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Matejovčania nechcú komunitné centrum na Staničnej ulici

Popradskí poslanci zakonzervovali existujúci stav

Voči pripravovanej vý-
stavbe komunitného cen-
tra pre neprispôsobivých 
občanov v  Matejovciach 
sa zdvihla vlna odporu 
zo strany obyvateľov tejto 
mestskej časti. Pod petíciu 
proti tomuto zámeru sa 
podľa Ľuboša Stankovena, 
predsedu petičného výboru 
podpísalo vyše 1300 obča-
nov.

 Doručili ju na mestský 

úrad a  o  jej vybavení in-
formovala na štvrtkovom 
rokovaní mestského zastu-
piteľstva vedúca právneho 
oddelenia Anna Gaborčíko-
vá. Uviedla: „Posúdili sme, 
že to nie je petícia, ale pod-
net a po prekontrolovaní sme 
započítali ako platné podpisy 
962 osôb.“ Poukázala na to, 
že petícia nesmie vybočo-
vať zo zákonov a  porušovať 
práva národnostných men-

šín a  etnických skupín, čo 
sa v  prípade matejovského 
prípadu pohybuje na hrane. 

Ľ. Stankoven zdôraznil, 
že lokalita na Staničnej uli-
ci v  Matejovciach je pre 
komunitné centrum, podľa 
názoru miestnych určené 
pre rómskych spoluobča-
nov, neprijateľná: „Nebola 
urobená analýza súčasného 
stavu, nevieme, aká by bola 
kontrola fungovania tohto 

centra, napríklad komunitné 
centrum vo Veľkej Lomnici 
dodnes nefunguje. Celý pro-
jekt mi pripadá ako obrovské 
riziko a šafárenie s peniazmi 
aj budúcnosťou najmä mlad-
šej generácie v našej mestskej 
časti.“ Dodal, že podľa jeho 
poznatkov, prví Rómovia 
prišli do Matejoviec až v 50-
tych rokoch minulého sto-
ročia a  poukázal na dnešnú 
situáciu s  marginalizova-

nou komunitou obyvateľov, 
s  ktorými majú problémy. 
Primátor Popradu Jozef Šva-
gerko povedal, že myšlienka 
komunitného centra bola zle 
pochopená a má Matejovča-
nom pomôcť. Vo štvrtok je 
naplánované na mestskom 
úrade stretnutie s  petič-
ným výborom.  Samosprá-
va chce riešiť komplexne aj 
iné otázky, ktoré trápia túto 
mestskú časť.  (mar)

Poslanci na štvrtkovom rokovaní 
mestského zastupiteľstva neschvá-
lili Zmenu a doplnok Územného 
plánu (ÚPN) 2016 mesta Poprad. 
Práce na tomto dokumente, ktorý 
mal prispieť k ďalšiemu dynamic-
kému rozvoju mesta, trvali jeden a 
pol roka.

Samospráva ho prerokovávala s in-
štitúciami, ale podrobne aj s verejnos-
ťou. Viceprimátor Pavol Gašper (na 
foto dole), ktorý materiál predkladal, 
konštatoval, že do zmeny a doplnku 
ÚPN bolo zahrnutých aj približne 
150 nových pripomienok zo strany 
občanov. Doteraz platný ÚPN bol 
schválený v roku 1998, v roku 2003-4 

sa uskutočnila väčšia aktualizácia. 
Na zastupiteľstvo prišli i občania, 

ktorí mali výhrady k dokumentu. 
Poslanci im udelili slovo. Denisa Vo-
záková zo Spišskej Soboty hovorila 
predovšetkým o problémoch v loka-
lite Walltech: „Kedy bude prístupová 
cesta, žiadali sme vyčlenenie územia 
na park, detské ihrisko...“ Štefan 
Péter poukazoval na preťaženú lo-
kalitu bývalých Stavomontáží, Tep-
lickej a Stavbárskej ul., ktorá bývala 
kedysi pokojná: „Rozširuje sa Schüle 
a ďalšie prevádzky a je to problém. 
Obávame sa zhoršenia situácie a ne-
gatívnych vplyvov na funkciu býva-
nia.“ Jozef Olejár z Veľkej upozornil 

na lokalitu v krížení 
ulíc Na letisko, Tep-
lická a Šarišská a 
pokladá akékoľvek 
zvyšovanie zástavby 
mimo formy rodin-
ných domov za za-
ťažujúce. Ján Vaľko 
(na foto hore) z OZ 
Popradčania za čis-
tejšie životné pros-
tredie popísal kroky, 
ktoré OZ podniklo 
a zdôraznil: „Návrh 
zmeny a doplnku 

ÚPN nerieši problémy občanov z tej-
to lokality, hrozí ďalšie rozširovanie 
Schüle.“ Dodatočne v priebehu ro-
kovania vystúpil s pripomienkami aj 
zástupca záhradkárov. 

Svoj názor vyjadrili tiež poslan-
ci. Adrián Kromka zhrnul, prečo je 
proti: „Od začiatku som bol kritikom 
tohto materiálu, výsledok nie je dobrý 
pre mesto, ani pre obyvateľov.“ Peter 
Brenišin a Beáta Sichrovská diskuto-
vali k situácii ohľadne Schüle, Vladi-
mír Lajčák si pozorne vypočul pri-
pomienky občanov a povedal: „Je to 
obrovský materiál, zdá sa mi celkovo 

dobrý a v podstate zostalo veľmi málo 
nevyriešeného. Nepozdáva sa mi pre 
3-4 malé veci neprijať takýto zásad-
ný materiál.“ 1. viceprimátor Igor 
Wzoš vypracovanú zmenu a dopl-
nok pokladá za kvalitné a posúvajú-
ce mesto v plánovaní o 10-20 rokov: 
„Mesto Poprad už dlhé roky bojuje so 
stagnáciou, počet obyvateľov dlhodo-
bo klesá. Tento návrh aktualizácie 
ÚPN mohol byť jedným z vážnych 
nástrojov, ako tento stav zmeniť. To, 
že nebol prijatý v plnom znení je veľ-
mi veľká škoda pre občanov mesta.“ 

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne Zámenu pozemkov v Kvetnici neschválili

Telocvičňu na Francisciho ulici napokon nezbúrajú

Popradskí poslanci zakonzervovali existujúci stav

Poslanci na štvrtkovom zasada-
ní neschválili zámenu pozemkov 
rekreačného areálu v Mlynčekoch 
vo vlastníctve mesta za pozemky v 
Kvetnici vo vlastníctve spoločnos-
ti Danmir s doplatkom vo výške 
61 600 eur v prospech tejto firmy. 
Podľa znaleckých posudkov ide o 
rozdiel medzi hodnotou zamieňa-
ných nehnuteľností - 194 tis. eur 
v Kvetnici oproti 132 400 eur v 
Mlynčekoch. Zámena mala vyrie-
šiť majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov pod komunikáciami, 
chodníkmi a verejnou zeleňou v tej-
to mestskej časti. 

Spoločnosť Danmir je majiteľom 
kvetnických pozemkov, ktoré za-
hŕňajú aj jedinú prístupovú cestu 
k tamojším bytovkám. Keď pred 
približne deviatimi rokmi zanikal 
liečebný ústav v Kvetnici, pozemky 
rozpredávala likvidačná komisia. 
Primátor Popradu Jozef Švager-
ko povedal: „Prečo si vtedy mesto 
neuplatnilo nároky u likvidátora, ale 
teraz musíme riešiť minulosť. Verím, 

že poslanci, ktorí 
hlasovali proti, 
prídu s nejakými 
možnosťami, ako 
situáciu riešiť. 
Občanom zostá-
va odkázať, aby 
si pozreli, ako po-
slanci hlasovali a 
prečo nepodporili 
tento návrh.“ V 
minulosti nebo-
lo zriadené ani 
žiadne vecné bremeno na právo pre-
chodu a prejazdu. Primátor  nechce 
nechať obyvateľov Kvetnice ako ru-
kojemníkov stavu, ktorý nespôsobili 
a stále verí, že sa nájde riešenie.

Predseda klubu opozičných po-
slancov Štefan Pčola, ktorý zámenu 
nepodporil, si nie je istý, či mesto 
vyčerpalo všetky právne možnosti: 
„Niekoľkokrát sme sa stretli spolu s 
poslankyňou Annou Schlosserovou s 
obyvateľmi Kvetnice. Chceli sme spo-
znať situáciu. Som toho názoru, že 
nie sú jasne zdokladované a vysvetle-

né vlastnícke práva a ak existuje mož-
nosť, že vlastníci bytov budú zapísaní 
ako vecné bremeno na tej ceste, poč-
kajme, kým vyčerpáme všetky právne 
možnosti.“ Takúto eventualitu uvie-
dol na MsZ viceprimátor Pavol Gaš-
per: „Uplatnenie vecného bremena zo 
zákona by však vyriešilo iba prejazd 
a parkovanie pre vlastníkov dotknu-
tých bytov. Žiadna ďalšia osoba by 
tam nemohla ani prechádzať.“ 

Za schválenie zámeny hlasovalo 9 
poslancov, 7 proti, zdržali sa 2, ne-
hlasoval 1.   (mar)

Na ostatnom mestskom 
zastupiteľstve riešili po-
pradskí poslanci aj otáz-
ku telocvične na Fran-
cisciho ulici, ktorá bola 
pôvodne pripravená na 
asanáciu.

Vedenie mesta situáciu 
prehodnotilo a  telocvič-

ňu chce zachrániť. Mest-
ské zastupiteľstvo mesta 
Poprad ešte v júni minu-
lého roka schválilo asa-
náciu budovy telocvične 
na Francisciho ulici a 
jej následné vyradenie 
z  majetku mesta. Došlo 
však k  prehodnoteniu 

zámeru a  tak poslanci 
napokon minulý týždeň 
schvaľovali kapitálové 
výdavky na spracovanie 
projektovej dokumentá-
cie na rekonštrukciu tejto 
budovy. „Existuje mnoho 
čakateľov, ktorí by si novú 
telocvičňu zaslúžili, pre-
to ma zaujíma, či budú 
telocvičňu využívať via-
ceré športové kluby z  ra-
dov úpolových športov, 
či gymnastiek,“ pýtal sa 
poslanec Vladimír Laj-
čák. „Toto je jedna z mála 
telocviční, ktorá má taký 
vysoký strop, že je vhod-
ná aj na volejbal a  ten 
sa dynamicky v  Poprade 
rozvíja,“ načrtol vicepri-

mátor Igor Wzoš. „Zme-
nili sme zámer, nakoľko 
statický posudok vyhovo-
val využívaniu v takomto 
stave. Naopak, zakazoval 
nadstavbu a  rozširovanie 
stavby. Narábali sme s in-
formáciami, že zbúranie 
a  postavenie novej budo-
vy bude lacnejšie, ale po 
overovaní sme prišli na 
to, že to nie je pravda. 
Budem rád, ak projektová 
dokumentácia bude počí-
tať s  viacerými alternatí-
vami pre rôzne športové 
odvetvia, aby v  tejto te-
locvični našli uplatnenie 
všetci, ktorí to potrebu-
jú,“ vyjadril sa primátor 
Jozef Švagerko.  (ppv)

Štefan Pčola objasnil, prečo hlasoval 
proti: „Mne sa nepozdávali procesné 
postupy, na naše otázky neboli jasné 
odpovede. Vážim si prácu tímu, kto-
rý na zmene a doplnku pracoval, ale 
môj názor je, že v tejto chvíli stačila 
digitalizácia ÚPN a riešenie dopravy 
a hlavne venovanie sa podrobne po 
určitých častiach, nie v takom veľkom 
celku.“ 

Konečné hlasovanie bolo 11 hlasov 
za, 8 proti. Viceprimátor P. Gašper 
uviedol: „Je mi ľúto, že dnes poslan-

ci neschválili predkladaný materiál 
a hlavne boli proti tí poslanci, ktorí 
sedeli v laviciach, keď sa odsúhlasili 
problémové záležitosti, voči ktorým 
vystúpili občania na dnešnom roko-
vaní. V podstate zakonzervovali exis-
tujúci stav.“ Spracovateľ zmeny a do-
plnku ÚPN Martin Baloga dodal, že 
budú žiadať o usmernenie minister-
stva dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja. Objasnil dôvody: „ÚPN 
sa schvaľuje uznesením, na ktorého 
schválenie stačí 50 percent hlasov, 
ale na schválenie záväznej časti tre-

ba všeobecne záväzné nariadenie, 
pri ktorom musia byť tri pätiny.“ Vi-
ceprimátor P. Gašper sa zhodol, že 
mesto požiada o odborný výklad, 
ako má postupovať ďalej. Podľa jeho 
názoru, bola záväzná časť schválená, 
ale účinnou by sa stala vtedy, ak by 
bola za účinnú vyhlásená VZN, av-
šak to nebolo prijaté. 

