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HK Poprad počas derby odštartoval milú tradíciu

Na náhradné bývanie si počkajú v kine Máj
Situácia sa po požiari na Stanič-

nej ulici v  Matejovciach v  posled-
ných dňoch uplynulého týždňa 
vyhrotila. Svoj postoj vyjadrili 
nespokojní rodičia detí navštevu-
júcich miestnu základnú školu, 
kde boli občania postihnutí mimo-
riadnou situáciou dočasne presťa-
hovaní. Ohrozený bol vyučovací 
proces a  tak sa radnica po porade 
so zástupcami školy i rodičov a po 
následnom zvolaní krízového štá-
bu rozhodla premiestniť 108 ľudí 
dočasne do priestorov kina Máj vo 
Veľkej.

V minulom týždni navštívil Poprad 
a  postihnutú oblasť aj splnomocne-
nec vlády SR pre rómske komunity 
Ábel Ravasz a  zaujímal sa o  pod-
mienky spolunažívania Rómov v na-
šom meste. „Je pre mňa veľmi ironické, 
že v takom meste, ako je Poprad, kde 
sú príležitosti na prácu, musia ľudia 
žiť v takých nedôstojných podmien-
kach. Bohužiaľ tento problém je zde-
dený, ale pevne verím, že ho vieme s 
mestom riešiť,“ uviedol. S popradskou 

samosprávou diskutoval o formách 
finančnej podpory prostredníctvom 
štátnej správy aj úradu splnomoc-
nenca. Jestvuje tiež projekt domov-
níkov, ktorý funguje už niekoľko ro-
kov vo Veľkom Krtíši a vďaka nemu 
je zabezpečená lepšia udržateľnosť 
nových aj starých bytoviek. Tiež im 
môže pomôcť projekt prestupného či 
viacstupňového bývania, aby sa oby-
vatelia z chatrčí vedeli lepšie adapto-

vať na prechod do bytov.
Prvotný plán bol počkať na unimo-

bunky, ktoré by sa stali náhradným 
bývaním, ale prostriedky na tento účel 
malo schváliť zastupiteľstvo až v uto-
rok po prázdninách. Na toto však už 
nemohli čakať rodičia detí, ktoré na-
vštevujú matejovskú základnú školu 
a v piatok iniciovali stretnutie s vede-
ním mesta za účasti zástupcov školy. 
Riaditeľka ZŠ s  MŠ v  Matejovciach 

Barbora Cehulová osobne doručila 
na mestský úrad otvorený list spísa-
ný zamestnancami školy. „V ňom sme 
upozornili primátora a  poslancov na 
nevhodnosť výchovno-vzdelávacieho 
procesu počas mimoriadnej situácie. 
Problém bol v bezpečnosti detí, v ohro-
zení chodu stravovania, v ohrození vy-
učovania telesnej a  športovej výchovy 
v telocvični, v ohrození mravnej výcho-
vy a v neposlednom rade išlo o zdravie 
a hygienu. Na prvé dni nového týždňa 
po prázdninách sme udelili deťom ria-
diteľské voľno, aby sme mestu dali čas 
na hľadanie riešenia,“ uviedla B. Ce-
hulová. Predseda rady školy Peter So-
chor povedal: „Pre nás bolo neprípust-
né deti do školy poslať za daného stavu. 
Občanov postihnutých krízou nebolo 
možné úplne odseparovať od ostatných 
detí a  tu bol problém.“ Jozef Slavík 
ako jeden z rodičov dodal: „Problém 
bol v tom, že deti nemôžu navštevovať 
školu, kde sa nachádza sto neprispô-
sobivých ľudí, ktorí majú problémy so 
základnými hygienickými návykmi.“

(Pokračovanie na str. 2)

Popradskí hokejisti 
odohrali počas uply-
nulého týždňa tri zá-
pasy Tipsportligy. Vo 
všetkých dokázali zví-
ťaziť.

Hneď v  prvom zápase, v  stre-
de týždňa proti Košiciam spustili 
predstavitelia HK Poprad zaujíma-
vú tradíciu. Pod strechu zimného 
štadióna vyvesili prvú trojicu naj-
väčších osobností a legiend poprad-
ského hokeja. Do tejto „siene slávy“ 
sa v prvej etape dostal Martin Štolc, 
Rudolf Tomašek a Cane Gemov. Ich 
rodinní príslušníci si prevzali pred 
úvodným buly pamätné plakety (na 
foto). „Je mi veľkou cťou, že si spoloč-
ne môžeme pripomenúť a uctiť osob-

nosti popradského ho-
keja spôsobom akým sa 
patrí. Bolo našou priori-
tou začať tradíciu, ktorá 
nám tieto mená pripo-
menie a poukáže na ich 
skvelé výsledky. Chcem 
poďakovať rodinným 
príslušníkom za to, že sa 
tejto slávnosti zúčastnili 
a  už teraz myslíme na 
ďalšie osobnosti, ktoré 
by sme do tejto siene 
slávy uvideli,“ povedal 
pre klubový web HK 
Poprad riaditeľ klubu 
Ľudovít Jurinyi.

Vo východniarskom derby doká-
zali v  závere zápasu kamzíci skóre 

otočiť a zvíťazili 4:2. S víťaznou ná-
ladou odchádzali Popradčania aj 

v piatok z Detvy po výhre 6:3.
(Pokračovanie na str. 9)
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Stručne

Vedúca odboru školstva, mládeže 
a  športu MsÚ v  Poprade Edita Pi-
lárová situáciu pozorne sledovala. 
„Situácia v  Matejovciach bola na-
pätá a  rodičia neustále telefonovali. 
Chceli vedieť, čo bude s ich deťmi od 
pondelka. Riaditeľské voľno môže ria-
diteľ školy udeliť maximálne na päť 
dní v  roku, ale iba v  nevyhnutných 
prípadoch a rodič môže ospravedlniť 
svoje dieťa z vyučovania počas troch 
dní, no musí mať na to vážne rodinné 
dôvody,“ vysvetľovala.

Ešte v  ten deň, bezprostredne po 
stretnutí s  rodičmi, zvolal primá-
tor Popradu Jozef Švagerko opäť 
krízový štáb a  popoludní sa dočas-
né riešenie našlo. „Na základe po-
žiadaviek rodičov, podania petície 
zo strany učiteľov a  pre dosiahnutie 
zabezpečenia vyučovacieho procesu 
sme sa rozhodli presťahovať osoby 
postihnuté mimoriadnou situáciou 
dočasne, po dobu jedného týždňa, 
do kina Máj vo Veľkej. Priestor je 
tam vykurovaný a  dostatočne veľký. 
Proces sme spustili v  sobotu ráno. 
Na základe schválených prostriedkov 
mestským zastupiteľstvom by mohol 
byť do týždňa priestor na Staničnej 
ulici pripravený na náhradné bývanie 
v  podobe obytných kontajnerov. Na 
výstavbe sa budú podieľať aj samot-
ní rómski obyvatelia, aby boli zain-

teresovaní a nič nedostali zadarmo. 
Kontajnery by sme chceli rodinám 
prenajať. Pripravujeme pre nich ná-
jomné zmluvy,“ uviedol primátor. 
Stavebné mechanizmy už začali 
s  prípravou podložia pre inštaláciu 

obytných kontajnerov. Dospelí z 
radov postihnutých rodín zároveň 
začínajú postupne čistiť a upratovať 
zhorenisko. Spolu 10 kontajnerov 
bude určených na bývanie, ďalšie 
dva budú so sociálnym zázemím.

