum
a sídlisko Západ a 18. júna do
školskej jedálne v ZŠ Letná pre
sídliská Juh a Kvetnicu. Stretnutia sa konajú vždy o 17. hod.
Občania však môžu prísť na
ktorékoľvek stretnutie, bez rozdielu, v ktorej mestskej časti bývajú. Svoje pripomienky, požiadavky a nápady, ktoré navrhujú

zapracovať do územného plánu môžu
doručiť aj na adresu
uzemnyplan@poprad.
sk, do podateľne MsÚ
Poprad, prípadne poštou na adresu MsÚ
Poprad, odd. územného rozvoja, dopravy,
architektúry a výstavby, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01
Poprad.
Územný plán je
záväzným dokumentom, ktorý určuje, za
akých podmienok a
kde budú v meste umiestňované stavby. Požiadavky je možné
formulovať písomne, prípadne
je možné pripojiť k nim fotografie alebo mapy s detailnejším
zakreslením uvedených pripomienok a požiadaviek a to do
31. augusta 2015. Samospráva
zároveň informuje občanov a
žiadateľov o zmeny územného
plánu, že kvôli procesu preskú-

mania a celkovej veľkej aktualizácii, nebude obstarávať zmeny
a doplnky. Tieto žiadosti budú
automaticky zahrnuté ako požiadavka v rámci preskúmania
územného plánu. „Budeme veľmi radi, ak Popradčania využijú
možnosť a vyjadria svoj názor. Aj
to bude dôkazom toho, že im na
budúcnosti nášho mesta záleží a
chcú participovať na jeho ďalšom

Nadaný huslista z Popradu našiel slávu v Amerike
Povestná štipka šťastia spôsobila, že o mladom 22-ročnom talentovanom huslistovi Filipovi Jančíkovi z Popradu vie zrazu celý
svet. Vďaka priaznivej náhode
ho preslávila spolupráca s americkou speváckou hviezdou Avril
Lavigne. Skomponoval a nahral
všetky party huslí k najnovšiemu
singlu tejto speváčky „Fly“, ktorý
je hymnou pre špeciálne olympijské hry v Los Angeles. Filipa sme
sa spýtali, ako k tomu došlo?
- „Bol som nedávno na mesačnej
ceste do USA, kde som mal naplánované nahrávanie novej skladby
a videoklipu. Prechádzal som sa po
hollywoodskom chodníku slávy v
Los Angeles a stretol som pouličných umelcov. Po krátkom rozhovore som si s nimi zahral. Bolo tam veľa ľudí a
medzi nimi aj neznáma pani, ktorá prišla z druhej strany ulice. Spýtala sa ma, či nemám nejakú vizitku, alebo
podpiskartu. Našiel som poslednú a dosť pokrčenú v husľovom puzdre. Všetky som už totiž rozdal počas svojho
pobytu v Las Vegas. O pár minút mi prišiel krátky e-mail,
že so mnou chcú uzavrieť spoluprácu na piesni Avril Lavigne. Tá pani bola z jej manažmentu. Keďže som mal už

o dva dni odlietať späť na Slovensko,
hneď na druhý deň sa začalo s nahrávaním.“
* O akú skladbu ide?
- „Nie je to obyčajný „americký
song“. Zaujímavé je, že pesnička je
vyprodukovaná ku „Special Olympics Games 2015“, ktoré sa konajú v
Los Angeles už toto leto. Som jediný
Slovák, a pravdepodobne aj Európan, komu sa podarilo pracovať
na skladbe pre olympijské hry. Je to
veľká prestíž a pre mňa pocta, že na
nahrávanie a aranžovanie husľového partu vybrali práve mňa.“
* Nazvali vás senzáciou zo
Slovenska, čo vás určite teší a
Poprad sa môže pýšiť, že z nášho
mesta pochádza taký nadaný muzikant. Odkedy
hráte na husliach?
- „Na husliach som chcel hrať vraj od 3 rokov. Pred 19timi rokmi sa však také malé deti v základných umeleckých školách nevyučovali, tak som sa začal učiť hrať od
6 rokov. Rodičia ma do toho nikdy nenútili. Ako každé
dieťa som mal obdobia puberty, kedy ma hrať na husle
bavilo menej, ale nikdy som sa tohto hudobného nástroja
nedokázal vzdať.“
(Pokračovanie na str. 6)

rozvoji,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Vznesené
požiadavky po posúdení zapracuje samospráva do územného
plánu na vlastné náklady. Mesto
zároveň začalo pracovať na ďalšom strategickom dokumente
- Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Poprad
na roky 2016-2023 s výhľadom
do roku 2040.
(ppm)

Noviny Poprad

a programy v lete
Vážení čitatelia,

pred letnou sezónou sme pre vás
pripravili mimoriadne vydanie
novín Poprad, ktoré vychádza
spolu s programami tohtoročného Popradského kultúrneho leta
aj s pozvánkami na podujatia v regióne. Môžete si prečítať rozhovory so zaujímavými ľuďmi, okrem
iného o hrozbe nepriaznivého demografického vývoja v Poprade,
prinášame zoznam organizácií,
ktoré vám môžu pomôcť v sociálnej oblasti a ďalšie. Mimoriadne
vydanie predstavuje iba ukážku
z celého spektra článkov o udalostiach a ľuďoch, predovšetkým
Popradčanoch, ktorí sa podieľajú
na živote a rozvoji mesta Poprad
i regiónu. Viac si môžete prečítať
každý týždeň v stredu v našich novinách. Noviny Poprad si môžete
kúpiť v každom novinovom stánku a vo vybraných predajniach
potravín za 0,25 €.
(mar)
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Primátorská

kvapka krvi

Pracovisko Národnej transfúznej služby SR v Poprade v
spolupráci s mestom Poprad organizujú v pondelok 15. júna od
7.30 do 11. hod. v priestoroch
mestského úradu Primátorskú
kvapku krvi.
MUDr. Pavel Repovský, vedúci
lekár pracoviska NTS v Poprade
vyzval všetkých darcov i nedarcov: „Na Primátorskú kvapku krvi
pozývame všetkých, ktorí chcú darovať krv a pomôcť tak tým, ktorí
túto vzácnu tekutinu potrebujú.
Zvlášť v lete býva nedostatok krvi
kvôli dovolenkám a jej potreba
v našom regióne na druhej strane stúpa kvôli nárastu turistov.“
Podujatie sa koná už šiesty rok pri
príležitosti Svetového dňa darcov
krvi, ktorým je 14. jún. Pracovisko
NTS v Poprade, ktoré sa nachádza
na Baníckej ul., v budove nemocnice, preto pripravilo presne v
nedeľu 14. júna od 8. do 12. hod.
Deň otvorených dverí. Vítaní sú
všetci občania.
(ppm)