Primátor Popradu Jozef Švagerko 
považuje situáciu za patovú, nech-
ce v nej nechať občanov a verí, že 
sa poslanci k dokumentu ešte vrá-
tia.    (mar)

• DNES 1. marca je Popolcová ale-
bo  Škaredá streda, ktorá je  v  rím-
skokatolíckom  liturgickom kalen-
dári  prvý deň  pôstneho obdobia. Jej 
termín pripadá na 40. deň pred Veľ-
kou nocou. Do týchto 40 dní sa ne-
počítajú nedele, preto v praxi pripadá 
Popolcová streda na 46. deň pred Veľ-
konočnou nedeľou. • JARNÉ prázdniny si školáci z náš-
ho kraja začnú užívať od pondelka 6. 
marca do piatka 10. marca. • VŽDY prvý štvrtok v mesiaci 
majú obyvatelia Popradu možnosť 
využiť služby bezplatnej mediačnej 
poradne. Mediátori budú k dispozícii 
aj tento štvrtok 2. marca od 14. do 16. 
hod. v priestoroch Mestského úradu 
v Poprade.• PRERUŠENÁ distribúcia elek-
triny z  dôvodu plánovaných prác na 
zariadení vysokého napätia bude za-
jtra 2. marca o 8. do 11.30 hod. na Ul. 
1. mája, Hviezdoslavovej ul. a  Ulici 
Popradské nábrežie. Presné čísla od-
berných miest, ako aj čísla domov sú 
uverejnené na webovej stránke mesta 
- www.poprad.sk • V  SOBOTU 4. marca sa v  kine 
Cinemax v OC Max bude konať ak-
cia pod názvom Kali v tvojom meste. 
O 14. hod. sa  uskutoční minikoncert 
rapera Kaliho, po ňom bude autogra-
miáda a o 14.45 hod. sa začne premie-
tanie filmu Únos, ktorý uvedie Kali 
a jeho tvorcovia.• V  NEDEĽU 5. marca o  18. hod. 
uvidia návštevníci Divadelných fa-
šiangov 2017 v Dome kultúry v Spiš-
skej Sobote predstavenie s  názvom 
Deväť dioptrií v podaní Celkom ma-
lého divadla zo Starého Tekova.• ĎALŠIA Babská jazda sa v kine Ci-
nemax v OC Max uskutoční v utorok 
7. marca o 18. hod. Premietať sa bude 
film s názvom Aj dvaja sú rodina.• CESTOVATEĽSKÝ večer v  Gro-
teske sa uskutoční dnes 1. marca o 19. 
hod. Svoje zážitky z delty Dunaja na 
Seakajaku porozpráva Mario Rio 
Urbanec. 2. marca o 19. hod. bude v 
Groteske projekcia tvorby európskych 
fotografov FOTO FEST Košice 2017.• HODNOTIACA členská schôdza 
denného centra v Matejovciach sa 
uskutoční 7. marca o 14. hod.   (ppš) (Dokončenie zo str. 1)

Parkovací dom, ktorý bol navrhova-
ný na Rastislavovej ul. na sídlisku Juh 
sa stavať nebude. Mesto sa rozhodlo 
vyhovieť prianiu občanov, ktorí v  tej-
to lokalite bývajú a  parkovací dom na 
zvýšenie komfortu parkovania a počtu 
parkovacích miest si neželali. V  tejto 
veci bola spísaná aj petícia, ktorú pod-
písalo 343 osôb.   (pmg)

Parkovací 
dom nebude
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Krátke správyMesto a kraj združili peniaze na okružnú križovatku

Športové kluby dostanú dotácie vo výške 470 tisíc eur

Rekonštrukciu prešetrí hlavná kontrolórka

• HASIČI v tatranskej oblasti mali 
minulý týždeň v piatok v dôsledku sil-
ného vetra veľa práce s odstraňovaním 
popadaných stromov. Zasahovali v 
Tatranskej Lomnici na Ceste slobody, 
väčší počet popadaných stromov bol 
aj v katastri obce Ždiar pri odbočke 
na Bachledovu dolinu. Meteorológo-
via hlásili nový rekord z Lomnického 
štítu. Namerali tu najrýchlejší vietor 
minimálne od roku 1951, odkedy je 
v prevádzke tamojšia meteorologická 
stanica. Rýchlosť vetra na Lomnickom 
štíte namerali až 222 km za hodinu a 
je to iba štvrtý zápis v histórii meraní, 
ktorý prekonal 200-kilometrovú hra-
nicu.• VLAKOVÝ dopravca RegioJet roz-
šíril od nedele 26. februára počet pria-
mych vlakových spojov na trase Pra-
ha - Košice a späť o ďalší spoj. Denne 
tak pôjdu na trase Praha - Olomouc 
- Ostrava - Žilina - Poprad - Košice 
tri spoje v každom smere. Nový spoj 
bude mať odjazd ráno o  4.03 hod. z 
Košíc a príjazd do Prahy o 12.12 hod. 
a v opačnom smere bude odchádzať o 
14.44 hod. z Prahy hl. n. s príjazdom 
do Košíc o 22.44 hod. • ÚSTREDIE ľudovej umeleckej 
výroby vo svojej galérii v Tatranskej 
Lomnici otvára v  piatok 3. marca 
novú výstavu, ktorá bude prezento-
vať originalitu, tvorivosť a remeselnú 
zručnosť ľudí na východnom Sloven-
sku. Prostredníctvom ukážok z tvorby 
ôsmich súčasných majstrov ľudovej 
umeleckej výroby budú môcť návštev-
níci obdivovať majstrovskú prácu v 
drevorezbe, kováčstve, tkaní na kros-
nách, klobučníctve, ale aj vo výrobe 
minikrojovaných bábik. Výstava potr-
vá do 17. mája 2017.• ŠÉFKUCHÁR z hotela Kempinski 
na Štrbskom Plese Tomáš Tejbus sa 
pri príprave nového menu inšpiroval 
zvykmi z  nášho regiónu. Pre náv-
števníkov Vysokých Tatier zaradil do 
menu tradičné oškvarkové knedličky 
či tatranské slané džadky. • PLÁVAREŇ vo Svite bude od 20. 
marca do 7. apríla uzatvorená z dôvo-
du  pravidelnej odstávky. • SLOVENSKÁ národná galéria 
Kaštieľ Strážky v spolupráci s organi-
záciou Človek v ohrození pozýva ve-
rejnosť na premietanie dokumentár-
nych filmov v piatok 3. marca. O 18. 
hod. diváci uvidia film Skoro svätá 
a o 20. hod. Farida. • RÝCHLIKY aj osobné vlaky začali 
od nedele chodiť v iných časoch, ako 
boli cestujúci doteraz zvyknutí. Z dô-
vodu pokračujúcich výlukových prác 
ŽSR pri modernizácii úseku Žilina 
zriaďovacia stanica - Dolný Hričov 
dochádza k časovým posunom rých-
likov. Všetky zmeny sú uverejnené na 
webovej stránke železníc.  (ppš)

Pred záverom februárového mest-
ského zastupiteľstva rozvírili zasa-
danie tri body - zmena rozpočtu pre 
Mestskú políciu v  Poprade, infor-
matívna správa o vybavení podania 
- petície proti výstavbe komunitné-
ho centra v Poprade - Matejovciach 
(viac na 1. str.) a  doplnenie plánu 
činnosti útvaru hlavnej kontrolór-
ky mesta na 1. polrok tohto roku o 
komplexnú kontrolu realizácie zá-
kazky rekonštrukcie sociálneho zá-
zemia vo vestibule mestského úradu 
z dôvodu neobvykle vysokej koneč-
nej ceny, čo v  úvode MsZ navrhol 
poslanec Štefan Pčola.

Tento návrh podporil aj primátor 
Popradu J. Švagerko a povedal: „Nie 
som odborník na stavebné veci, je tu 
však dostatok ľudí a verím, že tí ne-
pochybili. Ak by mi niekto vyčítal, že 
rekonštruujeme záchody vedľa mojej 

kancelárie alebo tam, kde chodia len 
dvaja zamestnanci, v  poriadku, ale 
ak to má byť pre občanov nášho mes-
ta a  sú to verejné toalety, som hrdý, 
že ponúkneme lepšie podmienky. 
Urobili sme WC pre imobilných obča-
nov, je tam prebaľovací pult pre deti, 
lebo sa konajú prijatia malých detí, 
svadobné obrady aj podujatia, ktoré 
majú často medzinárodný charakter. 
Môžeme polemizovať o  cenách, dá 
sa všetko urobiť lacnejšie, lepšie, keď 
sa pochybilo, urobíme opatrenia, aby 
sa také veci nestávali.“ Reagoval i na 
ďalšie veci, ktoré kolujú najmä po 
sociálnych sieťach. Dodal, že neváha 
pustiť sa do ťažkých a problémových 
záležitostí, aj keď si môže uškodiť 
a  nedá sa zastrašiť. 1. viceprimátor 
I. Wzoš navrhol do plánu kontrolnej 
činnosti útvaru hlavnej kontrolórky 
zaradiť aj kontrolu realizácie zá-

kazky recepčného pultu v  Mestskej 
informačnej kancelárii z  roku 2014 
s podozrením, že tiež išlo o vysokú 
sumu vyše 8 tisíc eur. 

Návrh na zmenu rozpočtu mes-
ta Poprad na rok 2017 pre Mestskú 
políciu v  Poprade predložil náčelník 
Štefan Šipula a vyžiadala si ju situácia 
súvisiaca s vysporiadaním finančných 
nárokov v  roku 2010 prepusteného 
mestského policajta, ktorý vyhral súd-
ny spor  a  od konca minulého roku 
opäť pracuje v mestskej polícii. Vznik-
li mu nároky z neplatného rozviazania 
pracovného pomeru. Zatiaľ ide o vy-
rovnanie jednej čiastky, ale očakáva 
sa, že finančné vysporiadanie bude 
ešte vyššie. Celú situáciu poslancom 
vysvetľovala vedúca právneho odde-
lenia MsÚ Anna Gaborčíková a tiež 
právny zástupca druhej strany. MsZ 
zmenu rozpočtu schválilo.  (mar)

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo pre tento rok na 
činnosť športových klu-
bov 470 tisíc eur, čo je o 40 
tisíc viac oproti predchá-
dzajúcemu roku. Celkovo 
dostalo mesto 32 žiadostí 
a dokopy športovci žiadali 
spolu o sumu 1 360 tisíc 
eur.