Na náhradné bývanie si počkajú v kine Máj

Obytné kontajnery budú dočasným krízovým ubytovaním

Podľa údajov sociálneho odboru Mestského úradu v Poprade, sa v našom 
meste hlásilo k rómskej národnosti 1531 občanov. Etela Lučivjanská, ve-
dúca sociálneho odboru uviedla: „Z nich je 620 neprispôsobivých Rómov. 
Žijú v troch lokalitách - vyše 80 na Levočskej ulici, 330 v centre Matejoviec 
a 208 na Staničnej ul. Okrem Levočskej ulice všetci Rómovia žijú vo svojich 
rodinných domoch alebo príbytkoch. Sú síce v dezolátnom stave, ale sú ich 
vlastníkmi.“ Tým, že sociálny odbor vykonáva pre nich osobitného prí-
jemcu, nemajú Rómovia z Matejoviec voči mestu nijaké nedoplatky, či už 
na nájomnom alebo na komunálnom odpade. Samospráva má zmapova-
nú situáciu v ktorej žije každý člen rómskej komunity.      (mav, mar)

(Dokončenie zo str. 1)• OKRESNÝ úrad Poprad, pozem-
kový a  lesný odbor ako príslušný 
orgán štátnej správy na úseku po-
zemkových úprav a  mesto Poprad 
zvolávajú v rámci konania o pozem-
kových úpravách vykonávaných v ka-
tastrálnom území Veľká zhromažde-
nie účastníkov pozemkových úprav 
v  k.ú. Veľká. Uskutoční sa dnes 7. 
marca o 15. hod. vo veľkej zasadačke 
na Mestskom úrade v Poprade.

• NOVOU prednostkou Mestské-
ho úradu v Poprade je od 1. marca 
Angela Františková, ktorá doteraz 
pôsobila na mestskom úrade ako ve-
dúca odboru servisných činnosti.

• OD 1. marca zmenilo Podtat-
ranské osvetové stredisko svoju ad-
resu. Sídli na Sobotskom námestí 
1738/22 v  Spišskej Sobote (na prí-
zemí budovy, v ktorej je Podtatran-
ská knižnica).

• VO štvrtok 15. marca bude ve-
rejnosti sprístupnená nová výstava 
v Tatranskej galérii v Poprade. Pôjde 
o výstavu fotografií Asociácie pro-
fesionálnych fotografov Slovenska, 
ktorá je profesijným združením 
osobností, pre ktorých je fotogra-
fické umenie poslaním a ktoré šíria 
dobré meno slovenskej fotografie 
doma a vo svete. Slávnostná vernisáž 
začne o 17. hod.

• NEDEĽNE tvorivé dielne, kde 
si účastníci budú môcť vyrobiť rôz-
ne výrobky z  hliny sa uskutočnia v 
nedeľu 11. marca od 14. do 16. hod. 
v Tatranskej galérii v Poprade.

• MONODRÁMU jedného herca 
v podaní známej slovenskej herečky 
Milky Zimkovej môžu záujemcovia 
vidieť v stredu 14. marca o 18. hod. 
v Tatranskej galérii v Poprade.

• PREDSEDA Prešovského samo-
správneho kraja Milan Majerský 
vzhľadom na vysoké mrazy požiadal 
sociálne zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK o zhovievavosť pri 
prijímaní ľudí bez domova. Prešov-
ský samosprávny kraj má vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti 5 útulkov 
a v rámci kraja registrovaných cel-
kom 15 takýchto zariadení.

• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z dôvo-
du plánovaných prác na zariadení 
nízkeho napätia.

• V TATRANSKEJ galérii v Popra-
de sa v pondelok 12. marca uskutoč-
ní konferencia o nových prístupoch 
k  mladej generácii. Viac informácii 
na www.ozviac.sk   (ppš)

Včerajšie neplánované zasadanie 
Mestského zastupiteľstva v  Popra-
de obsahovalo tri dôležité body, ku 
ktorým na návrh poslancov Slavo-
míra Božoňa a  Štefana Pčolu pri-
budol návrh na poverenie komisie 
výstavby a majetku pri MsZ pre in-
vestičnú akciu prestavby križovatky 
ulíc Kukučínova a  Rovná na kru-
hovú križovatku. Prv, než poslanci 
začali rokovať, uctili si minútou 
ticha pamiatku zavraždených Jána 
Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Poslanci sa následne zaobera-
li zmenou uznesenia súvisiaceho 
s  prenájmom časti pozemkov na 
umiestnenie stavby hokejovej tré-
ningovej haly Poprad - Spišská 
Sobota. Zmena sa týkala zrušenia 
druhej časti uznesenia z februárové-
ho zastupiteľstva a jeho opätovného 
schválenia a doplnenie uznesenia 
o podmienku, že základom využíva-
nia hokejovej tréningovej haly bude 
vykonávanie výhradne nehospo-
dárskej činnosti s  vedľajším využi-
tím na hospodársku činnosť (do 20 
perc. celkovej ročnej kapacity), aby 
to bolo v súlade so zákonom o štát-
nej pomoci a stanoviskom Protimo-

nopolného úradu SR.
Veľkú diskusiu vyvolal návrh na 

riešenie mimoriadnej situácie, ktorá 
vznikla po požiari rómskych obyd-
lí na Staničnej ul. v  Matejovciach. 
MsZ napokon zobralo na vedomie, že 
mesto zrealizuje stavbu 10 obytných 
kontajnerov a 2 kontajnerov sociálne-
ho zázemia vrátane napojenia na in-
žinierske siete v lokalite Staničnej ul., 
pričom  podmienkou pridelenia do-
časného krízového ubytovania bude 

súhlas s podmienkami mesta v súlade 
s platnou legislatívou (splácanie dlhu, 
využitie inštitútu osobitého príjemcu, 
úhrada nájomného vopred). 