Leto s Kométou
Historická tatranská električka
Kométa začala prvú letnú jazdu
7. júna, ďalej bude premávať 21.
júna, 5. a 19. júla, 2., 16. a 30.
augusta a 6. septembra s odchodom z Popradu-Tatier, smer Starý
Smokovec o 10.44 hod. Zo Starého Smokovca pôjde v smere do
Tatranskej Lomnice o 12.24, 14.24
a 16.24 hod. Z T. Lomnice, smer
St. Smokovec bude mať odchod
o 13.24, 15.24 a 17.24 hod. a zo
Starého Smokovca do Popradu-Tatier pôjde o 18.08 hod.
Cestovné lístky sa predávajú
výlučne v električke. Na jednotlivých zastávkach na trase električka zastavuje na znamenie.
Ďalšie informácie: www.tatranskakometa.sk.
(kom)

Naše mesto v lete privíta P15

Mesto Poprad sa od 31. júla
do 2. augusta 2015 zmení na
mesto mladých. Prídu na Národné stretnutie mládeže P15.
Je pokračovaním podobného
stretnutia, ktoré sa konalo pred
dvomi rokmi v Ružomberku
- R13. Bola to alternatíva pre
tých, ktorí nemohli vycestovať
na Svetové dni mládeže (SDM)
do Ria de Janeira. Tentoraz nepôjde o paralelu s SDM, pretože
tie sa uskutočnia budúci rok v
poľskom Krakove, ale P15 bude
skôr pozvánka na ne.
P15 chystá tím z Rady pre

mládež a univerzity KBS a dobrovoľníci. Jedným z hlavných
cieľov tohto stretnutia je umožniť mladým ľuďom zažiť živú
Cirkev s jej pastiermi. Bude zároveň vyvrcholením celoročnej
prípravy s názvom Čistý rok a
súčasne začiatok ročnej prípravy na slávenie SDM.
Mesto Poprad nebolo vybraté
náhodne. Je pod Tatrami, ktoré nás podľa slov svätého Jána
Pavla II. od Poliakov nerozdeľujú, ale naopak - spájajú. Poprad
si v tomto roku pripomína 20
rokov od historickej návštevy

Jána Pavla II. V roku 1995, kedy
navštívil aj Levoču, oddychoval
pri Sliezskom dome a odlietal
z letiska Poprad. Mesto si túto
udalosť pripomenie odhalením
pamätnej tabule.
P15 je určená v prvom rade
mladým. Niektoré podujatia
- sväté omše a iný program budú však prístupné aj verejnosti v Poprade. V programe
vystúpi takmer 200 účinkujúcich. Všetky informácie je možné nájsť na stránke www.narodnestretnutiemladeže.sk.
Komunikačný tím P15

Sima Martausová: Milujem Poprad a Vysoké Tatry,
preto sa k vám veľmi teším

Hymnu pre Národné stretnutie mládeže
P15 v Poprade zložila a naspievala Sima
Martausová. Prinášame s ňou exkluzívny
rozhovor.
* Čo vás inšpirovalo pre slová a hudbu
hymny P15 Poklad? Skladala sa vám ľahko alebo ste museli na „múzu“ čakať?
- „Keď som išla skladať pieseň Poklad, tak
som si počkala, kým múza príde ku mne a
až potom som začala tvoriť. Inšpiráciou mi
bola predstava toho, akí krásni sú ľudia, keď
sa v srdci rozhodli pre čistotu a lásku... To,
že táto túžba a rozhodnutie nie je niečo nereálne alebo nadľudské, ale každému prirodzené,
lebo ho to napĺňa šťastím.“
* Keďže táto pieseň bola zložená špeciálne pre
P15 v Poprade, máte osobitný vzťah k nášmu
mestu a Vysokým Tatrám a tešíte sa k nám?
- „Milujem Poprad a Vysoké Tatry, preto sa k
vám veľmi teším. Milujem prírodu a hory, preto
veľmi rada a často chodievam aj do Tatier a okolia na túry. Nedávno som bola na Téryho chate a
doteraz mám z toho radosť na duši.“
* Na čom momentálne pracujete a aké bude
vaše hudobné leto?

- „Momentálne sa s kapelou venujeme koncertom po Slovensku, popritom tvorím stále nové
pesničky a snažím sa venovať aj svojim blízkym.
V lete sa chystáme na nejaké festivaly napr. Lumen, Lodenica, ktoré sú zverejnené aj na www.
simamartausová.sk alebo na fb stránke.“
* Čo by ste želali účastníkom P15?
- „Všetkým, ktorí sa chystajú na P15 by som chcela zaželať krásny a požehnaný čas, aby načerpali
počas tohto stretnutia veľa radosti, pokoja, chuti
a odhodlania ísť spolu jednoduchou, láskavou a
čistou cestou.“			 (mar)

Sima Martausová sa narodila v roku 1988 v Považskej Bystrici. V roku 2009 vyhrala s piesňou Nádherný svätý v súťaži Gospeltalent a o dva roky uviedla na trh debutový album Vyzliecť si človeka. Je
držiteľkou dvoch cien Zväzu autorov a interpretov v kategóriách Objav roka a Album roka. Vlani
vydala druhý album Dobrý deň, to som ja, tretí sa volá Na pravom poludní. Je zároveň členkou
Radošinského naivného divadla. Hymnu P15 vytvorila po oslovení tímu, ktorý podujatie chystá.