Mestu Poprad predloži-
li žiadosti o  poskytnutie 
dotácií na športovú čin-
nosť prioritných klubov 
pre žiacke a  mládežnícke 
kategórie a kategórie dospe-
lých (HK Poprad, Hoke-
jový klub Športový klub 
polície Poprad, Basketba-
lová akadémia mládeže 
Poprad, Futbalový klub 
Poprad, Ženský hokejový 
klub POPRAD) v sume 

1 265 tisíc eur.  Ostatné 
športové kluby požiadali o 
90 890 eur. 

Na minuloročnej konfe-
rencii o športe prijali uzne-
senie, že 15 percent z celko-
vej schválenej sumy pôjde 
pre ostatné - malé športové 
kluby, čo predstavuje viac 
ako stopercentný nárast. 
Vedúca odboru školstva, 
mládeže a športu Edita Pi-
lárová povedala: „Pre ne 
bola teda na tento rok sta-
novená suma 70 tisíc eur, z 
toho 10 tisíc dostane Ženský 
hokejový klub Poprad a 
5 tisíc Krokus extrem sport 
team na expedíciu na po-
slednú osemtisícovku v Hi-
malájach. Zostávajúcich 
55 tisíc sa bude rozdeľovať 
na zasadaní komisie škol-

stva, športu a mládeže pri 
MsZ. Už máme žiadosti vo 
výške 98 tisíc.“ 

Dotácie schválili poslanci 
na zasadaní MsZ minulý 
týždeň, a to pre žiacke a 
mládežnícke kategórie HK 
ŠKP Poprad vo výške 59 ti-
síc eur, družstvo dospelých 
HK Poprad 137 500 eur, 
FK Poprad 136 500 eur, z 
toho žiacke a mládežnícke 
kategórie 89 tis. a druž-
stvá dospelých 47 500 eur, 
BAM Poprad 80 500 eur, z 
toho žiacke a mládežnícke 
kategórie 41 tis., družstvo 
žien 39 500 eur, ŽHK 
Poprad 10 tisíc eur, Krokus 
extrem sport team 5 tis. a 
pre ostatné športové kluby 
41 500 eur plus takmer 13 
600 eur, ktoré pochádzajú 

z ušetrených peňazí z po-
skytnutej dotácie pre HK 
ŠKP Poprad na úhradu 
nákladov na nájom a služ-
by spojené s nájmom, resp. 
na úhradu prevádzkových 
nákladov. 

Cieľom mesta Poprad v 
roku 2017 je naďalej pod-
porovať športové kluby 
v súlade s prijatou Kon-
cepciou rozvoja športu v 
meste Poprad. Podporova-
ním športových klubov sa 
vytvára u mládeže vzťah k 
zdravému životnému štýlu, 
pohybovým aktivitám a vy-
tvárajú sa podmienky pre 
rast budúcich úspešných 
mladých športovcov, ktorí 
reprezentujú nielen svoje 
kluby, ale aj Poprad doma i 
v zahraničí.  (pmm)

Už v lete sa predpokladá začiatok prác na pre-
stavbe križovatky cesty Ul. slovenského odboja 
a Ul. hraničnej na okružnú križovatku. Stavba 
bude spolufinancovaná mestom Poprad a Pre-
šovským samosprávnym krajom v pomere 250 
tisíc mesto a  300 tisíc eur PSK. Prestavbu si 
vyžaduje zvýšenie bezpečnosti a plynulosti pre-
mávky v krížení ciest v blízkosti Billy na sídlisku 
Západ. Na štvrtkovom rokovaní MsZ poslanci 
schválili účasť mesta v  združení bez právnej 
subjektivity s  PSK na realizáciu tejto stavby. 
Mesto zároveň zabezpečí majetkovo-právne 
vysporiadanie pozemkov, vydanie právoplat-
ného stavebného povolenia, proces verejného 
obstarávania na výber zhotoviteľa prestavby, 
výkon objednávateľa a stavebného dozoru stav-
by, ako aj dokumentáciu skutočného zrealizo-
vania stavby.    (pmm)
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• MINULÝ týždeň v  pondelok 
zasahovala hliadka MsP Poprad 
vo večerných hodinách v mestskej 
časti Poprad-Veľká na Ulici dolný 
rad, odkiaľ občania nahlásili voľne 
pusteného psa. Túlavého labradora 
mestskí policajti odchytili a umiest-
nili do útulku, keďže sa nepodarilo 
zistiť jeho majiteľa.• V  UTOROK 21. februára večer 
pracovníka stálej služby MsP Poprad 
telefonicky upozornila obyvateľka 
mesta Poprad na vodiča vozidla, 
ktorý násilným spôsobom demon-
toval blokovacie zariadenie tzv. 
„papuču“ z kolesa svojho zabloko-
vaného vozidla, s ktorým vošiel do 
zákazu vjazdu na Murgašovej ulici. 
S vozidlom sa z miesta pokúsil ujsť. 
Nezašiel však ďaleko a  36-ročnému 
vodičovi z Estónska bola na mieste 
uložená bloková pokuta vo výške 50 
eur za priestupok proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky.• MINULÝ týždeň vo štvrtok za-
sahovali podvečer mestskí policajti 
na Francisciho ulici pred prevádz-
kou potravín, kde dochádzalo k 
hádke medzi neznámou ženou a 
mužom. Policajti 45-ročného muža 
a  41-ročnú ženu, ktorí boli pod 
vplyvom alkoholu upokojili. Obaja 
následne z miesta odišli.  (msp)

V programe februárového mestské-
ho zastupiteľstva bolo tiež Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta, ktorým sa 
schvaľuje Prevádzkový poriadok pre 
pohrebiská v meste Poprad 1. vice-
primátor Igor Wzoš predložil pozme-
ňujúci návrh s úpravou cenníka slu-
žieb tak, aby súčasťou prílohy tohto 
poriadku boli len služby, ktoré majú 
charakter cintorínskych služieb.

Ceny pohrebných služieb navrhol 
odčleniť a budú predmetom úpravy 
cenníka, ktorý vydajú PCS. Posky-
tovanie cintorínskych služieb totiž 
samospráve vyplýva zo zákona, ale 
pohrebné služby sú považované za 

podnikateľskú, komerčnú činnosť. 
Poslanci tento návrh schválili. Ceny 

za cintorínske služby zostali rovnaké 
ako v minulosti.

1. viceprimátor uviedol: „Na jednej 
strane si uvedomujem, že ceny zaostá-
vajú za reálnymi nákladmi, ale na 
druhej strane rešpektujeme finančné 
možnosti bežných občanov. Z toho 
dôvodu, pokiaľ to bude možné, mesto 
dofinancuje tieto služby. V súčasnosti 
odchádza generácia, ktorá má najniž-
šie dôchodky a nemôže si dovoliť platiť 
za cintorínske služby v komerčných ce-
nách. A to sme vzali do úvahy.“

V tejto súvislosti sa k činnosti PCS 

rozvinula diskusia. Najviac pripo-
mienok predniesla poslankyňa Anna 
Schlosserová a týkali sa hlavne pre-
vádzkovania týchto služieb odborne 
spôsobilou osobou, zverejnenia man-
dátnej zmluvy, použitia búracieho 
kladiva, kontrol z vyšších orgánov 
a pod. Pripojil sa aj poslanec Milan 
Baran. Poslancom odpovedal kona-
teľ PCS František Švirloch, ktorý vy-
svetľoval všetky otázky a uvádzal ich 
na správnu mieru. Pokiaľ boli určité 
nejasnosti, došlo k náprave a obča-
nia neboli pri poskytovaní pohreb-
ných a cintorínskych služieb nijako 
ukrátení ani ohrození.  (mar)

• MsZ schválilo dotáciu na podporu využívania do-
pravných služieb, regionálneho rozvoja a zamestnanosti 
pre SAD Poprad vo výške 2500 eur na vydávanie mest-
ských čipových kariet pre občanov mesta. V minulom 
roku ich bolo vydaných 597 s  vyčerpaním dotácie vo 
výške takmer 2150 eur. • Viceprimátor Pavol Gašper informoval MsZ o  prí-
pravných prácach projektu jednoduchých pozemkových 
úprav v  lokalitách Juh 4 - Nový Poprad a  Veľká - časť 
Turnička. Projekt predstavuje najvhodnejšie riešenie od-
stránenia problémov, ktoré bránia výstavbe v týchto loka-
litách (rozdrobenosť vlastníckych vzťahov, neprístupnosť 
a nevhodné tvary pozemkov). „Dnes už vieme s určitosťou 
povedať, že potrebný súhlas vlastníkov vlastniacich nadpo-

lovičnú výmeru pozemkov v daných územiach sa podarilo 
získať. Do polovice minulého týždňa to bolo vyše 60 perc. 
Niekde sú aj časti, kde súhlasilo 90 perc.“.• Poslanci schválili doplnenie vecnej náplne na rok 2017 
a finančného zabezpečenia pre projektovú dokumentáciu 
na zaradenie novej investičnej akcie - revitalizácie vnút-
robloku na sídlisku Juh v Poprade. Rozvinula sa diskusia 
k výberu vnútrobloku. Poslanci požadovali, aby boli v dosta-
točnom predstihu informovaní a mohli o výbere rozho-
dovať, pretože v meste je niekoľko vnútroblokov, ktoré si 
vyžadujú rekonštrukciu. Považujú za vhodné vopred pre-
konzultovať túto otázku v komisiách aj na zasadnutiach 
volebných obvodov. Mesto len predbežne vytypovalo 
lokalitu na Juhu kvôli možnosti využiť prostriedky z eu-
rofondov. Podmienkou však je, aby minimálna rozloha 
plochy bola najmenej 8 tisíc m2.   (mar)

Pri cenách vzali do úvahy reálne finančné možnosti občanov

Zo zastupiteľstva

Mestská polícia Poprad

Svetový deň sprievodcov 
si pripomenul aj Poprad a v 
utorok 21. februára pripra-
vila popradská Mestská in-
formačná kancelária (MIK) 
tri bezplatné prehliadky 
Námestia sv. Egídia a rovno-
menného kostola. Spolu sa 
na nich zúčastnilo viac ako 
40 záujemcov zo Slovenska, 
Poľska a Čiech. Prevažovali 
domáci turisti.

Poprad bol jedným z jede-
nástich miest, ktoré sa zapojili 
do organizovania bezplatných 
prehliadok miest, organizo-

vaných pri tejto príležitosti 
na Slovensku od roku 1990. 
„MIK ich prvýkrát usporia-
dala v minulom roku a mali 
veľmi dobrý ohlas. Návštev-
níkov najviac zaujímali „pi-
košky“, ktoré nepoznali. Prišlo 
aj množstvo Popradčanov, kto-
rí námestie aj kostol poznajú, 
ale práve o mnohých zaujíma-
vostiach z histórie nevedeli a 
samých ich prekvapili,“ pove-
dal Rastislav Hudec z MIK, 
ktorý účastníkov prehliadok 
sprevádzal. Hostka z Varšavy 
sa pozastavila nad patrónom 

Popradu svätým Egídiu-
som, pretože v Poľsku je 
podľa nej takmer nezná-
my. Dôchodca z Popra-
du sa chcel dozvedieť o 
histórii rímskokatolíc-
keho kostola na námes-
tí, lebo síce doň chodí, 
ale málo o ňom vie. 
Ďalšia turistka bola zve-
davá na údajne najstar-
šie vyobrazenie Tatier. 
„Kdesi sa objavila takáto 
zmienka, ale asi mno-
hých sklamem - vyobra-
zenie Tatier sa v kostole 
nenachádza. Ono tam 

kedysi bolo, ale nebolo ani naj-
staršie, ani to nebola pôvodná 
maľba. Pri renovácii kostola 
bola odstránená a turisti teraz 
môžu vidieť skutočné pôvodné 
fresky,“ oboznámil zvedavcov 
R. Hudec. Mohli si vypočuť 
tiež legendu o sv. Egídiovi, 
ktorému sú zasvätené kosto-
ly len v štyroch slovenských 
mestách a obciach - okrem 
Popradu je to Bardejov, Ilija 
a Hronský Beňadik. Medzii-
ným bol uctievaný ako patrón 
poľovníkov, žobrákov, malo-
mocných...  