Poslanci ďalej rokovali o návrhu na 
zmenu rozpočtu na rok 2018 vrátane 
vecnosti použitia finančných pros-
triedkov z Rezervného fondu mesta 
na investičné aktivity a o doplnenom 
návrhu S. Božoňa a Š. Pčolu. Roko-
vanie pokračovalo po našej uzávier-
ke, viac v budúcom čísle.  (mar)

Poslanec Rudolf Kubus predniesol pri riešení dočasného krízového ubyto-
vania postihnutých rodín zo Staničnej ul. v Matejovciach svoje výhrady.
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Krátke správy

Štatistika návštevnosti MIK Poprad

• DNES a  zajtra 7. a 8. marca sa 
v Dome kultúry vo Svite uskutoč-
ní regionálna súťaž nefolklórneho 
tanca s  názvom Deň tanca, ktorú 
organizuje Podtatranské osvetové 
stredisko z Popradu.

• V JANUÁRi boli ľudia na Slo-
vensku menej a kratšie chorí ako 
pred rokom. Kým v januári tohto 
roka priemerná dĺžka dočasnej 
práceneschopnosti (PN) dosiahla 
36,36 dňa, v januári vlaňajška tr-
vala jedna dočasná PN 41,18 dňa. 
Najdlhšie sa tento rok v januári 
maródovalo v okrese Stará Ľubov-
ňa (priemerne 52,84 dní), najkrat-
šie v okrese Rožňava (23,11 dní).

• XXVii. ročník súťaže amatér-
skeho divadla Divadelná Šuňava sa 
tohto roku uskutoční od 16. do 18. 
marca v Kultúrnom dome v Šuňa-
ve.

• V  PONDElOK 5. marca sa 
uskutočnilo 3. zasadnutie Prešov-
ského samosprávneho kraja. Bliž-
šie informácie z rokovania sú uve-
rejnené na webovej stránke kraja. 

• NAJNiŽŠiA miera evidovanej 
nezamestnanosti na Slovensku bola 
v januári v okrese Trnava. Z celko-
vého počtu ekonomicky aktívnych 
osôb bolo v tomto okrese 2,06 % 
disponibilných nezamestnaných, 
ktorí mohli okamžite nastúpiť do 
práce. Nasledovali okresy Hloho-
vec, Galanta a Piešťany. V  okrese 
Poprade bola v tomto mesiaci 5,8% 
nezamestnanosť.

• MESTSKÉ kultúrne stredisko 
a  Stredná umelecká škola Kežma-
rok pozývajú na vernisáž výstavy 
s názvom Moje (ne)istoty, ktorá sa 
uskutoční v  piatok 9. marca o  11. 
hod. vo výstavnej sieni Barónka 
v Kežmarku. Výstava potrvá do 26. 
marca a  záujemcovia si ju môžu 
pozrieť v pracovné dni od 9. do 17. 
hod.

• GRAND Hotel Kempinski High 
Tatras na Štrbskom Plese získal 
ďalšie medzinárodné ocenenie, 
keď v International Hospitality 
Awards zvíťazil v kategórii Best 
Honeymoon Destination. Roz-
hodla o tom odborná 14-členná 
porota, ktorej členom je aj Slovák 
Robert Vincze, bývalý riaditeľ 
Slovak Convention Bureau. Oce-
nenia International Hospitality 
Awards sa udeľujú už od roku 
2011. Grand Hotel Kempinski 
High Tatras už v minulosti zvíťazil 
v dvoch kategóriách - Best Histori-
cal Hotel a Best Spa.  (ppš)

Mestská informačná kancelária 
v  Poprade bilancovala uplynulý 
rok 2017. V danom období vybavi-
la takmer 38 tisíc klientov.

Najviac návštevníkov zaznamena-
la MIK Poprad už tradične v letnom 
období počas mesiacov júl a august. 
Celkový počet návštevníkov oproti 
roku 2016 vzrástol o  približne 700 
osôb. Oproti roku 2016 klesol počet 
slovensky hovoriacich návštevníkov 
o  viac ako päť tisíc. Zo zahranič-
ných turistov to bola v  roku 2017 
stále početná skupina Čechov, či 
Poliakov, ale aj v tomto prípade ich 
bolo menej ako v  roku pred tým. 
Naopak, výrazný nárast zazname-
nali turisti z  Nemecka, Anglicka, 
no najmä Izraela, ale aj z  Maďar-
ska, Lotyšska, či Ukrajiny. Podľa 
štruktúry dopytových informácií sa 
návštevníci najviac zaujímali o  sa-
motné mesto Poprad, ale v približne 
dvadsiatich percentách aj o  okolie 

Vysokých Tatier a  v  neposlednom 
rade o  vstupenky na rôzne podu-
jatia. „Štatistika návštevnosti za-
znamenáva obdobie od 1. januára 
2017 do 31. decembra 2017. Celko-
vý počet vybavených klientov v MIK 
Poprad za rok 2017 bol 37 996 osôb. 
Z  toho mailová (1612) a  telefonická 
komunikácia (6062) tvorili spolu 7 
647 vybavených klientov. Najviac 
mailov bolo zaznamenaných pred 

letnou turistickou sezónou, kedy si 
klienti plánujú dovolenky a to kon-
krétne v mesiaci apríl (165). Naopak, 
najmenej mailov sme zaznamenali 
v  mesiaci október (63). Telefonic-
ká komunikácia zaznamenala svoj 
vrchol na konci roka, v  mesiaci de-
cember (650). Najnižší počet telefo-
nátov bol zaznamenaný v septembri 
(290),“ dodala Silvia Bujňáková 
z MIK Poprad.   (ppv)

Tichá spomienka na zavraždeného novinára a jeho snúbenicu

Na Námestí sv. Egídia pri pa-
mätníku Jozefa Bonka bol v stredu 
podvečer tichý protest a spomien-
ka na zavraždeného novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu 
Kušnírovú.

Popradčanka Veronika Galeková, 
ktorá tichý protest zorganizovala 
cez sociálne siete sa po 18-tich ro-
koch vrátila z Bratislavy, kde sa pra-
videlne zúčastňovala protestných 
a  spomienkových udalostí. „Keď sa 
udeje niečo, ľudia na celom Sloven-
sku sú nespokojní a radi by vyjadrili 
svoj postoj, len im chýba hnacia sila. 
To čo sa stalo sa ma  naozaj dotklo 
a nechcela som kvôli zapáleniu svieč-
ky cestovať do Bratislavy. Vychádza 
najavo, že novinárom sa pravidelne 
niekto vyhráža a nič sa s tým nerobí. 
Okrem toho, niekoho je možné zobrať 
do väzby okamžite, pokiaľ je to „oby-
čajný človek“ a iný, hoci s obrovským 

podozrením ostáva na slobode. Je to 
dôsledok toho, v akom stave sa kraji-
na nachádza,“ povedala.

Na mieste investigatívnych novi-

nárov by sa teraz veľmi bála, ale rie-
šením nie je zostať ticho. „To by malo 
byť cieľom aj takýchto akcií - vyjadriť 
verejnú podporu a začať šíriť pozitív-
ne emócie bez strachu, že jednoducho 
za nimi stojíme a vieme, že je správne 
odkrývať tieto veci a nesprávne je ich 
páchať,“ dodala V. Galeková. 