Primátor v pondelok popoludní prijíma občanov

Primátor mesta Poprad Jozef
Švagerko zaviedol od začiatku svojho nástupu do funkcie piatkové popoludnia na
stretnutia s občanmi. Od mája
však tento čas zmenil a rozšíril.
Občanov prijíma na „Káve s
primátorom“ každý pondelok
od 14. do 16. hod.
„V piatok už ľudia premýšľajú
nad víkendom a oddychom. Pondelok je výhodnejší aj preto, že
môžem konkrétne problémy riešiť
ihneď s vedúcimi jednotlivých od-

delení,“ vysvetlil J. Švagerko.
Od decembra 2014, kedy sa
ujal svojho primátorského postu, do polovice mája prijal v tom
čase ešte počas vyhradených
piatkov od 14. do 15. hod. spolu
dvesto občanov. „Viac ako polovica hľadá pomoc. Buď chcú prácu, byty, riešenie svojich problémov. Dosť som vycítil, že niektorí
ľudia nepotrebovali na začiatku
ani riešiť problémy, chceli sa len
stretnúť a porozprávať,“ informoval primátor, podľa ktorého

viacero občanov prichádza aj
so zmysluplnými podnetmi a
postrehmi a je vidieť, že sa zaujímajú o život v meste. „Je to
dosť namáhavé, ale ja som kvôli
tomu kandidoval a chcem ľuďom
pomáhať,“ doplnil na adresu
rozšírenia času na stretnutia s
občanmi J. Švagerko.
Na stretnutie s primátorom
je nevyhnutné objednať sa prostredníctvom sekretariátu na
tel. čísle 052/7167 202 alebo
na emailovej adrese primator@

poprad.sk.
Občania môžu komunikovať s primátorom nielen na
osobných stretnutiach, ale tiež
prostredníctvom e-mailu a k
dispozícii majú aj rubriku v novinách Poprad - Spýtali ste sa
primátora. Môžu takisto využiť
sekciu Napíšte nám na webovom sídle mesta Poprad www.
poprad.sk. V blízkej budúcnosti bude v priestoroch MsÚ
umiestnená aj schránka na anonymné podnety.
(mag)
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Poprad starne, musíme to zmeniť

Demografická štatistika ukazuje, že počet obyvateľov mesta
Poprad v posledných rokoch
klesá. Ku koncu roka 2014 dosiahol len 51 283 občanov. Vedenie
mesta považuje tento úbytok za
jeden zo zásadných problémov,
lebo mesto, ktoré nemá dostatok obyvateľov, začne stagnovať.
Prvý viceprimátor Igor Wzoš
v rozhovore vysvetľuje, aké dopady môže mať tento stav na
Poprad a akú víziu má, aby ubúdaniu Popradčanov zabránilo.
* Pokles počtu obyvateľov zaznamenáva celá Európa a bohužiaľ, dotýka sa aj Slovenska a
Popradu. Ako k tomu došlo?
- „Základňa demografickej pyramídy, ktorú predstavujú novonarodené deti, by mala byť čo najširšia,
postupne sa zužuje podľa počtu
ľudí v predproduktívnom, produktívnom a poproduktívnom veku.
Ideálny stav je, keď jedna generácia
v produktívnom veku nahrádza
druhú. Po roku 1989 sa však stalo,
že ženy odložili pôrody na neskorší
vek. Bolo to obdobie veľmi prudkých
sociálnych zmien a tak sa stalo, že
nám vypadla celá generácia ľudí. A
teda bude menej tých, ktorí budú
môcť mať deti. Hrozí nám, že o 1520 rokov klesne počet obyvateľov
Popradu na 45 tisíc. Ak nič neurobíme! To považujem za zásadný
problém, pretože s nedostatkom
obyvateľov prichádza stagnácia.
Pokles nastal v 90-tych rokoch. V
roku 2003-4 nás bolo ešte takmer
56 tisíc, odvtedy sme klesli o 5 tisíc.
A to je riziko.“
* V čom je to pre mesto rizikový faktor?
- „V prvom rade v tom, že ak by
sme mali menej ako 50 tisíc obyvateľov, dostaneme o milión eur ročne menej na podielových daniach.
Ide v podstate o peniaze, ktoré vie
mesto dať na investície a rozvoj.“
* Aký prospech z toho budú
mať Popradčania?

- „Pri úrovni 50 tisíc obyvateľov
podielové dane do nuly miniete na
prevádzku a služby mesta a nevzniká žiadna rezerva použiteľná
na rozvoj. Pri 60-70 tisícoch vzniká prebytok, ktorý vieme použiť
na investície do zvyšovania kvality
života v meste. V súčasnosti sme
takmer na kritickej hranici, čo z
dlhodobého hľadiska nie je dobré.
Celosvetový trend je o tom, že iba
silné sídla a mestá aj v rámci SR
budú v budúcnosti viac úspešné. A
okolo takých silných centier je vždy
silný región, nie opačne.“
* Ako chcete dosiahnuť, aby
počet Popradčanov pribúdal,
keď sa všeobecne rodí menej
detí?
- „Menej detí sa rodí aj v Poprade,
teda obyvatelia nám musia pribudnúť „vnútroštátnou imigráciou“.
A pribudnú iba vtedy, keď im ponúkneme nejaké benefity. Poprad
má obrovský rozvojový potenciál,
čo je výhoda, ktorú chceme použiť
v konkurenčnom „boji“. O obyvateľov budú totiž bojovať aj iné mestá
na Slovensku porovnateľné s naším
- Martin, Trenčín, Prievidza...“
* Čo teda môžeme ponúknuť?
- „Sú dva základné faktory, prečo by niekto mal prísť žiť do Popradu - práca a bývanie. Toto je nosný
celok Programu hospodárskeho
rozvoja pre mesto na dlhšie obdobie. Ešte ako poslanec v minulom
období som veľmi kritizoval, že
mesto nemá stanovenú základnú