Kostol s menom tohto svätca 
v Poprade sa datuje do druhej 
polovice 13. storočia. Podľa 
starých historických prame-
ňov mala v hlbokých lesoch 
na mieste dnešného Popradu 
stáť pútnická kaplnka sv. Egí-
dia ako pozostatok kláštora 
spustošeného Tatármi. Bola 
vraj súčasťou kráľovského 
poľovného revíru, do ktorého 
prichádzali na lov panovníci 
so svojou suitou. Poľovačka 
na Spiši sa údajne začínala 1. 
septembra zvonením zvonov 
práve v tejto kaplnke. 

Na prehliadke sa záujem-

covia dozvedeli aj o projekte 
Magna Via, ktorého je Poprad 
súčasťou. Bola to veľká histo-
rická cesta siahajúca z rumun-
ského mesta Sibiu cez Maďar-
sko, Ukrajinu a Slovensko až 
po Viedeň. Poloha Popradu 
na nej bola výnimočná najmä 
tým, že bol križovatkou rôz-
nych obchodných ciest.

Tentoraz sa bezplatné pre-
hliadky konali len priamo v 
centre a Kostole sv. Egídia, 
kde MIK zabezpečuje sprie-
vodcovské služby s dovolením 
tunajšej rímskokatolíckej far-
nosti, ale po dohode robievajú 
aj sprievodcovské výklady v 
Spišskej Sobote. V rámci jar-
ných prázdnin Prešovského 

Bezplatné prehliadky prilákali veľa zvedavcov

kraja pripravila MIK Poprad 
ďalšie bezplatné prehliadky 
Kostola sv. Egídia a priľahlé-
ho námestia, a to 11. marca o 
13.30 a 15. hod. so začiatkom 
pred MIK.  (mar)
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Každý dážď, aj veľký lejak,
sa skladá z malých kvapiek

Vo štvrtok podvečer bola 
vo veľkej zasadačke Mest-
ského úradu prednáška sve-
tového odborníka  na vodu 
Michala Kravčíka v  rámci 
kampane Tam, kde spadne, 
ktorá robí osvetu o  vode 
a  nabáda ľudí, aby rozum-
ným spôsobom zadržiavali 
vodu v krajine.

Vodou môžeme ozdravovať 
klímu. Rýchlo a  spoľahlivo. 
Dažďová voda nie je odpad. Je 
to dar, ktorý má zostať v kra-
jine. Voda, napr. zo strechy 
nášho domu by nemala ísť do 
kanála, ale do záhrady. Voda 
sa bude vyparovať, ochladzo-
vať a  vylepšovať mikroklímu. 

Každý dom v Poprade sa roč-
ne zbaví 100 m3 vody, čo je 100 
€.  Voda potom chýba, keď je 
sucho. Keď sa vyparuje menej 
vody, predlžujú sa suché obdo-
bia. Nasledujú záplavy a poča-
sie ide z extrému do extrému.

Poprad sa zaoberá lepším 
využitím vody už niekoľko 
rokov. Prebiehajú aj rozho-
vory s majiteľmi pôdy a vody, 
ktorá na ňu spadne v  súvis-
losti s jednoduchými pozem-
kovými úpravami. Zámerom 
mesta je, aby každá nová 
stavba v Poprade mala vyrie-
šené vodozádržné opatrenia. 
Mesto Poprad totiž ročne za-
platí niekoľko stotisíc eur za 

to, že dažďová voda len tak 
odteká. Jedným z  riešení by 
bolo aj budovanie parkovísk 
s „deravým“ gumovým povr-
chom. V Poprade bude v Sve-
tový deň vody (22. marca) 
súťaž o  najkrajšiu dažďovú 
záhradku a  v  júni v  Sveto-
vý deň životného prostredia 
bude vyhlásený víťaz. 

Tento týždeň M. Kravčík ab-
solvuje „vodné“ turné s pred-
náškami v  15 mestách  USA. 
Na prednáške v  Poprade 
povedal: „Pred niekoľkými 
storočiami bolo celé územie 
Indočíny zasiahnuté katastro-
fami, povodňami a tým aj hla-
domorom. Mnísi v  ašramoch 

meditovali a  prišli na to, čo 
robiť. Začali zakladať ryžové 
polia. Zadržiavaním vody sa 
zbavili záplav a  odstránili aj 
problém hladu. Na ryžových 
poliach ryžová tráva vodu ko-
reňovo prerastá, vodu obopí-
najú jemné vlákna koreňového 
systému. Voda sa tak drží na 

miestach, odkiaľ by mala lo-
gicky odtiecť. Jedno 50-tisícové 
austrálske mesto, porovnateľné 
s Popradom začalo zadržiavať 
vodu. Ceny pozemkov tam 
vďaka tomu vzrástli 3-4 ná-
sobne. Výsledkom totiž bola 
celkom iná mikroklíma, vizu-
álne aj funkčne.“  (kpa)

Pripravujú banský náučný
chodník Poprad - Kvetnica
Valné zhromaždenie čle-

nov Baníckeho cechu hor-
ného Spiša sa uskutočnilo 
vo februári v Poprade. Ro-
kovanie viedol predseda Pe-
ter Roth, ktorý predniesol 
správu o činnosti cechu za 
rok 2016 od doby pred re-
gistráciou tohto občianske-
ho združenia až do valného 
zhromaždenia.

Vyzdvihol aktivitu zaklada-
júcich členov cechu Viliama 
Hosu, Slavomíra Kyseľu a Jána 
Jurčíka pri prieskume štôlne v 
Hranovnici s jej záznamom v 
3D forme. Pozitívne zhodnotil 
aj prezentáciu baníckeho cechu 
koncom novembra a januárové 
prijatie zástupcov u prezidenta 
republiky Andreja Kisku. 

Správu o hospodárení a ná-
vrh rozpočtu predniesol Lu-

káš Hlavatý, správu dozornej 
rady Pavlína Jurčíková. Baníc-
ky cech horného Spiša prijal 
plán práce na rok 2017. Za-
hŕňa výrobu vlajky baníckeho 
cechu, rekonštrukciu vstupu 
do štôlne v severnej časti pri 
lome Kvetnica, vybudovanie 
banského náučného chodní-
ka v Kvetnici do konca júna 
2017, začleňovanie ďalších 
banských lokalít do Sloven-
skej banskej cesty, a to Ždiaru, 
Vyšných Ružbách, Litmano-
vej, Mníška nad Popradom, 
Starej Ľubovne, mestskej časti 
Podsadok. Zástupcovia cechu 
sa budú zúčastňovať na ro-
kovaniach republikovej rady 
banskej komory a združenia 
banských spolkov a cechov 
Slovenska, zúčastnia sa na 
stretnutí baníckych spolkov 

a cechov Slovenska v Novej 
Bani a na stretnutí sv. Barbory 
v Spišskej Novej Vsi.

Najzaujímavejšou tohto-
ročnou aktivitou bude ban-
ský náučný chodník Poprad 
- Kvetnica v rámci celoná-
rodného projektu Slovenskej 
banskej cesty ako zdroja 
cestovného ruchu. Bude ho 
tvoriť päť info tabúľ so zau-
jímavosťami, ako je súčasná 
morfológia Vikartovského 
chrbta a Kvetnice, geologické 

pomery Kvetnice v období 
permu, opis štôlne v severnej 
časti Kvetnice, mapa starých 
banských diel, lom Kvetni-
ca, lom Dubina, opis štôlne 
Strieborná, význam banského 
gápľa v súčasnosti ako banskej 
repliky v turistickom ruchu, 
vznik minerálov v Kvetnici 
atď. Na banskom chodníku 
sa bude finančne podieľať 
mesto Poprad a dodaním dre-
va na rámy tabúľ Mestské lesy 
Poprad. Po obsahovej strán-

ke budú tabule zabezpečovať 
Slavomír Kyseľa, Peter Roth, 
Štefan Ferenc, pedagóg z Uni-
verzity Mateja Bela Banská 
Bystrica, katedry geológie a 
mineralógie, rodák zo Svitu a 
člen cechu a ako spoluautor-
ka info tabúľ a banskej cesty 
Bianka Kyseľová, študentka 
Obchodnej akadémie v Po-
prade, ktorá napísala aj prácu 
na tému Staré banské diela v 
Kvetnici ako prostriedok v 
cestovnom ruchu.  (ppm)

Dali ste nám vedieť Je čas na strihanie a vrúbľovanie stromov
V polovici februára zasa-

dal Okresný výbor Sloven-
ského zväzu záhradkárov v 
Poprade, aby rozpracoval 
úlohy pre jednotlivé zák-
ladné organizácie. Je obdo-
bie schôdzí a preto výbor 
určil jednotlivých členov 
ako aktivistov na pomoc pri 
riešení otázok  jednotlivých 
ZO. Chceme informovať o 
pripravovaných aktivitách 
aj  školy a mládež, ako sú semináre a 
ukážky jarných rezov a celoslovenské 
výstavy. Každý aktivista bude riešiť i 
spoluprácu medzi jednotlivými člen-
mi a OV SZZ, preto žiadame, aby 

sa ohlásili na e-mailovú adresu ov-
szzpoprad@zoznam.sk, zadali svoje 
adresy, aby sme promptne mohli 
dohodnúť aktivity. Chceme hlav-
ne pomôcť už pri predjarnom reze. 

Ukážka rezu sa uskutoční 
vo Svite v ZO Breziny (za 
železničnou stanicou) 18. 
marca o 9. hod., v ZO Máj 
o 13. hod. a v ZO Štokava 
1 a 2 25. marca od 9. hod. 
Privítame záujem tiež z po-
pradských ZO. Po dohode 
môžeme inštruktáže usku-
točniť aj v týždni doobeda, 
alebo poobede.

OV SZZ v Poprade za-
znamenal v minulých dňoch úspech. 
Minulú sobotu sa v Prešove (na foto) 
uskutočnil 14. ročník súťaže v stri-
haní stromov a vrúbľovaní, ktorého 
sa po druhýkrát za sebou zúčastnil 

Jozef Kalakaj, predseda OV, minulo-
ročný víťaz. Súťažiaci predviedli rez 
na približne 12-ročných stromoch, 
na ktorých minimálne tri roky ne-
boli uskutočnené žiadne zásahy. 
Previedli takisto vrúbľovanie na 
malých podpníkoch a ukážky dru-
hov vrúbľovaní. Súťaž vyhodnotila 
šesťčlenná komisia s veľmi tesnými 
výsledkami, keď na prvých štyroch 
miestach rozhodoval o poradí iba 
bod. Prvé dve miesta získali domáci 
čerství absolventi Univerzity tretie-
ho veku v záhradkárskom odbore, 
tretie súťažiaci z okresu Stará Ľu-
bovňa a tesne štvrté Jozef Kalakaj zo 
Svitu za okres Poprad.  (jka)
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Poslanci sa zaoberali aj podnetmi občanov

Vansovej Lomnička už s päťdesiatkou na krku

Na februárovom zasadaní vo-
lebného obvodu č. 2 (sídliská Juh a 
Kvetnica) sa poslanci zaoberali pod-
netmi občanov. Obyvateľ bloku Ma-
gura na Rázusovej ul. poukázal na 
potrebu osadenia dopravnej značky 
zákaz odbočenia vľavo na novej kri-
žovatke na Juhu, kde vodiči porušu-
jú dopravné predpisy. Poslanci VO 
č. 2 dajú preveriť možnosť osadenia 
tejto dopravnej značky v spolupráci 
s oddelením dopravy MsÚ a Do-
pravným inšpektorátom v Poprade. 