Zazneli hlasy, aby sa akcia pravi-
delne opakovala. „Keď sa tu stretne-
me každý týždeň dvaja, dvadsiati ale-
bo nás príde dvesto, má to význam, 
treba na to stále myslieť a pripomínať 
to, kým sa táto úkladná vražda nevy-
rieši,“ uzavrela organizátorka akcie. 

Popradčania si po druhýkrát uctili 
pamiatku zavraždeného novinára 
Jána Kuciaka a  jeho priateľky Mar-
tiny Kušnírovej v  piatok večer po-
chodom od OC Forum po pamätnú 
tabuľu Jozefa Bonka. Tentokrát sa 
na námestí zišli stovky ľudí nielen 
z Popradu.      (kpa, ppp)
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V pondelok 5. marca sa 
začína Týždeň slovenských 
knižníc. Celoslovenské 
podujatie bude už tradične 
zamerané na knihy, čítanie 
i  množstvo výnimočných 
podujatí. Aktuálny 19. roč-
ník organizujú Slovenská 
asociácia knižníc a  Spolok 
slovenských knihovníkov 
a  knižníc. Aktívne sa doň 
zapája aj Prešovský samo-
správny kraj.

Týždeň slovenských kniž-
níc (TSK) je naďalej verný 
svojmu poslaniu - pozitív-
ne zviditeľňovať knižnice 
cez široké spektrum aktivít 
a  podujatí pre všetky veko-
vé kategórie. Výnimkou nie 
sú ani regionálne knižnice 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho 
kraja. Tie budú počas celého 
týždňa odpúšťať poplatky za 
oneskorené vrátenie kníh či 
ponúkať zápis nových čitate-
ľov zdarma. Špecialitou budú 
knižné hliadky, ktoré budú 
„prichytávať“ ľudí čítajúcich 
na verejnom mieste a odme-
ňovať ich za to bezplatným 
členským v knižnici na jeden 
rok. Novinkou je vyhodno-
tenie čitateľskej súťaže Kniha 
roka PSK za rok 2017. Pod-
tatranská knižnica v Poprade 
má pripravené tvorivé dielne 

s  ilustrátorkou Janou Kali-
xovou či rozprávanie o ľudo-
vom spisovateľovi a  zberate-
ľovi Matejovi Hrebendovi.

V  Prešovskom kraji je 
evidovaných 310 verejných 
knižníc, z  toho 260 aktív-
nych, čo je najviac zo všet-
kých krajov na Slovensku. Vo 
svojich fondoch evidujú vyše 
2 milióny kníh a  iných do-
kumentov. Priamo v  zriaďo-
vateľskej pôsobnosti PSK je 
sedem regionálnych knižníc - 
v Prešove, Poprade, Starej Ľu-
bovni, Vranove nad Topľou, 
Bardejove, Humennom a  vo 
Svidníku. Vlani zaregistrovali 
vyše 518  tisíc návštevníkov, 
takmer 1,5 miliónov výpo-
žičiek a  zorganizovali 3  500 
vzdelávacích či kultúrnych 
podujatí. Služby využíva viac 
ako 40 tisíc registrovaných 
používateľov. Knižnice vlani 
zaznamenali prírastky v kniž-
ničných fondoch, pribudlo  
takmer 24 tisíc kníh a rôznych 
dokumentov. Umožnila to 
mimoriadna dotácia 100 tisíc 
eur, ktorú na nákup kníh po-
skytol už po tretíkrát zriaďo-
vateľ. Prešovský samosprávny 
kraj na činnosť regionálnych 
knižníc vlani vynaložil viac 
ako 2,2 miliónov eur, na sa-
motné rekonštrukcie takmer 
146 tisíc eur.  (daj)

Vyhlásia knihu roka PSK

Už po 13-krát sa v čase jarných prázdnin 12 detí zo Súkromnej materskej školy Stella v Poprade 
zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v stredisku Snow Park Lučivná. Inštruktorkou lyžovania bola 
krstná mama SMŠ Stella - Betka Havrančíková (bývalá reprezentantka ČSSR a SR v behu 
na lyžiach), ktorá spolu s učiteľkami Soňou Fördösovou a Naďou Nevlazlovou Luhovou vied-
la deti pri získavaní a zdokonaľovaní lyžiarskych zručností.     FOTO - archív SMŠ

Letecký záchranársky tím 
z Popradu bol minulý týž-
deň v  piatok privolaný k 
úrazu 12-ročného lyžiara, 
ktorý na svahu Buková 
Hora v Tatranskej Lomni-
ci zišiel mimo zjazdovky 
a pádom si vážne poranil 
dolnú končatinu v oblas-
ti stehna. Po poskytnutí 
primárneho ošetrenia a 
zafixovania zranenia bol 
mladý lyžiar v stabilizo-
vanom stave prevezený na 
centrálny príjem nemoc-
nice v Porade.  (zuh)

Leteckí
záchranári

v akcii
• MiNUlÝ týždeň v  utorok 
popoludní požiadal na čísle 159 
o pomoc muž, ktorý v autobuse 
MHD cestou z Matejoviec do 
Popradu zaspal. Zobudil sa až v 
zamknutom autobuse zaparko-
vanom na parkovisku pri autobu-
sovej stanici a nevedel sa z neho 
dostať vonku. Pracovník stálej 
služby MsP Poprad prostredníc-
tvom dispečera informoval vo-
diča, ktorý prišiel a cestujúcemu 
umožnil vyjsť z autobusu.• MiNUlÝ týždeň v  stredu 
dopoludnia pracovníkovi stálej 
služby MsP Poprad odovzdal 
občan mesta kľúče od moto-
rového vozidla Hyundai. Kľú-
če našiel vo dverách vozidla 

zaparkovaného pri bytovom 
dome Neva. Z  obavy, aby ne-
došlo ku krádeži ich vzal a od-
niesol mestským policajtom 
a  uviedol aj evidenčné číslo 
vozidla. Mestskí policajti zistili 
majiteľa a kľúče mu odovzdali 
doma na adrese bydliska.• V  SOBOTU 3. marca krát-
ko po polnoci hliadka mestskej 
polície preverila oznam ohľa-
dom muža ležiaceho v snehu 
v blízkosti lekárne pri nemoc-
nici. Išlo o  74-ročného muža 
z Popradu, ktorý na mieste 
pravdepodobne ležal dlhší čas, 
keďže už bol podchladený. Pri-
volanou sanitkou bol odvezený 
do nemocnice.  (msp)

Týždeň s  mestskou políciou

Zdravý životný štýl začína zaují-
mať stále viac ľudí. Nie každý však 
vie ako cvičiť, čo jesť, aby sa nám 
jedlo stalo liekom a aby sme priro-
dzenou cestou dosiahli a udržali si 
ideálnu váhu. Všetko o  zdravom 
živote sa dalo dozvedieť na semi-
nári, ktorý sa konal v sobotu v Pod-
tatranskej knižnici.