víziu, nesmeruje k jasnému cieľu.
Čo sa týka práce - máme tu dobrý
priemysel, ale rizikom je, že často
ide o montážne dielne. Môže sa
stať, že tento typ priemyslu sa
jednoducho presunie za lacnejšou
pracovnou silou do Rumunska
či na Ukrajinu, tak ako sme toho
boli svedkami nedávno v Krompachoch. Víziu preto musíme postaviť na rozvoji cestovného ruchu a
znalostnej ekonomiky, teda na IT
sektore a službách. Takto do mesta
dostaneme mladých. Čo sa týka
bývania, mesto ho chce rozvíjať
v troch smeroch - cez Štátny fond
rozvoja bývania, úver a súkromných investorov. K tomu potrebujeme nový územný plán. V rámci
neho budú vytypované lokality
pre výstavbu nájomných bytových
domov alebo rodinných domov,
mesto pomôže s infraštruktúrou,
ktorá musí byť naplánovaná už
dnes a bude môcť ponúknuť bývanie. Vieme, že v okrese Poprad
neklesol počet obyvateľov tak
dramaticky, ako v meste Poprad.
Dôvodom je, že značná časť
Popradčanov odišla do okolitých
obcí, lebo si tam mohla postaviť
dom lacnejšie ako v Poprade, kde
developeri a realitné kancelárie
vyhnali ceny vysoko. Navyše mesto
už nemá veľa vlastných pozemkov
a v minulých rokoch sa postavilo
veľmi málo bytov. Teda práca a
bývanie tvoria 90 percent motivácie, prečo by mal niekto prísť žiť do
Popradu. “
„Čo tých zvyšných desať percent?
- Ak si mladí hľadajú miesto pre
život, je podľa mňa pre nich dôležité vzdelávanie, pre tých, ktorí chcú
budovať svoje rodiny školstvo pre
deti, potom otázka dopravy, kvalitné prostredie s možnosťami kultúry a športu atď. Chceme tu dostať
vysoké školy, študentský život, ľudí
v produktívnom veku od 30 do 50
rokov, lebo Poprad má veľmi zlú

demografiu ľudí v produktívnom
veku. Ak to chceme zlepšiť, už dnes
musíme prijať zásadné rozhodnutia, ktoré sa prejavia o 15-20 rokov.
Mesto podporuje a bude podporovať rozvoj vysokého školstva v Poprade, z čoho plynie ďalšia výhoda
- veda a výskum. Tak tu dostaneme
veľa múdrych ľudí, ktorí posunú
mesto dopredu. Je preukázané, že
jedno inžinierske miesto generuje ďalších 5 robotníckych a to isté
platí aj v oblasti cestovného ruchu.
Tam má mesto rezervy. Ak do
popradského Aquacity príde ročne
milión ľudí a podľa ich prieskumu
do samotného mesta či Spišskej Soboty idú len asi 2 percentá, musíme
niečo urobiť, aby sme ich prilákali.
Propagovať mesto, jeho pamiatky,
kultúru, atraktivity a podnikatelia
v tejto oblasti svoje služby, na čo
im mesto vytvorí dobré podmienky. Nemôžeme si dovoliť, aby nám
cestovný ruch unikal - to sú ideálne
peniaze.
* Poprad má v cestovnom ruchu veľké možnosti...
- „Mesto ponúka naozaj dostatok atrakcií, len ich musíme začať
postupne skladať a budovať, vtiahnuť k tomu Tatry. Je tu silný spišský
región a je škoda takýto klenot nevyužiť. Doteraz sme s tým nepohli,
preto sa Poprad začína orientovať
aj na ostatné mestá na Spiši, aby
sa región hýbal navzájom. Mali
by sme tiež využiť, že za kopcom
máme 50 miliónov Poliakov a s
týmto potenciálom sme celé roky
nerátali.“
1. viceprimátor I. Wzoš dodal, že Poprad si v budúcnosti
predstavuje ako silné centrum
v rámci Slovenska, ktoré bude
konkurencieschopné na trhu
slovenských miest, bude vysoko
cenené z hľadiska potenciálu rozvoja, preto, aké je múdre, ako vie
napredovať, odolávať krízam, reagovať na výzvy - ako silné mesto
v silnom regióne.
(mar)

V Poprade bude jazdiť vláčik
Na MDD v Poprade pripravila popradská samospráva pre dospelých aj deti príjemné prekvapenie - turistický vláčik. Pre
Popradčanov a návštevníkov bol vítanou atrakciou, o čom svedčí
fakt, že bol až do večera neustále plný cestujúcich.
Je zatiaľ prenajatý, prenájom počas tejto letnej sezóny financuje popradský aquapark. Vláčik bude pravidelne premávať od 13.
júna 2015 v dvojhodinových intervaloch od 10. do 18. hod. Trasa povedie od železničnej stanice cez Park hrdinov (predstaničný
park), popri Tatranskej galérii na Námestie sv. Egídia, k AquaCity, do Spišskej Soboty a späť. Mesto neskôr uvažuje i s rozšírením
trasy o ďalšie mestské časti. Ak sa vláčik osvedčí, chce ho samospráva kúpiť. Momentálne pracuje na grafikone premávky a rokuje
o primeranej výške cestovného.		
(mmm)
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5. august - 8. august 2015

PRE MESTO
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
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Peter a Pavol sejú huby