Poslanec Bohumil Košický pove-
dal, že má poznatky od občanov zo 
Šrobárovej ul., že tam napriek záka-
zu stoja veľké dodávkové autá. Vice-
primátor Pavol Gašper podotkol, že 
upozornil náčelníka Mestskej polície 
v Poprade, aby zjednal nápravu a bola 
zvýšená dôsledná kontrola. Dostal 
prísľub, že mestská polícia bude ešte 
častejšie kontrolovať státie veľkých 
dodávok na sídlisku. K tejto proble-
matike diskutovali aj ďalší poslanci: 
M. Glevaňák, P. Gápa, M. Baran, P. 
Brenišin a Š. Pčola.

Poslankyňa Alena Madzinová 
predniesla podnety občanov, kto-
ré sa týkali nehoráznej zimy v au-
tobusoch MHD, k čomu poslanec 
Miroslav Glevaňák poznamenal, že 
mohlo ísť v mrazivých dňoch aj o 
technickú poruchu. Nespokojnosť 

vyjadrila s technickým zariadením 
na pohreboch v Poprade, ktorého 
používanie je niekedy nedôstojné a 
rozhodne je ho potrebné skvalitniť. 
Hovorila aj o poškodenej ceste na 
Ul. Rastislavovej a Suchoňovej, k 
čomu poslanec Milan Baran podo-
tkol, že keď pominú mrazy, zistí sa, 
čo je príčinou poškodenia. Poslan-
kyňa ďalej predniesla návrh, aby sa 
hľadala iná lokalita na riešenie vý-
stavby futbalového ihriska v Mate-
jovciach, než, ako je to plánované, 
v areáli tamojšej základnej školy. 
Zmienila sa aj o zmene územného 
plánu, k čomu sa vyjadril vicepri-
mátor P. Gašper. Zmena územného 
plánu mesta Poprad bola predložená 
do februárového mestského zastupi-
teľstva. Ďalšie zmeny a doplnky sa 
budú zhromažďovať do konca roka 
2017 a následne sa podľa dôležitosti 
zaradia do materiálov MsZ. Poslanci 
VO č. 2 žiadajú, aby záležitosti, ktoré 
sa týkajú tohto volebného obvodu, 
napr. výstavba, revitalizácia a pod., 
boli s nimi dopredu konzultované, 
aby sa k nim mohli vyjadriť. Taktiež 
považujú za vhodné prediskutovať 
takéto záležitosti na zasadnutí VO 
č. 2. 

Poslanci diskutovali aj k iným té-
mam. Zasadnutie následne ukončil 
predseda VO č. 2 Peter Brenišin. (pwd)

Ľudia, ktorí radi píšu, či už po-
éziu alebo prózu, veľmi potrebujú 
získať spätnú väzbu. Každý začí-
najúci autor chce vedieť, či oslovil 
čitateľa, či sa mu podarilo vytvoriť 
zaujímavý príbeh alebo silnú bá-
seň. A práve tam je kameň úrazu. 
Keď prečítajú svoju tvorbu priate-
ľom alebo rodine, najčastejšie po-
čujú: „Je to pekné“. Avšak nedozve-
dia sa nič konkrétne, čo je pekné, 
čo sa im podarilo viac, čo už menej, 
ktorá situácia je najsilnejšia, či je 
lepší dialóg alebo opis.

A práve preto a na tento účel 
vznikol Popradský literárny klub. 
Stretávame sa každý mesiac a sna-
žíme sa byť si navzájom kritikmi 
i hodnotiteľmi. Popritom si odo-

vzdávame informácie o literárnych 
súťažiach a podujatiach... Skrátka 
o všetkom, čo sa na poli literatúry 
deje.

Ak teda máte tvorivé ambície, ne-
váhajte zavítať medzi nás. Kontakt a 
viac informácií sa nachádza na našej 
webovej stránke www.pplitklub.sk.

Stretnutia klubu sa konajú pri-
bližne raz mesačne v priestoroch 
nad kinom Tatran v budove Redu-
ty na Námestí sv. Egídia, vstup cez 
Mestskú informačnú kanceláriu. 
Najbližšie stretnutie je napláno-
vané na 3. marca 2017 o 18. hod. 
a jeho súčasťou bude aj workshop 
na tému Úloha a význam meta-
fory pri písaní umeleckého tex-
tu a básne.   Mirizmá Kirkov

V  sobotu 4. marca sa v  Poprade uskutoční čítací maratón v  rámci 
Popradského dňa literatúry.

Uskutoční sa čítanie 10 kníh pre deti aj dospelých na 5 rôznych miestach. 
Akcia začína o 9. hodine v knižnici na sídlisku Západ, pokračuje o 10. hod. 
v kníhkupectve Christiania na námestí a o 11. hod. v Inštitúte manažérskych 
systémov Univerzity Mateja Bela na Francisciho ulici.

V poobedňajších hodinách sa bude čítať o 15. hod. v cukrárni Malý princ 
v OC Výkrik a celé sa to uzavrie o 16. hod. v Martinuse v OC Fórum, kde po 
čítaní prebehne približne o 16.30 hod. žrebovanie.

Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci podujatia, ktorí sa zúčastnia 
min. 4 čítaní. Každé čítanie bude trvať približne 30 minút, pol hodina bude 
na presun medzi stanovišťami. Vstup je všade voľný.   (lub)

Popradský literárny klub

Čítací maratón v Poprade

Minulý týždeň v  stredu 
sa v  priestoroch Podtat-
ranskej knižnice v Poprade 
konalo okresné kolo už 50. 
ročníka recitačnej súťaže 
Vansovej Lomnička. Ume-
leckého slova sa chopili 
mladšie i  staršie ročníky 
a účasť bola po rokoch opäť 
chvályhodná.

„Jubilejný ročník Vansovej 
Lomničky nás po rokoch pote-
šil účasťou. Prihlásených bolo 
20 recitátoriek, z toho 16 bolo 
aktívnych. Vďaka patrí mes-
tu Poprad, že toto podujatie 
finančne podporilo,“ uviedla 

Monika Naštická z  Podtat-
ranskej knižnice. Predsed-
níčku poroty Luďu Szabovú 
potešilo, že to v  tomto roč-
níku nemali pri hodnotení 
ľahké. „Mali sme až deväť 
študentiek, ktoré nás svojimi 
výkonmi veľmi potešili. Boli 
tam aj objavné vystúpenia, 
ktoré zaujali moderným pre-
javom,“ povedala.

Súťažiace podporili svojou 
účasťou aj recitátorky, ktoré 
sú s  Vansovou Lomničkou 
späté už desaťročia. „Bola 
som úplne prvým recitáto-
rom tejto súťaže v Podolínci. 

Recitovala som Slúžku od 
Laca Novomeského. Nikdy 
nezabudnem na ten pocit, 
keď som si myslela, že ani 
nedorecitujem. Laco Novo-
meský sedel v  prvom rade 
a   plakal. Mala som stisnuté 
hrdlo, ale povedala som si, 
že to dám, pretože aj on pre-
konal mnoho ťažkých chvíľ,“ 
vyznala sa niekoľkonásobná 
víťazka celoštátneho kola 
a legenda prednesu pod Tat-
rami Ľudmila Netíková (na 
foto hore), ktorá vyzdvihla 
záujem o  prednes súčasnej 
mladej generácie. „Keď sme 
začínali, neblikal v  každom 
okne televízor. Poézia ne-
chodila za človekom, ale on 
ochotne za ňou zašiel sám. 
Dnes si vážim tých, ktorí si 
nájdu čas na poéziu. Stráca 
sa to vo svete, ktorému ja už 
prestávam rozumieť.“ Ďalšou 
stálicou je Emília Nedzelová, 
ktorá je tejto súťaži verná už 
dlhé roky a  aj tento rok sa 
postavila pred porotu. „Som 
rada, že sa súťaže zúčastnili 
aj mladšie ročníky, pretože tu 

začína láska k slovu. Tí, ktorí 
majú viac rokov, premýšľajú 
na základe skúseností a  špe-
kulujú. My, skôr narodené 
mladým vylepšujeme prie-
mer,“ priznala s úsmevom.

Práve účasť študentiek 
bola spestrením jubilejné-
ho ročníka. Všetky výkony 
však chytali za srdce. „Súťaž 
ma oslovila tým, že je trochu 
neobvyklá. Toto je skôr žen-
ská záležitosť. Recitovala som 
prvýkrát a užívala som si to,“ 
povedala Lucia Franková. 
„Chcela som hlavne počúvať 
ostatných, ale nakoniec som 

sa sama prihlásila. Mala som 
zimomriavky pri niektorých 
účinkujúcich. Bol to pekný zá-
žitok,“ doplnila Lenka Fábry-
ová, ktorá triumfovala v  ka-
tegórii próza nad 40 rokov. 
S prózou sa v kategórii od 18 
do 25 rokov najlepšie popa-
sovala Michaela Urbaňáko-
vá, kategóriu poézia od 18 
do 25 rokov vyhrala Miriama 
Čechanová a v tejto kategórii 
nad 40 rokov si postup na 
krajské kolo vybojovala Ta-
tiana Husárová (na foto dole). 
Kategória od 25 do 40 rokov 
nebola zastúpená.  (mav)
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Dnes 1. marca - Medovka, štvrtok 2. marca - 
Adus,  v piatok 3. marca - Zlatý had, v sobotu 4. 
marca - Medovka, v nedeľu 5. marca - Adus, 
v pondelok 6. marca - Medovka a v utorok 7. 
marca - Limba.
Medovka: Tatranské nám., Adus: Mnoheľova ul. 

2, Zlatý had: Novomeského 3918, Limba: Pod-
tatranská 5. 

Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 
hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ 

a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Finančne si 
polepšíte. 

Črtá sa nová zaujímavé a dobre 
platená práca.

Dajte si 
záležať na 

svojej práci, lebo sa ocitnete pod 
drobnohľadom.

Budete mať 
príležitosť 

oplatiť niekomu z minulosti jeho 
službu alebo aj jeho postoj voči vám.

Než do 
n i e č o h o 

investujete, poriadne si preverte 
všetky fakty.

Akoby sa 
vrece roz-

trhlo s pracovnými ponukami. 
Jedna bude zvlášť výhodná.

Veľmi prí-
jemný týž-

deň vás vzpruží a dodá novú ener-
giu. V rodine vás čaká dobrá správa.

Budete ako 
na hojdač-

ke. Raz sa budete cítiť dobre, raz 
horšie. Dávajte si pozor na zdra-
votný stav.

Láska vás 
bude spre-

vádzať na každom kroku.

Budete rie-
šiť nejakú 

pracovnú záležitosť. Prihliadnite 
na potreby obidvoch strán.

Ste povestní 
vašou pe-

dantnosťou, ale tentoraz by ste z 
nej mali upustiť. Nebudete mať 
na detaily čas.