Viedli ho tréneri Lenka Bóriko-
vá a  Július Karabinoš. Témou bolo 
chudnutie, zdravá výživa, ale i  chy-
by, ktorých sa pri pokusoch o  do-
siahnutie štíhlosti ľudia najčastejšie 
dopúšťajú.

Zhadzovanie kíl je o správnom spô-
sobe jedenia. Nejedenie je najväčším 
prešľapom pri chudnutí. J. Karabi-
noš uviedol: „Pestrá strava vyváže-
ná príjmom a  výdajom energie musí 
obsahovať bielkoviny (mäso, vajíčka, 
mliečne výrobky, z rastlinných-struko-
viny), komplexné sacharidy, čiže zdra-

vé cukry, ktoré sú v zelenine. Nikto jej 
nezje toľko aby sa jej prejedol. Z  nej 
sa energia uvoľňuje pozvoľna a  preto 
nedochádza k nadbytku a neukladá sa 
ako tuk. Škodlivé sú jednoduché cukry, 

teda sladkosti, ktoré nepotrebuje naše 
telo, ale duša, a tiež jedlá z bielej múky. 
To neznamená, že si občas nemôžem 
dať čokoládu, ale viem, že som prijal 
energiu navyše a je potrebné ju vydať. 

Vyváži ju 1-2 hodinový beh. Ovocie je 
tiež jednoduchým cukrom, a  nemali 
by sme sa ho prejedať. Ak ovocie jeme 
večer, glukóza a fruktóza sa v tele usa-
dí ako tuk.“

Čo odkiaľ pochádza a  či to po-
tom viac prospieva ako škodí, je už 
na zistení každého z nás. Aj olivový, 
rybí olej môže byť v obchodoch (le-
kárňach) zle uskladnený a  stáva sa 
toxickým a pod.

Dvaja vyšportovaní, svalnatí lek-
tori sa zmienili aj o  telesnej aktivi-
te. „Cvičiť môže každý. Ak vládzeš, 
behaj, chodievaj na túry, bicykluj...
Ak zo zdravotných alebo vekových 
dôvodov nemôžeš, nevládzeš, nech je 
tvojim športom napr. rýchla chôdza, 
dvíhaj vystreté nohy hoci aj v sede 
pri TV. Zvyšuj dávky. Lepšie nie-
čo, ako nič. Rob čokoľvek, nájdi si 
to svoje, len si to daj do programu 
dňa,“ radí J. Karabinoš.  (kpa)

Základnými piliermi zdravia sú: strava, pozitívna myseľ, pohyb, spánok, pitný režim

Redakciu novín POPRAD nájdete na sídlisku
Západ, Podtatranská ul. 7, www.noviny-poprad.sk
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Z interpelácií poslancov

TATRANimovanie pre malých i veľkých

Týždeň slovenských knižníc

Poslankyňa Alena Madzinová vo 
svojej interpelácii poukázala na neli-
chotivý stav jednotlivých chodníkov, 
ktoré sú najviac poškodené. V čase 
topiaceho sa snehu, alebo pri výdat-
ných dažďoch sa na nich tvoria mláky 
a sú pre chodcov ťažko prekonateľnou 
prekážkou. Požiadala riaditeľa SMK, 
aby spoločne s poslancami volebného 
obvodu č. 2 (sídliská Juh a Kvetnica) 
prekonzultoval harmonogram údržby 
a opráv chodníkov na sídliskách Juh. 
Poslanci tohto volebného obvodu 
opakovane žiadajú o zaradenie revi-
talizácie zanedbaného a nespôsobilé-
ho športového ihriska na sídlisku Juh 
III medzi ZŠ Jarná, MŠ Záborského a 
blokmi Elán a Riava do plánu inves-
tičných akcií. 

Poslankyňa A. Madzinová tiež kon-
štatovala, že už v interpelácii minulé-
ho roku žiadala výmenu orientačných 
tabúľ na sídliskách Juh. Pomáhajú 
návštevníkom mesta aj domácim ob-
čanom, aby sa lepšie zorientovali v 
labyrinte ulíc a blokov. Dodnes však 
nebola uskutočnená náprava. Podo-
tkla, že v obciach, kde je oveľa menej 
ulíc a orientácia nie je taká zložitá, sú 
orientačné smerové tabule ulíc bež-
nou záležitosťou.

Ďalej upozornila na nepriaznivú 
situáciu s parkovacími miestami: „Je 
zvlášť vypätá v ranných hodinách v 
blízkosti Spojenej školy Letná a ZŠ Jar-
ná, kedy rodičia privážajú svoje deti 
do škôl. Situáciu by pomohlo vyriešiť 
vybudovanie vjazdu do areálu SŠ Let-
ná zo severnej strany prechodom cez 
parkovisko, s čím by súhlasili dotknuté 
školy aj obyvatelia oboch blokov.“

A. Madzinová takisto považuje za 
vhodné, keďže vo viacerých výbe-
rových konaniach na riaditeľov škôl 
uspeli noví riaditelia, aby boli predsta-
vení poslancom. Ďalej sa dotkla ude-
ľovania ceny primátora a ceny mesta. 
Považuje za potrebné upraviť Štatút 
mesta Poprad, aby sa cena primáto-
ra mohla udeliť nielen osobám, ale aj 
kolektívom alebo inštitúciám, a cena 
mesta mohla byť udelená nielen jed-
nému, ale aj dvom či viacerým nomi-
nantom. Navrhla upraviť štatút a tiež 
vylepšiť zásady udeľovania ocenení.

Poslanec Miroslav Glevaňák in-
terpeloval dokončenie chodníka pre 
peších v Matejovciach. Týmto neupra-
veným a poškodeným chodníkom 
prechádzajú rodičia s malými deťmi 
do materskej školy, v zime sa veľmi 
ťažko udržiava od snehu a námrazy. 
Chodník slúži aj ostatným obyvateľom 
prechádzajúcim na zastávku MHD a 
ďalej smerom na sídlisko na Allende-
ho ul., pričom chodník okolo hlavnej 
cesty tiež chýba. Ďalej poukázal na 
nevzhľadnú tvár cintorínskej brány v 
Matejovciach, ktorá by si vyžadova-

la úpravu. Takisto navrhol nahradiť 
vitrínu pred cintorínom modernej-
šou, aby si obyvatelia mohli prečítať 
informácie a oznamy cintorína bez 
ťažkostí. Rekonštrukciu by si zaslúži-
la i priľahlá budova spolu s oplotením 
cintorína. Tiež betónový podstavec 
pod krížom na matejovskom cintorí-
ne sa pod vplyvom poveternostných 
podmienok rozpadáva a hrozí, že kríž 
sa zrúti a poškodí. 