Známe úslovie, že Peter a Pavol sejú huby, by znalci hubárčenia možno trochu pozmenili.
Podľa nich totiž huby rastú od
decembra do decembra. Hoci
predsa len je na spomenutej ľudovej múdrosti veľa pravdy.
Predseda Podtatranského mykologického klubu v
Poprade Andrej Akurátny (na foto) s úsmevom poznamenal: „To,
že Peter a Pavol sejú
huby hovoria len zúfalci alebo tí, čo nemajú
čas chodiť do lesa. Tí,
čo čas majú, si prídu
na svoje aj pred Petrom a Pavlom. Už začiatkom júna
rastú vo veľkom hríby borovicové.
Hríb dubový, teda dubák, rastie už
tak dva týždne pred koncom júna,
hríby smrekové väčšinou v druhej
polovici júla a kuriatka začiatkom
júla. Keď je dobrý rok, nájdete ich
už 2.-3. júla, keď suchší, tak o týždeň neskôr.“
Rozhodne, pre rekreačných
hubárov sa sezóna začína práve
koncom júna a trvá zväčša do septembra. Hubárski fajnšmekri však
vedia huby nájsť skutočne aj v decembri. A. Akurátny prezradil, že
vtedy zbierajú plamienku zamato-

vohlúbikovú na pníkoch po sídliskách a okolo vody. Považuje ju za
veľmi dobrú hubu, ale málokto si
ju všimne. A kde mykológovia najradšej zbierajú tieto lesné plody?
Odpoveď predsedu PMK znela: „V
dobrom lese. A tých dobrých lesov
je čoraz menej. Dobré lokality boli
napríklad na Žabienci,
v Lopušnej doline, ale
teraz celú východnú
stranu vylámalo. Je to
holé a nič tam už nenájdete. Potrvá desaťročia,
kým sa les obnoví. Alebo sme kedysi chodievali na huby hneď za
dedinou vo Vikartovciach. Teraz tam hľadáte les a lesa
niet. Stále obľúbenými lokalitami
sú Liptovská Teplička a Vernár.“
Nedá dopustiť ani na Kvetnicu.
Amatérskym hubárom však odporúča Lopušnú dolinu, ktorá je
blízko, je tam pekne, len si vraj treba dávať pozor na medvede. „My,
správni hubári, nepoužívame veľmi
silné signály. Občas si jemne zavoláme, sem-tam pískneme, aby sme
o sebe vedeli. Medveď má dobrý nos
a také tenké uši, že stačí zapraskať
konárikom, poklepkať palicou po
strome a počuje vás,“ pousmial sa
A. Akurátny.
(mar)

Záhradkár v júni

Na
stránkach
novín
POPRAD, ktoré vychádzajú
každú stredu, nájdete všetky pozvánky na kultúrne a
športové podujatia nielen v
meste, ale aj v regióne. V každom vydaní si môžete prečítať
podrobnejšie programy a aktuálne informácie, ktoré vám
pomôžu vybrať si z pestrej
ponuky podujatí v lete, ale
i v ostatných ročných obdobiach. Píšeme o udalostiach v
Poprade i dianí v okolí, uverejňujeme spoločenskú kroniku,
pohotovsť v lekárňach a ďalšie.

V júni je čas na vykonanie rezu
na rodivosť a preberanie plodov.
Odteraz až do približne 20. júna
môžeme robiť aj zakrátenie konárov na marhuliach a broskyniach - tzv. Šitov rez.
Ak záhradkári urobili dobrý jarný
rez, môžu sa okolo neho objavovať
malé výhonky. Tie odstránime vylamovaním, pokým je mäkké zelené drevo, ale aj odstrihnutím, ak
je už tvrdé. Zároveň sa už z kvetov
vytvára malý plod, na konároch ich
nechávame cca každých 10 - 15 cm.
Odstraňujeme ich nie vylamovaním, ale odstrihujeme asi v polovici stonky. V súkvetí ponecháme
iba jeden najkrajší. Vylamovaním
môžeme viac uškodiť, ako pomôcť.
Tým dodáme možnosť väčšej výživy do jednotlivých plodov a zároveň
zabránime prechodu červíkov z napadnutých plodov. Ak sa plody nedotýkajú, nemôže sa v bodoch styku
prenášať hnilobná choroba plodov.
Viac o záhradkárčení nájdete
v pravidelnej rubrike v novinách
Poprad, ktorú pripravuje Jozef
Kalakaj, predseda OV Slovenského zväzu záhradkárov v Poprade.
V júnovej rubrike si budete môcť
prečítať i to, že najväčším nepriateľom v záhrade je slizniak, odkiaľ
pochádza a čo s ním.
(ppm)

MPP-62

Angličtina pre deti Wattsenglish
už aj v Poprade!
Britský koncept výučby
angličtiny pre deti od 3
do 11 rokov sa udomácnil
aj v Poprade. Je založený
na „native-like“ prostredí,
čo znamená, že deti na hodine vôbec nepočujú slovenčinu. Dieťa sa angličtinu neučí, ale prirodzene
si ju osvojuje - podobne
ako materinskú reč. Výučba je zábavná a deti sú tak
úžasne motivované učiť
sa prostredníctvom hier
a pohybových aktivít.
Detské kurzy v regionálnom centre Wattsenglish
prebiehajú buď priamo

v priestoroch jazykovej
školy TARGET na Karpatskej 15 alebo v materských
a základných školách v
regióne. Príďte sa pozrieť,
aké zábavné a živé sú tieto
hodiny. Informácie o kurzoch alebo prihlásenie na
bezplatné ukážkové hodiny na www.wattsenglish.
sk alebo na tel. čísle 0948
47 46 01.
MPP-63

www.noviny-poprad.sk
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Nadaný huslista z Popradu našiel slávu v Amerike
(Dokončenie zo str. 1)
„Ani malý neúspech ma nikdy
neodradil. Práve naopak. Vždy ma
nakopol pracovať tvrdšie, zlepšiť sa
a ísť ďalej za svojím snom.“
* Vraj s husľami chodíte všade...
- „Husle ma fascinovali už od
malička. Vraví sa, že je to najťažší hudobný nástroj, avšak zároveň
má veľa možností, ako nimi vyjadriť emóciu. Husle si veľmi vážim a
keďže boli dosť drahé, naozaj ich
nikdy nenechávam v aute ani v
hoteli. Vždy si ich nosím so sebou.
Okrem toho, človek nikdy nevie,
kde ho čaká príležitosť.“
* Na akých husliach hráte a čo
najradšej?
- „Hrám na drevených „majstrovských“ husliach. Elektrické mi
boli vždy cudzie. Najradšej vystupujem s mojím projektom „Rock´n
Violin“. Je to veľká husľová show,
ktorá sa ľuďom veľmi páči, čo robí
radosť samozrejme aj mne.“
* Prečo ste sa rozhodli pre
rock na husliach?