D o b r ý m 
slovom do-

kážete viac než zvýšeným hlasom. 
Kritika sa dá povedať aj jemnejšie.

Niekto vás 
p o r i a d n e 

„vytočí“.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

Spomienka
Kto žije v srdciach tých, 
ktorých opustil, ten nezomrel.

V utorok 7. marca 2017 uplynie
10 rokov,  čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko   
FRANTIŠEK KROMKA

SpoločenSká kronika

Vo štvrtok 23. februára 2017
vo Veľkej so

V piatok 24. februára 2017
vo Veľkej s

V piatok 24. februára 2017
vo Veľkej s

V piatok 24. februára 2017
vo Veľkej s

V sobotu 25. februára 2017
vo Veľkej s

V sobotu 25. februára 2017
vo Veľkej s

V pondelok 27. februára 2017
v Matejovciach s

V pondelok 27. februára 2017
v Spišskej Teplici s

V utorok 28. februára 2017
vo Veľkej s

V utorok 28. februára 2017
v Gánovciach s

Stanislavom Korheľom,
44-ročným

Miroslavom Štěpánom,
93-ročným

Viktóriu Handzušovou,
89-ročnou

Máriou Boratkovou,
83-ročnou

Františkom Krištofovičom,
89-ročným

Františkou Pajorovou,
89-ročnou

Máriou Bakešovou,
76-ročnou

Margitou Čonkovou,
82-ročnou

Teréziou Hoclárovou,
68-ročnou

Veronikou Jannovou,
81-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

V stredu 1. marca 2017
o 14. hod. v Tatranskej Lomnici s

Vo štvrtok 2. marca 2017
o 14.30 hod. v Spišskej Teplici s

V piatok 3. marca 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

Teréziou Šoltýsovou,
90-ročnou

Annou Kriššákovou,
89-ročnou

Júliusom Mikóm,
75-ročným

navŽdy Sa roZlÚčime

Za Ing. Zuzanou Šedivou

„Keby sme mohli navrátiť lásku do rodín, svet by sa zmenil na raj.“
Matka Tereza

povedali Slávni

Dnes 1. marca má meniny Albín, zajtra 2. marca Anežka, v pia-
tok 3. marca Bohumil, Bohumila, v sobotu 4. marca Kazimír, 
v nedeľu 5. marca Fridrich, v pondelok 6. marca Radoslav, Ra-
doslava a v utorok 7. marca Tomáš.

BlaHoŽeláme k meninám

2. februára 2017 - Gabriela Gáborová a Ján Kršjak, 10. februára 
2017 - Enkhbileg Dashzeveg a Silvín Lesňák, 17. februára 2017 
-  Jaroslava Michlíková a Ján Michlík, 18. februára 2017 - Lenka 
Hudečková a Pavol Ilavský, 19. februára 2017 - Katarína Ondre-
jová a Martin Šabla.

manŽelStvo uZavreli

Spoznala som ju ešte ako 
malé dievča, keď ma mam-
ka zobrala do telocvične. Ing. 
Zuzana Šedivá bola cvičiteľ-
kou a  so svojimi „babami“ 
zvládli nejednu spartakiádu. 
V  roku 1990 mi bola konzul-
tantkou diplomovej práce, 
zaoberala som sa sociálnou 
politikou podniku Interhotel 
Tatry, prieskum som robila 
vo všetkých hoteloch  vrátane 
vtedy ešte fungujúceho hotela 
Lomnica. Potom sa naše pro-
fesionálne cesty rozišli, ale stále 
sme o  sebe vedeli a  pri príle-
žitostných stretnutiach sme si 
povedali čo je nové. Zakotvila 
som vo vysokoškolskom pro-
stredí, stala som sa mamou 
štyroch detí a  svoj cestovno-
ruchársky sen som v  podve-
domí snívala ďalej… V marci 
tohto roku oslávi 70. výročie 
založenia Mesto Vysoké Tatry. 
Pred dvomi rokmi začala prí-
prava s  vydaním monografie, 
v  ktorej budú aj tri kapitoly 
o cestovnom ruchu a hotelier-
stve vo Vysokých Tatrách.  Až 
v  auguste minulého roka som 
sa dozvedela, že pôvodne ich 
mala písať Ing. Zuzana Šedivá, 

ale vzhľadom na viaceré okol-
nosti odporučila mňa. Súhlasi-
la som, aj keď som nevedela do 
čoho idem… Považovala som 
to za česť, od narodenia bývam 
vo Vysokých Tatrách a cestov-
nému ruchu sa venujem nielen 
v teórii, ale už aj v praxi.

Bolo mi jasné, že bez kon-
zultácie so Zuzkou Šedivou to 
nenapíšem. Stretli sme sa v au-
guste aj v  októbri, v  novem-
bri sa jej zdravotný stav začal 
zhoršovať… Prerozprávali sme 
hodiny - o cestovnom ruchu vo 
Vysokých Tatrách v 80-tych ro-
koch, keď sa stala ako prvá žena 
na Slovensku generálnou ria-
diteľkou podniku cestovného 
ruchu, o vplyve ekonomických 
zmien po roku 1990, ukázala 
mi fax, ktorým jej prišlo odvo-
lanie z  postu generálnej riadi-
teľky v čase, keď tento obrovský 
kolos po rokoch tvrdej práce 
vytiahla z  červených čísiel do 
čiernych, o  smutnom osude 
jedinečnej hotelovej siete… Va-
rila mi čaj a všimla si, že hľadím 
z okna vily Ema na krásnu pa-
norámu Tatier. S  úsmevom sa 
mi ospravedlnila za detské rúč-
ky, ktoré boli otlačené na skle. 

Boli to dlane jej 
vnúčika, chcela 
ho mať v  spo-
mienkach dlh-
šie pri sebe.  

Keď sme sa 
s pani Šedivou 
rozprávali aj o bolestivejších 
stránkach rozvoja cestovného 
ruchu vo Vysokých Tatrách, s 
láskavým pohľadom povedala, 
že sa nehnevá na nezrelosť a ne-
uvážené rozhodnutia. Verí, že si 
jednoducho niektorí neuvedo-
mujú, čo činia... Ani v zlom sne 
by ma nenapadlo, že jej posled-
né skúsenosti, myšlienky a po-
znatky sa dostanú na verejnosť 
aj prostredníctvom mňa. 

V  mene všetkých „cestov-
noruchárov“, ako aj v  mene 
svojom sľubujem, že si jej prá-
cu budeme ctiť a pokračovať v 
nej - vnímať poslanie hotelier-
stva, vidieť cestovný ruch nie 
ako čísla v excelovských tabuľ-
kách, ale ako vášeň a srdcovú 
záležitosť, konať a mať rád 
presne tak, ako to počas svoj-
ho života robila Ing. Zuzana 
Šedivá, s ktorou sme sa navždy 
rozlúčili minulú sobotu.  

Jana Piteková

Napísali ste nám

Minulú sobotu sme sa stretli na 
tradičnom plese kresťanských 
rodín v Poprade. Pán dekan 
Rímskokatolíckej farnosti v Po-
prade Ondrej Borzík nás veľmi 
srdečne privítal slávnostným 

prípitkom a prítomné ženy ob-
daroval ružami na znak úcty k 
matke, ktorá je pilierom rodiny a 
dôležitou duchovnou osobnos-
ťou pri výchove detí. Ples bol vy-
nikajúci, skvelo sme sa zabavili, 

k čomu prispela aj veľmi dobrá 
hudba, ale aj pán kaplán Matis 
a Jakub Koščák s harmonikami. 
Ples trval do skorých ranných 
hodín a už teraz sa tešíme na 
ďalší ročník. Marián Korvín

Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte, 
spomienku na mňa si navždy zachovajte.

Manželka Alžbeta a deti s rodinami

Tradičný ples kresťanských rodín



Strana 8 1. 3. 2017

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redak-
cia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: 

PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny PO-
PRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka 
052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 64 71, inzercia 772 
10 62. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. 
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychá-
dzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na pred-
platné prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: 
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, 
Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

poprad

•	Predám tatranský ob-
klad 2,9 €/m2, leštený, Zru-
bový - pologuľatý profil, 
hranoly a  dlážkovicu - dyle 
na podlahy. Inf.: č. t. 0908 
234 866.   3/17-P
•	Kúpim novopostavený, aj 
nedokončený dom, Poprad, 
Veľký Slavkov, Gánovce, Švá-
bovce, Hôrka. Inf.: č. t. 0908 
254 433.   6/17-K
•	Aj v  roku 2017 ponúka 

muzikantské služby učiteľ 
hudby na dôchodku JÁN 
PLAČEK z Popradu (flauta, 
klarinet, trúbka, husle, spev, 
humor) na svadbách, naro-
deninách, firemných akciách 
vo dvojici s  harmonikárom 
alebo gitaristom. Doprava 
vlastná. Inf.: č. t. 052/776 76 
33, 0902 519 954.  10/17-R
•	Dáme do prenájmu kan-
celáriu 15 m2 na Hranič-
nej ul. v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 905 070.  16/17-R

inZercia

KINO TATRAN
1. marca o 18. hod.
SPIACA KRÁSAVICA
- BOLŠOJ BALET
RU, záznam divadelnej hry, 170 
min., titulky, MP
Nesmrteľnú rozprávku o Šíp-
kovej Ruženke rozpráva balet 
Spiaca krásavica vo veľkorysom 
štýle odrážajúcom balet cárskeho 
dvora 19. storočia.    Vstupné: 6 €

2. a 3. marca o 19. hod. - LION
USA, životopisná dráma, 129 
min., titulky, MP12
Päťročný indický chlapec sa stratí 
vo vlaku, ktorý ho odvezie tisíce 
kilometrov od jeho domova a ro-
diny. Ocitne sa v uliciach Kalka-
ty, kde sa musí naučiť prežiť sám. 
Vstupné: 4 €

4. a 5. marca o 16. hod.
LICHOŽRÚTI
CZ / SK, animovaný / rodinný, 
83 min., slovenská verzia, MP
Chceli by ste vedieť, prečo nikdy 
ponožky nemajú pár?

Vstupné: 4 €; 3,50 € 
deti 

4. a 5. marca o 19. hod.
BABA Z ĽADU 
CZ / FR / SK, dráma, 107 min., 
česká verzia, MP15 
Po stretnutí s otužilcom Broňom 
začína ovdovelá Hana (Z. Kro-
nerová) meniť svoj stereotypný 
život, ktorý sa doteraz krútil vý-
hradne okolo jej synov, neviest a 
vnúčat.  Vstupné: 4 €, 2 € s preu-
kazom FK

6. marca o 19. hod.
ROZBITÝ SVET 
GB, dráma, 90 min., titulky, 
MP12, FK
Skunk má jedenásť a je pekne 
nad vecou. Začali sa jej prázd-
niny a jej dni vypĺňajú chvíle 
bezstarostných nádejí. Ale len do 
okamihu, kedy jej sused surovo 
zmláti mladíka Ricka. 
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

Tatranská galéria v Poprade
VÝSTAVY
Do 19. marca
Igor Piačka a Júlia Piačková
Územie - umenie, od 3 centi-
metrov do 3 metrov 
Výstava predstavuje výtvarnú 
tvorbu akademických malia-
rov Igora a Júlie Piačkovcov od 
známkovej tvorby, cez exlibris, 
grafické listy, knižnú ilustráciu 
až po veľkoformátovú maľbu.
 