Poslankyňa Anna Schlosserová 
v rámci interpelácií podala podnet 
obyvateľa zo Stavbárskej ulice vo Veľ-
kej, ktorým žiada, aby mesto zabez-
pečilo predĺženie protihlukovej steny 
od betonárne Doprastavu smerom 
na východ k cintorínu a v tejto veci 
vstúpilo do rokovania s Národnou 
diaľničnou spoločnosťou. Občana 
obťažuje narastajúci hluk súvisiaci s 
rastúcou intenzitou dopravy. Obyvateľ 
zo Stavbárskej ul. na tento problém 
poukazoval ešte pri spustení diaľnice 
pred približne desiatimi rokmi. Do-
stal odpoveď, že na tomto úseku budú 
vysadené stromy, a keď vyrastú budú 
slúžiť ako protihluková stena. Stromy 
vyrástli, no zďaleka neplnia avizovanú 
funkciu, preto je predĺženie protihlu-
kovej steny nutné.

Poslankyňa tiež interpelovala kvô-
li prehodnoteniu finančnej odmeny 
pre tých, ktorí zabezpečujú občianske 
rozlúčky pri smútočných obradoch. 
Mesto už medzitým pripravilo zmenu 
zásad odmeňovania s platnosťou od 1. 
marca 2018. Poslankyňa sa zaujímala 
aj o to, či sa mesto Poprad zapojilo 
do možnosti získania grantu s téma-
mi cyklodoprava, sociálne bývanie a 
riešenie bezdomovectva, o čom in-
formovala ešte v decembri minulého 
roku. Čas tlačí, lebo uzávierka grantu 
je 30. marca 2018. A. Schlosserová 
podala aj interpeláciu kvôli uzneseniu 
MsZ a súvisiacim dodatkom k VZN, 
ktorým boli spôsobené problémy pri 
vydaní rozhodnutia o umiestnení 
stavby polyfunkčného domu Corrib 
Poprad.

Poslankyňa Anna Ondrušeková na 
základe podnetu od obyvateľov mes-
ta z ulíc Dubová a Jedľová v mestskej 
časti Kvetnica interpelovala ohľadom 
mestskej hromadnej dopravy do tejto 
časti mesta. Vzhľadom na pribúdanie 
počtu obyvateľov v Kvetnici, je po-
trebné vyriešiť zastávku MHD, či už 
v rámci MHD alebo prímestskej do-
pravy.

Poslanec Slavomír Božoň interpe-
loval za obyvateľov mestskej časti Spiš-
ská Sobota ohľadom chýbajúceho pe-
šieho prepojenia z ulíc Jesenského na 
Velickú cestu. Ide o silný peší ťah žia-
kov do ZŠ v Spišskej Sobote, preto po-
žiadal, aby bol chodník, ktorý v tejto 
lokalite chýba, zrealizovaný.  (ppm)

Aj v Podtatranskej knižnici v Poprade prebieha od 5. do 11. marca Týž-
deň slovenských knižníc. Počas celého týždňa je pre záujemcov možný 
bezplatný zápis do knižnice a  tiež čitateľom odpustia poplatky za upo-
mienky. Dnes 7. marca o  10. hod. sú v  knižnici v  Spišskej Sobote pripra-
vené tvorivé dielne s Janou Kalixovou a v knižnici na síld. Západ podujatie 
s názvom Živé knihy. Zajtra tam bude vyhodnotenie literárnej a výtvarnej 
súťaže Môj rodný kraj zo všetkých najkrajší. Zoznam ďalších podujatí pre 
čitateľov je uverejnený na stránke www.kniznicapp.sk.   (ppš)

V prvých dňoch jarných prázd-
nin sa v kine Tatran konal trojdňo-
vý festival animovanej tvorby pre 
všetky vekové kategórie. Festival 
dostal symbolický názov zložený z 
dvoch slov - Tatran a animovanie, 
teda TATRANimovanie.

Podujatie zorganizovalo kino 
Tatran v  spolupráci s Občianskym 
združením Filmový klub Poprad, 
ZUŠ SŠ Letná a mestom Poprad. 
„Touto cestou by som sa chcela veľmi 
pekne poďakovať za vedenie worksho-
pu animovanej tvorby pedagógom 
Ľubici Ftorekovej a Michalovi Fricovi 
zo ZUŠ SŠ Letná a za finančný prí-
spevok, vďaka ktorému bolo možné 
zakúpiť techniku potrebnú na tvorbu 
animovaných filmov, mestu Poprad,“ 
uviedla manažérka kina Tatran Ľu-
bomíra Olejárová.

V sobotu program začal premie-
taním animovanej minisérie Mimi 
a Líza 1 a 2, na ktorých spolupraco-
vala popradská animátorka Ivana 
Šebestová. Diváci tak mali možnosť 
vidieť digitálne spracovanú plôškovú 
animáciu. „Nasledovalo premieta-
nie animovanej rozprávky Pračlovek, 
ktorá vznikla animačnou technikou 
stop-motion, pohyby plastelínových 
modelov postavičiek boli rozfázované 
a nasnímané fototechnikou (25 obráz-
kov na 1 sekundu obrazu),“ povedala 
Ľ. Olejárová. Druhý deň sa niesol v 
znamení prehliadky krátkych animo-
vaných filmov žiakov ZUŠ SŠ Letná. 

„Musím povedať, že filmy boli tematic-
ky aj technicky veľmi dobre spracované. 
Prehliadku sme ukončili premietaním 
profesionálky I. Šebestovej a jej filmom 
Žltá. Aby sme účastníkom festivalu 
priblížili animované techniky v praxi, 
v pondelok sa uskutočnil workshop 
animovanej tvorby pod vedením pe-
dagógov ZUŠ SŠ Letná. Účastníci spo-
ločne nakrútili krátky animovaný film 
pixiláciou - animáciou ľudí. Následne 
boli rozdelení na 4 tvorivé tímy a podľa 
vopred navrhnutého storyboardu - plá-
nu nakrútili krátke animované filmy,“ 
doplnila Ľ. Olejárová.