- „Študoval som klasickú hudbu
a venoval som sa jej celých 13 rokov. Keď som mal devätnásť, prišiel
zlom a chcel som začať robiť niečo
iné, čo by bolo jedinečné. Husle sú
pre väčšinu mladých ľudí nudným
a nezaujímavým nástrojom. Ja
som sa rozhodol ukázať im, že aj
s klasickým nástrojom sa dá spraviť niečo moderné a zaujímavé
aj pre nich. Myslím, že sa mi to
zatiaľ darí. Registrujem pozitívny
feedback od učiteľov z umeleckých
škôl, alebo dokonca od rodičov, že
som sa stal vzorom pre ich deti.
Veľakrát na sociálnych sieťach dostávam správy od mladých vo veku
9-13 rokov, ktorí mi píšu, že sa
mojou hudbou inšpirovali a začali
hrať napríklad na husliach. Takéto
správy ma vždy veľmi potešia.“
* Navštevovali ste ZUŠ v Poprade, kde na vás spomínajú ako na
talentovaného žiaka s neskrotnou energiou, a sú radi, že ste sa
presadili. Riaditeľka Katarína
Kočišová dodala, že sa tešia, ak
prispeli k vašej kariére a využili

ste, čo ste sa u nich naučili. Ako si
spomínate na to obdobie?
- „ZUŠ som začal navštevovať
ako 6 ročný. Študoval som v triede Ľubomíra Husára, ktorý tam
vyučuje dodnes. Môžem povedať,
že patrí medzi najlepších pedagógov na tejto škole. Veľa ma naučil
a častokrát sa mi venoval aj nad
rámec svojich povinností. Chodieval som napríklad cez víkendy
k nemu domov. Cvičil so mnou,
pripravoval ma na súťaže. Bolo
to pre mňa obdobie, na ktoré rád
spomínam.“
Filip Jančík sa narodil v Poprade 23. júna 1992. Tento mladý
husľový virtuóz a producent žije
a pôsobí prevažne vo Viedni,
kam sa s rodičmi presťahoval v
15-tich. Od 17-tich rokov sa začal venovať aj modernej hudbe
ako rock, pop, rap, dubstep a
iné. Spolupracoval už na rôznych projektoch s významnými
slovenskými i zahraničnými
hudobníkmi. Spravidla vystupuje v zahraničí, na Slovensku má

koncerty len zriedka. Hral už vo
Švédsku, Fínsku, Nemecku, Rakúsku, Rusku, Česku, Maďarsku
a v ázijskom Singapure. A kedy
vystúpi v Poprade? Povedal, že
koncert v našom meste zatiaľ
neplánuje, ale s jeho manažmentom uvažujú o vianočnom koncerte na Slovensku a rokujú aj o
koncertoch cez leto, ale zatiaľ je
táto téma otvorená.
(mar)

Poskytujú pomoc a radu v sociálnej sfére

Agentúra domácej starostlivosti Charitas (ošetrovateľské
výkony poskytované v domácom
prostredí klienta, starostlivosť
o terminálne chorých, opatrovateľská služba, zapožičiavanie
pomôcok) - tel.: 052/7722 928,
0903 882 620,
Detský domov Poprad (Detský domov Poprad je prostredie
utvorené na výkon rozhodnutia
súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného
opatrenia) - tel. 052/788 36 36,
FAMILIARIS, o.z. (opatrovateľská služba, sociálna rehabilitácia, špecializované sociálne
poradenstvo - nezamestnané
rodiny, dysfunkčné rodiny, rozvodové poradenstvo) - tel. 0905
742 400, 0948 129 911,
OZ Hniezdo záchrany, Klub
náhradných rodín (pomoc a
podpora náhradným rodinám a
žiadateľom a náhradné rodičovstvo) - tel. 0949 817 423,
Klub abstinentov KLUS Poprad, o.z. (združovanie a pomoc
ľuďom postihnutým závislosťou
od alkoholu a iných drog) - tel.
052/774 18 16, 0907 920 454,
0948 607 351,
Klubcentrum D.E.P.O. (nízkoprahové centrum poskytujúce alternatívu trávenia voľného
času viacerým vekovým skupinám), tel. 0911 828 528,
Klub Ligy proti rakovine

Občania sa neraz ocitnú v situácii, že potrebujú pomocnú ruku v oblasti sociálnych služieb. Mesto Poprad v rámci prerokovávania Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2015-20 zhromaždilo aj údaje o
organizáciách a občianskych združeniach z tejto sféry. V Poprade to sú:

Žirana Poprad (pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám) - lprzirana@gmail.com,
Lethe, n.o. (požičovňa zdravotných pomôcok do domácnosti
odkázaného
klienta,
poradenstvo zamerané na starostlivosť o odkázaného klienta
a jeho rodinu v prirodzenom
domácom prostredí) - tel. 0905
253 873,
Materské centrum Bambino
(venuje sa deťom do 6 rokov a
rodičom na rodičovskej dovolenke) - tel.: 052/7732 413, 0905
500 043,
Poprad Klub sclerosis multiplex pri SZSM (združuje pacientov so sklerózou multiplex)
- tel. 0905 986 146,
Progresfem (bezplatné sociálne, psychologické, právne a ekonomické poradenstvo ženám,
ktoré zažívajú násilie zo strany
partnera, vzdelávacie aktivity v
tejto oblasti), tel. 0919 235 820,
Seniorka, n.o. (poskytovanie
domácej opatrovateľskej služby
fyzickým osobám, odkázaným
na pomoc inej fyzickej osoby aj
na území mesta Poprad) - tel.
0905 826 558,
Seniorpark
(poskytovanie
komplexnej sociálnej starostli-

vosti v zariadení pre seniorov a
v špecializovanom zariadení pre
liečbu Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby) - 0905 743 130,
Senires, n.o. (celodenná celoročná pobytová starostlivosť
o starších a chorých v zariadení
pre seniorov a domove sociálnych služieb) – tel. 0915 303 533,
Slovenský Červený kríž (poskytovanie sociálnych služieb v
domove sociálnych služieb, v zariadení opatrovateľskej služby, v
jedálni a požičiavanie pomocok)
- tel. 052/7722 204,
Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia telesne postihnutých č. 37
(združuje občanov s telesným
postihnutím, rodinných príslušníkov a iných priaznivcov telesne postihnutých, poskytuje im
bezplatné sociálne poradenstvo
a sprostredkuje účasť na rôznych
podujatiach), tel. 0903 639 395,
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR - klub Poprad (OZ
pacientov so psoriázou, atopickým ekzémom a inými kožnými
chorobami) - tel. 0903 287 747,
OZ Triáda (poskytovanie
vzdelávacích aktivít z oblasti
psychologických služieb, prevencie a poradenstva podporu-

júceho zdravý životný štýl a kvalitné medziľudské vzťahy) - tel.
0910 577 294,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Podtatranská
organizácia č. 28, Poprad (poskytovanie sociálneho poradenstva, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie
pre nevidiacich a slabozrakých) tel. 0904 913 701, 051/772 44 21,
Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Poprade (poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnych
služieb v domove sociálnych služieb osobám s telesným, mentálnym, kombinovaním postihnutím a autizmom) - tel. 052/7721
372, 0904 508 155.
Poskytovateľom sociálnych
služieb je aj Mesto Poprad,
ktoré poskytuje opatrovateľskú službu, prepravnú službu,
sociálne služby v zariadení pre
občanov bez prístrešia (nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny, práčovňa, výdaj stravy), poskytovanie sociálnych služieb v
denných centrách (kontakt: socialne@msupoprad.sk, 052/71
60 374) a Centrum sociálnych
služieb v Poprade, ktoré poskytuje sociálne služby v dennom
stacionári, zariadení opatrovateľskej služby, zariadení pre
seniorov a v jedálni (kontakt:
css@css.poprad.sk, 052/7728 132,
0910 890 401).
(ppp)
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Svetový tenis v Poprade
Už o pár dní, od 15. do 20.
júna, privíta Poprad tenistov
z celého sveta na podujatí challengerovej série ATP
pod názvom Poprad - Tatry
Challenger Tour 2015. Turnaj sa po 12 rokoch sťahuje
z Košíc pod Tatry. Priaznivci
tenisu sa môžu tešiť na výborných antukárov, medzi
nimi aj na viacero známych
slovenských hráčov.
Za turnajom stojí jeho zakladateľ a organizátor Branislav Stankovič. Ako riaditeľ
vystupuje olympijský víťaz
zo Soulu 1988 a aktuálny daviscupový kapitán Miloslav
Mečíř. Dvojicu v tomto roku
po prvýkrát dopĺňa
manažér
turnaja Marián
Vajda, ktorý trénuje svetovú jednotku zo Srbska
- Novaka Djokoviča. Podhorské
prostredie sľubuje neopakovateľnú atmosféru
a skvelé tenisové
zážitky. „V Tatrách pravidelne otvárame zimnú
tenisovú sezónu a tu som sa stretol s nadšencami a fanúšikmi tenisu, s ktorými sme začali o turnaji uvažovať. Kurty v Poprade
po úpravách spĺňajú kritériá, ktoré predpisujú pravidlá ATP a zázemie je tu výborné,“ povedal
organizátor turnaja Branislav
Stankovič.
Okrem tenistov z druhej
stovky svetového rebríčka potešia fanúšikov aj známe tváre
slovenského tenisu - Janette
Husárová, Karol Kučera, Ján
Krošlák, či Dominik Hrbatý. V charitatívnej oblasti sa
veľmi angažuje popradská
rodáčka Daniela Hantuchová,
ktorá by na podujatí nemala
chýbať. Jedným zo sprievodných podujatí by mala byť aj
charitatívna dražba jej športových artefaktov. Formou
voľných kariet sa na turnaji
predstavia i mladí podtatranci
Dominik Šproch a Juraj Simčák. Aj oni budú inšpiráciou
pre novú tenisovú generáciu
pod Tatrami. „Deti budú môcť
vidieť skvelý tenis a veľa sa
naučiť. Plánujeme pripraviť aj
besedy, prípadne tréningy pre
deti s hosťami podujatia,“ priblížil plány B. Stankovič, kto-