Vladimír Gažovič - Všetko je 
len hra 
Rozsiahla výstava jedného 
z  najvýznamnejších predstavi-
teľov slovenskej grafickej školy
24. marca o 17. hod. - vernisáž 
výstavy

Podujatia pri príležitosti 75. 
výročia prvého transportu zo 
Slovenska do koncentračného 
tábora Auschwitz.
25. marca o 15. hod. - premieta-
nie dokumentárneho filmu ŽIŤ 
NA CESTE SMRTI (scenár a 
réžia Oľga Pohanková) - svedec-

tvo Edity Grosmanovej, ktorá 
v koncentračnom tábore Aus-
chwitz prežila viac ako tri roky
25. marca o 16. hod. - prezen-
tácia výskumu PRVY ŽIDOV-
SKÝ TRANSPORT - Heather 
Dune Macadam (autorka kni-
hy Rena‘s Promise / Renin sľub)

Ivan Köhler REZIDENCIA 
SMRTI   
25. marca o 17. hod. - vernisáž 
výstavy

ART KLUB 
TatraBRICK FEST - unikátna 
výstava stavebnice LEGA pre ve-
kovú kategóriu od 3 do 99 rokov
Dobrodružstvo pre malých 
i veľkých od vystavovateľov z ce-
lého Slovenska

INÉ PODUJATIA
19. marca o 16. hod. - Komen-
tovaná prehliadka a workshop 
s Igorom Piačkom

TVORIVÉ DIELNE

tematické výtvarné workshopy 
k aktuálnym výstavám 

VILA FLÓRA, STARÝ SMO-
KOVEC
Do 5. marca
Viola Krupová Feeling happy :)
Výstava tzv. manipulovanej foto-
grafie, autorky žijúcej v Dauhe.
Jedná sa o recesiu z dnešného 
„skratkovitého“ individualistic-
kého spôsobu života

Yaro M. Kupčo  - Putovanie Al-
jaškou a Yukonom, alebo ako 
som na Klondiku ryžoval zlato
Premiérová výstava čiernobie-
lych fotografií z letného pobytu  
v roku 2016 v tejto zaujímavej 
krajine
13. marca o 16. hod. - vernisáž 
výstavy

Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok Tat-
ranskej galérie

Viac na www.tatragaleria.sk

Z dôvodu rekonštrukcie expozí-
cií bude Podtatranské múzeum 
v  Poprade v marci zatvorené. 
Otvorená bude len expozícia 
v Spišskej Sobote utorok - pia-
tok od 10. do 15. hod, v nedeľu 
od 11. do 15. hod., v pondelok 

a v sobotu je zatvorené.

Expozície múzea
Cechy a  remeslá na hornom 
Spiši, Meštianske bývanie, 
Vznešenosť a  pokora, Osob-
nosti Spišskej Soboty.

Gánovce - nálezisko neander-
tálskeho človeka
záujemcovia si ju môžu pozrieť 
v čase úradných hodín na OÚ v 
Gánovciach. 

Zmena programu vyhradená!

Podtatranské múzeum v Poprade

Od 2.  marca
Na chválu Božiu a pre potechu srdca
výstava akademickej maliarky Evy Grešákovej.
2. marca o 16.30 hod. - vernisáž výstavy

Celý marec
S knihou ma baví svet - 2. ročník výstava výtvar-
ných práce žiakov základných škôl.

1. a 2. marca o 9. hod.
Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolá

4. marca od 9. hod. 
Popradský deň literatúry
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Eko-

nomická fakulta - Inštitút manažérskych systé-
mov Poprad

22. marca o 9. hod.
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Oddelenie umenia Spišská Sobota
Od 17. marca 
Salón Popradských výtvarníkov osem 2017.
17. marca o 17. hod. - vernisáž výstavy

Od 13. do 18. marca 
Týždeň slovenských knižníc.

Zmena programu vyhradená!

Do 9. marca
ZIMNÉ TATRANSKÉ MOTÍVY
Vladimír Zentko

Od 10. marca
AJ ČIERNA JE FARBOU DÚHY
Abstraktná a expresívna tvorba Danky Be-
kešovej. Vernisáž výstavy bude 10. marca o 
17. hod. spojená s prednesom poézie auto-
ra Stanislava Marcinka s hudobným sprie-
vodom v podaní Viliama Fiedlera.

Otvorené: pondelok-piatok od 9. do 12. a 
od 13. do 15. hod. Kontakt: 0910 890 303

1. a 2. marca - Podtatranská knižnica - Hviezdoslavov 
Kubín - obvodné kolá v prednese poézie
3. až 5. marca - Kultúrny dóm Šuňava  - XXVI. Divadel-
ná Šuňava - nadregionálna súťaž amatérskych divadiel
13. až 31. marca - Podtatranské osvetové stredisko - Vý-
tvarný salón - regionálna postupová súťaž amatérskych 
výtvarníkov 
15. až 17. marca - Dom kultúry Svit - Deň tanca - regio-
nálna súťaž ZŠ, ZUŠ v nefolklórnom tanci
22. marca - Podtatranská knižnica - Hviezdoslavov Ku-
bín - okresné kolo v prednese poézie
25. marca - Divadlo Levoča - Divertimento musicale - 
krajská postupová súťaž komornej hudby
26. marca - Dom kultúry Poprad - Z Tatranského pra-
meňa - regionálna postupová súťaž detských folklórnych 
súborov a choreografii FS

Podtatranské osvetové strediskoGALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Podtatranská knižnica Poprad
Program kina cinemaX poprad

Od 2 marca do 8. marca
Balerína - o 13.50 hod. (hrá sa 
len cez víkend a 6.3.-8.3., nehrá 
sa 4.3.), nehrá sa 4.3.), o 16. hod. 
(nehrá sa 4.3.), Únos - o  14.45 
hod. (hrá sa len 4.3.), o  17.10 
hod. (hrá sa len 4.3.), o  18.10 
hod. (nehrá sa 4.3.), o  20.50 
hod., Logan - o 19.30 hod. (hrá 
sa len 4.3.) a o 20.30 hod. (nehrá 
sa 4.3.), LEGO Batman vo filme 
2D - o 13.10 hod. (hrá sa len cez 
víkend a 6.3.-8.3., nehrá sa 7.3.),  
Muzzikanti - o 15. hod. (hrá sa 
len 7.3.) a o 15.50 hod. (nehrá sa 
7.3.), John Wick 2 - o 18.10 hod. 
(nehrá sa 6.3. a 7.3.), ARTMAX 
FILMY - Moonlight - o  18.20 

hod. (hrá sa len 6.3.), Babská 
jazda - Aj dvaja sú rodina - o 18. 
hod. (hrá sa len 7.3.), Detské 
kino - Ozzy - o 13.20 hod. (hrá 
sa len cez víkend a 6.3.-8.3.), 
Bodi: Psia Superstar - o  15.30 
hod. (nehrá sa 6.3.), Všetko ale-
bo nič - o 16.30 hod. (hrá sa len 
6.3.) a o 17.30 hod. (nehrá sa 6.3. 
a 8.3.), ARTMAX OPERA - Tos-
ca - o 19. hod. (hrá sa len 6.3.), 
MDŽ - Hore za láskou - o  18. 
hod. (hrá sa len 8.3.), Päťdesiat 
odtieňov temnoty - o  20. hod. 
(nehrá sa 6.3. a  8.3.) a  o  20.40 
hod. (hrá sa len 8.3.). Viac na 
www.cine-max.sk.   (ppp)
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Minulý týždeň sa vo Svite konalo okresné kolo v  basketbale žiakov ZŠ. 
V  štvorčlennej skupine sa najviac darilo žiakom zo ZŠ s  MŠ Komenské-
ho Poprad, ktorí si vo finále poradili so ZŠ Mierova Svit 51:20. Na treťom 
mieste skončila ZŠ s MŠ Francisciho Poprad a posledná priečka patrí chlap-
com zo Spišskej Soboty. Víťaz postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 
17. marca v Levoči.     FOTO - Peter Procházka

Basketbalistky BAM 
Poprad odohrali mi-
nulý týždeň ďalšie dva 
zápasy nadstavbovej 
skupiny 5-8 ženskej 

extraligy na súperových ihriskách. 
V oboch prípadoch zvíťazili.

Minulý týždeň v  stredu dokázali 
poraziť silný domáci celok z Banskej 
Bystrice, v sobotu si vzali späť poži-
čané z  palubovky v  Nitre. Nadstav-
bovú časť ukončia Popradské basket-
balistky dvoma zápasmi na domácej 
palubovke.

Výsledok: 3. kolo skupina 5-8 
v  stredu 22. februára BK ŠKP 08 B. 
Bystrica - BAM Poprad 38:51 (12:12, 
14:17, 10:9, 2:13), najviac bodov 

BAMP: Lucia Hadačová - 14. 4. kolo 
v  sobotu 25. februára BKM Junior 
UKF Nitra - BAM Poprad 54:60 
(19:18, 15:10, 10:24, 10:8), najviac bo-
dov BAMP: Lucia Hadačová - 18.

Program: 5. kolo skupina 5-8 v stre-
du 1. marca o 17.30 hod. BAM Poprad 
- BK Slovan Bratislava, 6. kolo v sobo-
tu 4. marca o 17.30 hod. BAM Poprad 
- BK ŠKP 08 B. Bystrica.        (ppv)

 Z V P B

5. B. Bystrica 18 8 10 26

6. BAM Poprad 18 8 10 26

7. Nitra 18 4 14 22

8. Slovan BA 18 1 17 19

Tabuľka skupiny 5-8

BAM Poprad

V  závere minulého 
týždňa odohrali po-
pradskí hokejisti dva 
Tipsportligové zápasy. 
V  piatok nestačili na 
lídra z  Banskej Bys-

trice na jeho ľade, v  nedeľu doma 
podľahli aj poslednému tímu 
tabuľky z  Liptovského Mikulá-
ša. V  oboch prípadoch stratili 
jednogólové vedenie po dvoch 
tretinách a prehrali zhodne 2:4.

„Vývoj zápasu sme ovplyvni-
li zahodenými šancami najmä 
v prvej tretine. Súper využil pre-
silovky a  otočil výsledok. Mali 
sme zlý deň,“ hodnotil prehru 
s  Liptákmi tréner HK Poprad 
Marcel Ozimák. „Chýbalo nám 
aj šťastie v závere, ale asi sme 
ho urazili počas celého zápasu. 
Nemyslím si, že sme súpera pod-
cenili, skôr sme neplnili to, čo 
sme mali,“ doplnil popradský 
útočník Peter Lichanec, ktorý 

upravoval v prvej tretine na 2:1 pre 
domácich. P. Lichanec sa zároveň 
od dnes stáva tretím popradským 
držiteľom zlatej prilby v rade za 
najkrajší gól mesiaca.

Výsledky: 48. kolo v  piatok 24. 
februára HC ´05 iClinic B. Bystrica 

- HK Poprad 4:2 (0:1, 1:1, 3:0), góly 
Popradu: 12. Michal Murček (D. 
Bondra), 38. Patrik Svitana (Ľ. Din-
da). 49. kolo v  nedeľu 26. februára 
HK Poprad - MHk 32 L. Mikuláš 
2:4 (2:1, 0:0, 0:3), góly Popradu: 4. 
Samuel Mlynarovič (P. Svitana, A. 

Kamzíci prehrali s lídrom i s posledným tímom
Kroták), 9. Peter Lichanec (P. Bja-
lončík, A. Štrauch).