TATRANimovanie bolo zakonče-
né premietaním Najlepších sveto-
vých krátkych animovaných filmov 
Fest Anča, ktoré bolo tentokrát 
určené mládeži a dospelým. Počas 
týchto troch dní mali diváci mož-
nosť zhliadnuť aj výstavu, kde boli 
umiestnené jednotlivé obrazové 
fázy filmov žiakov ZUŠ SŠ Letná a 
ukážky práce I. Šebestovej na jej fil-
me Žltá. „Chcem sa poďakovať všet-
kým spoluorganizátorom a najmä 
všetkým účastníkom, že strávili čas 
a niečo sa naučili v kine Tatran. Prá-
ve vďaka nim plánujeme vo festivale 
pokračovať aj po tomto „nultom“ roč-
níku a verím, že sa stane tradičným. 
Aj vďaka našej animátorke Ivane 
Šebestovej môžeme byť v Poprade na 
slovenskú animovanú tvorbu hrdí,“ 
uzavrela manažérka kina Tatran 
Ľubomíra Olejárová.  (ppp)
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KINO TATRAN
8.marca o 19. hod.
TlMOČNÍK 
SK / CZ / AT, tragikomédia, 113 min., 
slovenská verzia/titulky, MP12 Nový 
film M. Šulíka nás vezme na cestu po 
dnešnom Slovensku s najneočakáva-
nejšou dvojicou starých pánov- synom 
nacistického vraha (P. Simonischek) a 
synom jeho židovských obetí (J. Men-
zel). Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

9.marca o 16.30 hod.
VČiElKA MAJA 2: SlADKÉ HRY 
DE / AU, animovaná rozprávka, 84 
min., dabing, MP
Včielka Maja poletí za Jej Veličenstvom 
včeľou Cisárovnou prosiť, aby sa jej úľ 
mohol zúčastniť slávnych Sladkých 
Hier. Tá jej vyhovie, ale ak prehrá, jej úľ 
príde o všetky zásoby medu. Vstupné: 
5 €, Vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 € 

9. marca o 19. hod.
WiNCHESTER: SÍDlO DÉMONOV 
USA / AU, horor, 99 min., titulky, MP15
Horor inšpirovaný skutočnými udalos-
ťami v najstrašidelnejšom dome histó-
rie- sídle Winchesterovcov.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

10. a 11. marca o 16.30 hod.
lEO DA ViNCi: MiSiA MONA lÍZA 
IT / PL, animovaný / dobrodružný, 82 
min., dabing, MP7
Príbeh mladého Leonarda da Vinci, 
ktorý vďaka svojim úžasným vyná-
lezom a za pomoci svojich priateľov 
zažije neuveriteľné dobrodružstvá. 
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 € 

10. a 11. marca o 19. hod.
OTCOVA VOlGA 
CZ, komédia / dráma, 90 min., česká 
verzia, MP12
Matka s dcérou (Balzerová, Vilhelmová) 
sa po smrti hlavy rodiny dozvedajú o 
nemanželskom synovi. Vydávajú sa vol-
gou GAZ 21 po stopách bývalých mile-
niek (Cibulková, Holubová) a priateľov 
(Polívka,Vášáryová), aby o tajomstve 
zistili viac ...  Vstupné: 5 €  Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

12. marca o 19. hod.
AXOlOTl OVERKill
DE, dráma, 94 min., titulky, MP15, FK
Šestnásťročná Mifti žije v  Berlíne, vy-
metá večierky, experimentuje s  dro-
gami a  sexom a kašle na školu. Je ako 
“vodná príšera“ axolotl, ktorá prežije 
všetko a s každou skúsenosťou sa stáva 
niekým novým. Vstupné: 5 €, Vstupné 
FK, ŤZP: 3 € 11. 3. 2018 - Divadlo KONTRA Spišská 

Nová Ves NENÁViDÍM     Vstupné: 6 €

18. 3. 2018 - CMD Starý Tekov 
O SKUTKOCH A JESTVOVANiACH                            
Vstupné: 6 €

25. 3. 2018 - Divadlo Commedia Poprad
R. Fallet / V. Benko KAPUSTNiCA
Vstupné: 6 €

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2018
Poprad  - Spišská Sobota / 50. výročie Divadla Commedia Poprad

Začiatok predstavení je vždy o 18. hod.
Vstupenky, info: MIK Poprad, tel. 052/16186, 052/772 17 00
 Commedia Poprad - tel. 0903 825 050.      PP-5
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POPRAD

Minulý rok koncom júna bolo 
slávnostne otvorené Denné cen-
trum seniorov (DCS) Juh, na Ulici 
ludvíka Svobodu. Jeho dočasným 
povereným predsedom sa stal Ján 
Surmík a po niekoľkých úspešných 
mesiacoch pod jeho vedením sa 
minulý týždeň v  pondelok konala 
i. hodnotiaca členská schôdza.

J. Surmík sa v DCS najväčšou mie-
rou pričinil o  vytváranie nových 
sociálnych kontaktov, o  to, aby sa 
členovia venovali svojim záľubám, 
kultúrnym a  pohybovým aktivitám. 
Za všetky spomeniem akciu pre se-
niorov organizovanú obcou Nová 
Lesná v  rámci Memoriálu Jána Stil-
la v  severskej chôdzi, zoznamova-
cie stretnutie v  DCS s  programom 
a  občerstvením, výlet do Kremnice 
a  Banskej Štiavnice. V  mesiacoch 
október - december boli pre seniorov 
poskytnuté voľné vstupenky do Aqu-
acity. Seniori sa zúčastnili na poduja-
tiach Tretí vek sa zabáva, Integrácia, 
na športovom podujatí v Spišskej Be-
lej, na divadelnom predstavení Šohaj 
lúpežník v Prešove.

V  mesiaci december sme v  DCS 
zorganizovali predvianočné pose-
denie s  občerstvením a  kultúrnym 
programom. Členovia DCS pravi-
delne navštevovali vybrané filmové 
predstavenia, kultúrne akcie or-
ganizované v  rámci Mesiaca úcty 
k  starším, divadelné predstavenia 
a aktívne sa zapájali do prípravy rôz-
nych festivalov a súťaži. Vo voľnom 
čase chodili spoločne na vychádzky 
s paličkami, navštívili ľadovú kopulu 
a  sochy na Hrebienku, korčuľovali, 
bicyklovali, behali na lyžiach. Nedá 
mi nespomenúť aj veľmi šikovné 
členky, ktoré v klube vyvárali a piekli 
všakovaké dobroty.

Na I. hodnotiacej členskej schôdzi 
sa v DCS konali aj prvé voľby pred-
sedu, ktorým sa stal Ladislav Kulčár.

Za osemmesačnú aktívnu prácu 
ďakujeme odchádzajúcemu obetavé-
mu, optimistickému, radosť a pohodu 
rozdávajúcemu doteraz poverenému 
predsedovi DCS Juh Jánovi Surmí-
kovi a  dočasnej hospodárke Janke 
Spišákovej a tešíme sa na ďalšiu spo-
luprácu.  Alena Póczosová

Aktívni senioriNapísali ste nám
Mestský útulok v  Poprade po-

trebuje v  týchto dňoch pomoc 
dobrých ľudí, ktorým nie je ľa-
hostajný osud opustených psíkov 
v tuhých mrazoch.