rý nevidí problém ani v tom,
že v rovnakom čase bude pod
Tatrami prebiehať viacero
spoločenských podujatí súčasne. „Na námestí spoločne
s organizátormi Viva Italia
pripravujeme autogramiádu
a tiež malý kurt, kde by si aj
deti mohli vyskúšať prvé údery. Ľudia môžu prechodiť celé
mesto, zastaviť sa na tenise
a vychutnať si ďalší program,“
zdôraznil B. Stankovič.
Riaditeľ turnaja a bývalý
vynikajúci hráč Miloslav Mečíř tvrdí, že turnaj v Poprade
bude výnimočný najmä podhorskou atmosférou a výborným zázemím. „Nadmorská
výška tenis veľmi
ovplyvňuje. Hráva sa aj v Mexiku vo výškach
nad 2000 metrov.
Hráči si na tréningoch privyknú. Loptička vo
väčšej nadmorskej výške lieta
rýchlejšie a aj
únava prichádza
pri dlhších zápasoch skôr. Je tu aj vyššie riziko
zrážok, čo môže skomplikovať
rozpis turnaja, ale s tým sa
musí počítať. Hra pod krásnymi štítmi bude určite nádherná,“ opisoval svoj pohľad M.
Mečíř.
Na otázku, či už organizátori uvažovali aj nad pokračovaním tohto významného
podujatia v Poprade, odpovedal Branislav Stankovič
celkom jasne, i keď po dostavaní nových kurtov vo Vysokých Tatrách by sa mal turnaj
do dvoch rokov presťahovať
o čosi vyššie. „Už teraz počítam do budúcnosti aj s Popradom. Bude to závislé od toho,
ako sa turnaj uchytí a aká
bude forma spolupráce.“
Je Poprad na svetový tenis
pripravený? „Myslím, že áno.
Nadšenie ľudí a ochota pomôcť
ma motivujú, aby si toto podujatie získalo ešte väčšie meno
a dostalo sa do sŕdc aj fanúšikov z celého Slovenska. Očakávam krásne podujatie, výborný
tenis, a vydarené ďalšie ročníky. Verím, že objavíme nové
tenisové talenty aj pod Tatrami,“ podčiarkol zakladateľ
turnaja Poprad - Tatry Challenger Tour 2015.
(mav)

Spoločenská kronika
MANŽELSTVO UZAVRELI

V Poprade:
2. mája - Jana Čudejková a Ján Jasenčák, 8. mája - Silvia Tomková a Lukáš Kubaľa, Dominika Sariková a Miroslav Horváth, 9. mája
- Karolína Kačová a Ing. Peter Engler, 15. mája - Adriána Pokrivková
a Peter Maličký, Ľubomíra Brajerová a Ján Rabský, 16. mája - Nikola Valečková a Ján Skokan, Katarína Dovalovská a Peter Šlosár, Mária
Rusňáková a Miroslav Medvec, Karina Žigová a Roman Polhoš, 22.
mája - Mgr. Lucia Tomusková a Mgr. Ján Harnisch, 23. mája - Simona Kopčáková a Ľubomír Zadražil, Ing. Mariana Almášiová a Marek
Dragošek, 29. mája - Mgr. Petra Lenďaková a Peter Kocúr, 30. mája Eva Frkáňová a Martin Buday, Martina Malíková a Martin Vnuk, Miriam Hrdinová a František Petrik, Lenka Majlenderová a Patrik Pikora.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI

2. mája vo Veľkej s Ing. Zuzanou Červenkovou, 32-ročnou, 2. mája
v Spišskej Sobote s Martinom Baranom, 65-ročným, 4. mája vo Veľkej s Milanom Slavkovským, 63-ročným a so Žofiou Hrehorčákovou,
97-ročnou, 5. mája vo Veľkej s Júliou Štefancovou-Pavanovou, 79-ročnou, 7. mája v Matejovciach s Johanou Bednarčíkovou, 81-ročnou, 7.
mája vo Veľkej s Júliou Majdanovou, 87-ročnou, s Valériou Iždinskou,
81-ročnou a s Mgr. Dušanom Králikom, 67-ročným, 9. mája v Sp. Sobote s Máriou Bobovskou, 69-ročnou, 12. mája vo Veľkej s Michalom Drugačom, 85-ročným a s Elenou Mikovou, 88-ročnou, 14. mája vo Veľkej
s Martou Odstrčilovou, 69-ročnou, s Annou Harmanovou, 54-ročnou,
15. mája vo Veľkej s Boženou Šašurovou, 87-ročnou, s Jánom Tencerom,
53-ročným, s Igorom Petrišom, 47-ročným, 18. mája vo Veľkej s MUDr.
Annou Bezecnou, 74-ročnou, s Ján Kondrtom, 68-ročným, 19. mája
vo Veľkej s Ľudovítom Šmelkom, 70-ročným, s Annou Sadvárovou,
76-ročnou, 20. mája vo Veľkej so Štefániou Danielčákovou, 86-ročnou,
22. mája vo Veľkej s Františkom Fogélom, 66-ročným, s Pavlom Balúnom, 87-ročným, 23. mája vo Veľkej s Alžbetou Holubovou, 96-ročnou,
s Teréziou Rackovskou, 85-ročnou, 25. mája vo Veľkej s Petrom Labajom, 49-ročným, 26. mája v Sp. Sobote so Šimonom Brejkom, 75-ročným, 26. mája v Matejovciach s Helenou Grónskou, 88-ročnou, 29.
mája vo Veľkej s Dušanom Kováčikom, 77-ročným, s Juditou Palušákovou, 79-ročnou, 30. mája vo Veľkej s Václavom Znanecom, 77-ročným.

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O vstupenky do AquaCity

AquaCity Poprad - vodný svet
pod Vysokými Tatrami ponúka
návštevníkom 13 vonkajších a
vnútorných termálnych a relaxačných bazénov. K dispozícii je
350 vodných atrakcií - masážne
trysky, vírivky, perličky, vodné
hríby a dalšie. V apríli otvorilo
AquaCity aj najväčšie dvojpodlažné wellness centrum na Slovensku s rozlohou 1 590 m2.
Redakcia novín Poprad v spolupráci s AquaCity Poprad pripravila
pre čitateľov súťaž o tri celodenné
vstupenky do aquaparku v našom

meste. Podmienkou zaradenia do
súťaže je vystrihnúť kupón, ktorý
je súčasťou tejto súťaže a zaslať ho
do redakcie do 22. júna 2015. Mená
vyžrebovaných čitateľov budú uverejnené v stredu 24. júna 2015 v novinách Poprad číslo 24.
(ppš)
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Súkromná stredná odborná škola
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