Program: 50. kolo v  piatok 3. 
marca o 18 hod. HC N. Zámky - HK 
Poprad, 51. kolo v nedeľu 5. marca 
o  17. hod. HK Poprad - HK Duk-
la Trenčín.   (mav)

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. B. Bystrica 50 31 5 4 10 173:108 107

2. Nitra 51 31 3 4 13 183:140 103

3. Košice 51 26 9 3 13 173:111  99

4. Žilina 51 22 7 5 17 164:145  85

5. Zvolen 51 21 3 4 23 147:164  73

6. HK Poprad 51 18 5 7 21 143:152  71

7. Martin 50 18 4 7 21 130:147  69

8. N. Zámky 51 15 5 9 22 130:143  64

9. Trenčín 51 14 5 7 25 126:158  59

10. L. Mikuláš 51 14 6 2 29 131:170  56

11. SR 20 20 2 0 0 18 20:82  6

Tabuľka Tipsport ligy

Krátko zo športu
• DOTERAZ suverénne Popradské 
líšky po prvýkrát v aktuálnej sezóne 
hokejovej extraligy žien okúsili pocit 
prehry. V prvom semifinálovom zá-
pase na ľade Martina prehrali s  do-
mácim MHK 1:2 po samostatných 
nájazdoch, keď už od druhej minúty 
zápasu viedli gólom Lucie Haluško-
vej 1:0. Odveta je na programe v so-
botu 4. marca v Poprade o 19. hodi-
ne, prípadný tretí rozhodujúci zápas 
série odohrajú zverenkyne Milana 
Skokana o  deň neskôr, v  nedeľu 5. 
marca o 20.15 hod.

• V  PIATOK 3. marca sa v  telo-

cvični ZŠ Komenského uskutoční 
okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ. 
Víťazné družstvo postúpi na krajské 
kolo, ktoré je na programe v  stredu 
15. marca.

• MINULÝ týždeň v stredu dokázali 
basketbalisti Svitu poraziť na domá-
cej palubovke Levických Patriotov 
92:84 v rámci 34. kola SBL. V sobotu 
už boli menej úspešní, keď v Prievidzi 
podľahli domácim 78:93. Dnes priví-
tajú Sviťania o  18. hodine bratislav-
ský Inter, v sobotu 4. marca pocestujú 
do Košíc, kde sa o 19. hodine stretnú 
s lídrom súťaže.   (ppv)

Bowling Tour
Minulý týždeň v stredu sa odohra-

lo desiate kolo Bowling Tour mesta 
Poprad 2016/2017. Turnaj sa odo-
hral v dvoch rundách a zúčastnilo sa 
ho iba 31 hráčov.

V  skupine A  vyhral kvalifikáciu 
Anton Zoričák výkonom 1326 s  prie-
merom 221,00. V  poslednom kroku 

finále podľahol Jánovi Petrasovi, ktorý 
triumfoval výkonom 197 s  celkovým 
priemerom 207,25. V skupine B sa ví-
ťazom kvalifikácie stal Július Karolčík 
výkonom 1134 s priemerom 182,29. Vo 
finále sa stretol s Ľubomírom Kožíkom, 
ktorý vyhral skupinu výkonom 147 
s celkovým priemerom 182,75.  (luk)

FK Poprad
Futbalisti druholi-
gového FK Poprad 
sa koncom minulého 
týždňa vrátili z úspeš-
ného sústredenia v tu-

reckom Beleku.
V dvoch prípravných zápasoch na 

tureckej pôde nesklamali a teraz ich 
čaká prvá vážna jarná skúška, mož-
no i zápas sezóny.

Už v  utorok 7. marca pocestujú 
zverenci Františka Šturmu do Du-
najskej Stredy, kde sa o  18. hodine 
stretnú s  prvoligovým domácim 
celkom DAC v rámci štvrťfinále Slo-
venského pohára. 

Ligová jar sa nezadržateľne blíži, 
Popradčania zavŕšia zimnú prípra-
vu generálkou v  sobotu 11. marca 
proti košickému VSS.  (ppv)
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Popradský hokejový klub bude 
môcť užívať elektronické zariadenie 
COLOSSEO s  veľkoplošnou obra-
zovkou na základe nájomnej zmlu-
vy. Tento krok schválili poslanci na 
ostatnom zasadnutí mestského za-
stupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo mesta 
Poprad roz-
hodlo trojpä-
tinovou väčši-
nou všetkých 
p o s l a n c o v 
o  prenájme 
veľkoplošnej 
obrazovky za 
jedno euro 
ročne pre HK 
Poprad. Pred-
kladateľka Ive-
ta Borňáková, 
ktorá je vedúcou odboru správy 
majetku MsÚ v Poprade, dôvodila 
nájomnú zmluvu tým, že zariade-
nie slúži hlavne hokejistom, ktorí 
majú na to vyškolený personál. 
Niektorí poslanci sa zaujímali o to, 
či je potrebná samostatná nájom-
ná zmluva, keďže v  platnosti je už 
nájomná zmluva o  užívaní zimné-
ho štadióna, či má hokejový klub 
vysporiadané všetky záväzky, pre-
čo sa tento krok rieši až teraz, keď 
je obrazovka v  majetku mesta od 

minulého roka a  akým spôsobom 
klub využíval obrazovku doteraz. 
„Obrazovka je konečne majetkom 
mesta a  táto zmluva je ošetrením 
vecí z  minulosti,“ uviedol primá-
tor mesta Poprad Jozef Švagerko. 
„Išlo len o to, aby sme mali zmluvne 
podchytené aj užívanie zložitého za-

riadenia, ktoré 
obsluhujú vý-
lučne zamest-
nanci HK Po-
prad a  pritom 
treba počítať 
aj so škodami. 
Aj mesto má 
v y š k o l e n ý c h 
p ra c o v ní k o v 
a  môže do 
budúcna toto 
zariadenie vy-

užiť pre potreby rôznych podujatí,“ 
vysvetľoval v  rámci diskusie pred-
nosta MsÚ Róbert Bujalka. „HK Po-
prad v  tomto roku ešte nepodpísalo 
ani zmluvu o nájme a službách spo-
jených s nájmom, pretože nedoložilo 
všetky doklady. Klub si tieto náklady 
uhradil z vlastných prostriedkov, na-
koľko mu z týchto dôvodov nemohla 
byť pridelená ani dotácia z mesta,“ 
doplnila vedúca odboru školstva, 
mládeže a  športu MsÚ v  Poprade 
Edita Pilárová.   (ppv)

Štrbské Pleso bude už tento víkend 
hostiť 62. ročník medzinárodných ly-
žiarskych pretekov v alpských disciplí-
nach Veľkej ceny Slovenska pod hlavič-
kou Slovenskej lyžiarskej asociácie.

Podujatie s obrovskou medzinárod-
nou tradíciou je zaradené do FIS pre-
tekov mužov i žien v slalome a obrov-
skom slalome. Od soboty 4. do nedele 
5. marca sa na svahoch očakáva výkvet 
mladých lyžiarov z celej Európy. V so-
botu je na programe od 9. hod. 1. kolo 

obrovského slalomu mužov na svahu 
Solisko Furkotka, druhé kolo bude na-
sledovať o 12. hodine. Ženy odštartujú 
1. kolo o 10.30 hod., druhé kolo je na 
programe o 13.30 hod.

Nedeľa bude patriť slalomu. V rov-
nakých časových rozpätiach ako v prí-
pade sobotňajšieho programu sa na 
štart postavia muži i ženy. Vyhlásenie 
výsledkov a ukončenie pretekov je na 
programe 30 minút po ukončení pre-
tekov pred hotelom FIS.  (ppv)

Karatisti Central karate klubu Poprad si v polovici februára priniesli z 1. kola 
Slovenského pohára detí a žiakov v Trenčíne deväť cenných kovov. V konkuren-
cii vyše 440 pretekárov z 50 klubov z celého Slovenska sa CKK Poprad umiest-
nil v hodnotení klubov na 9. mieste so ziskom 4 zlatých, jednej striebornej a 4 
bronzových medailí.    FOTO - archív CKK Poprad

Veľká cena Slovenska

Mesto podchytilo
užívanie obrazovky zmluvne

Minulý týždeň sa počas dvoch dní uskutočnili okresné kolá v bedmintone žia-
kov stredných i  základných škôl. V kategórii stredných aj  základných škôl sa 
medzi dievčatami i chlapcami z víťazstva tešilo Gymnázium Kukučínova, resp. 
8roč. gymnázium Kukučínova.        FOTO - Marek Vaščura
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Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 1 celá 
strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných rozmeroch za 1 cm2 
0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a 
viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej 
podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inze-
rát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.
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PRÁVO, EKONOMIKA 
A PODNIKANIE
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nauč sa rozpoznávať
marketingové triky

Registrácia na workshopy
http://tatranskaakademia.sk/ssostanaostro

ZAČIATKY WORKSHOPOV
PRE OBA ŠTUDIJNÉ ODBORY

I I .  B lok:  10:30 -  13:00 hod
I .   B lok:  08:00 -  10:30 hod

INFORMAČNÉ A DIGITÁLNE
TECHNOLÓGIE

networking a  pc hardware
programovanie lego robotov
kreatívna grafika
a tvorba v televíznom štúdiu

WORKSHOPYSRDEČNE VÁS POZÝVAME
NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

SSOSTA
NAOSTRO

VIP HOSTIA 
 AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.
 Gabriel Galgoci - general manager
 Rastislav Milko - manager, IGA EMEA 

2. marec 2017
STAŇ SA NA CHVÍĽU
ŠTUDENTOM SSOSTY...

Súkromná stredná odborná škola
Ul. 29 augusta 4812, 058 01 Poprad 
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Minulý týždeň v utorok sa v Poprade konala slávnostná premiéra no-
vého romantického hudobného filmu Muzzikanti, ktorého scenáristom 
je Peter Šiška. Do kina Tatran zavítali okrem hlavných protagonistov, 
aj režisér Dušan Rapoš, spevák Peter Cmorik, hudobná skupina Kollá-
rovci, Duo Jamaha a ďalší (na foto). Dej filmu sa odohráva na česko-
-slovensko-poľskom pohraničí, v  pôvabnom kraji Těšínskeho Sliezka. 
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódii, od folklórnych ko-
reňov až po mladú rockovú súčasnosť. Herec Pavel Kříž vo filme stvár-
ňuje drsného rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Jeho 
priateľku si vo filme zahrala poľská herečka Michalina Olszańska. Po-
kojný život dvojice naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. V jej 
čele stojí Martin Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kra-
már ako hudobný producent. Vo filme sa objavil i spevák a skladateľ 
Jaromír Nohavica, ktorý si zaspieval i zahral samého seba a Eva Vej-
mělková. K filmu vyšlo rovnomenné CD s 21 autorskými piesňami.

Fašiangové obdobie sa práve skončilo, dnes je Popolcová streda, ktorou sa začína čas pôstu trvajúceho až do Veľkej noci. Koniec fašiangov sa v ľudových tradíciách 
spája s roztopašou, maškarami, pochovaním basy. Tento zvyk sa už dlhoročne udržiava aj v Poprade. Tohto roku sa prišli s fašiangami rozlúčiť folkloristi až z Vra-
nova nad Topľou. Folklórny súbor Vargovčan predviedol úžasnú krásu ľudových piesní a tancov a smelo by mohol súťažiť aj v čoraz obľúbenejšom súťažnom progra-
me Zem spieva. V priestoroch obchodného centra na Námestí sv. Egídia, kam účinkujúcich zahnalo chladné počasie, si mohli návštevníci vychutnať rezkú hudbu 
i žartovné prekáračky. Nemohlo chýbať ani klasické pečivo spájajúce sa s koncom fašiangov - šišky. Popradčania a návštevníci mesta program uznanlivo ocenili.

Premiéra Muzzikantov v kine Tatran