„Na sociálnych sieťach sme zverej-
nili prosbu, aby nám ľudia darovali 
deky, koberce, paplóny, pretože sa 
to musí často meniť a už nám do-
chádzajú zásoby. Toto nám môžu 
ľudia nosiť priamo do útulku. Môžu 
sa s nami spojiť aj telefonicky na t.č. 
0910 890 228, 0910 890 208, 0910 
890 222 alebo prostredníctvom ma-

ilu peter.grena@msupoprad.sk,“ 
uviedol správca Mestského útulku 
v  Poprade Peter Greňa a  dodal: 
„Psíkom musíme teraz zatepľovať 
búdy a koterce práve týmito vecami, 
ktoré ľudia nosia. Vodu im dáva-
me vlažnú, ktorá aj tak rýchlo za-
mrzne. Nám  momentálne zamrzla 
studňa, takže musíme vodu nosiť z 
Mestského úradu. „Najlepšie“ zná-
šajú zimu dlhosrsté plemená. V sú-
časnosti máme v útulku plný stav 
t.j. 25 psíkov a  v dočasnej opatere 
16 psíkov.“   (ppp)

V útulku sa zíde pomoc

Študenti Obchodnej akadémie 
Poprad sa zúčastnili od 4. do 17. 
februára 2018 na odbornej stá-
ži v  londýne v rámci programu 
Erasmus+. Partnerom projektu 
bola okrem Obchodnej akadémie 
Poprad aj ADC londýn.

Desať žiakov študijného odbo-
ru obchodná akadémia a 3 žiačky 
odboru služby v cestovnom ru-
chu si na vlastnej koži otestovalo 
svoje jazykové schopnosti. Kým 
štvrtáci si mohli porovnať od-
bornú prax, ktorú absolvovali už 
počas predchádzajúceho štúdia, 
tretiaci skočili do práce rovnými 
nohami.

Na desať pracovných dní sa ich 

dočasnými zamestnávateľmi stali 
firmy v  oblasti cestovného ruchu, 
práva, či účtovníctva. Rozvrh ho-
dín zamenili za 8-hodinový pra-
covný čas. Ich náplňou práce bola 
práca s  počítačom, písanie listov 
v cudzom jazyku, či príjem a vyba-
venie telefonátov.

Samozrejme, že spoznali a  za-
žili aj pravú anglickú atmosféru. 
Porovnali si cestovanie v  metre, 
s  cestou v  autobuse na Slovensku. 
Ochutnali typické jedlá a  neza-
budli prezrieť londýnske pamiatky. 
Každá rozprávka však raz skon-
čí a  aj 13 študentov v  sprievode 
2 vyučujúcich prišli šťastne do-
mov.   Filip Kubala, III. C   PP-23

Chceme viac vedieť a poznať
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Program kina CIneMAX Poprad
Od 8. marca do 14. marca

SPoločenSká kronIkA

Budete mať 
veľa pek-

ných zážitkov z rôznych stretnu-
tí. Vyplní sa vám nejaké želanie.

Budete sa 
pre niečo 

hnevať a zbytočne. Danú situá-
ciu aj tak nemôžete zmeniť.

Budete na-
ladení na 

ľúbostnú strunu. Myšlienky vám 
budú lietať po zábave a nie po 
práci.

Opadne z 
vás stres a 

napätie. Po dlhom čase sa budete 
cítiť uvoľnene.

S rozvahou 
všetko dob-

re zvládnete. Nerozčuľujte sa pre 
nepodstatné maličkosti.

Poteší vás 
nejaké fi-

nančné prilepšenie, ktoré ste ne-
čakali. Budete sa tešiť zo života.

Rozhoduj-
te sa podľa 

svojho srdca a nie podľa rozu-
mu. Bude to pre vás prospešné.

Budete mať 
veľa dôvo-

dov na úsmev. To, čo vás trápilo, 
pominie a všetko sa na dobré 
obráti.

U p e v n í t e 
r o d i n n é 

vzťahy a budete sa tešiť z pek-
ných chvíľ v kruhu blízkych.

Dajte si zá-
ležať na kaž-

dom detaile. Vráti sa vám to vo 
vybudovaní úspešného zámeru.

Dajte si 
p o r a d i ť 

od iných, ktorí to s vami myslia 
dobre. Zamyslite sa nad svojím 
konaním.

Ak ste mali 
zdravotné 

problémy, pominú, ale aj naďalej 
si na zdravie dávajte pozor.

HoroSkoP od Stredy do Stredy

V stredu 7. marca - Lekáreň na autobusovej sta-
nici, vo štvrtok 8. marca - Diecézna lekáreň 
sv. Lukáša, v piatok 9. marca - Aduscentrum, 
v sobotu 10. marca - Victoria, v nedeľu 11. 
marca - Adus, v pondelok 12. marca - Victoria 
a v utorok 13. marca - Dr. Max - trhovisko. le-
káreň na autobusovej stanici: Wolkerova 466, 

Diecézna lekáreň sv. lukáša: Alžbetina ul., 
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22, Victoria: 
Drevárska ul., Adus: Mnoheľova ul. 2, Dr. 
Max - trhovisko: Ul. 1. mája 30. lekárne 

s pohotovostnou službou sú otvorené od pon-
delka do piatka od 18. hod. do 22. hod., počas 
sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

PoHotovoSť v lekárňACH

V stredu 28. februára 2018
vo Veľkej s

Vo štvrtok 1. marca 2018
vo Veľkej s

V piatok 2. marca 2018
vo Veľkej s

V piatok 2. marca 2018
vo Veľkej s

V pondelok 5. marca 2018
v Matejovciach s

V pondelok 5. marca 2018
vo Veľkej s

V utorok 6. marca 2018
vo Veľkej s

V utorok 6. marca 2018
v Spišskej Sobote so

Boženou Horváthovou,
60-ročnou

Jánom Šindelkom,
82-ročným

Máriou Slebodníkovou,
84-ročnou

Helenou Bušovskou,
70-ročnou

Marcelom Beckom,
39-ročným

Jozefom Bednárom,
61-ročným

Gizelou ivanovou,
87-ročnou

Zuzanou Švačekovou,
82-ročnou

nAvŽdy SMe SA roZlÚčIlI

„Ideálne manželstvo musí spĺňať dva predpoklady; muž musí byť 
hluchý a žena slepá.“            SÓKRATÉS

PovedAlI SlávnI

Dnes 7. marca má meniny Tomáš, vo štvrtok 8. marca - Alan, Ala-
na, v piatok 9. marca - Františka, v sobotu 10. marca - Bruno, Bra-
nislav, Bronislav, v nedeľu 11. marca - Angela, Angelika, v ponde-
lok 12. marca - Gregor a v utorok 13. marca - Vlastimil, Vlastimila.

BlAHoŽeláMe k MenInáM

V stredu 7. marca 2018
o 13. hod. v Spišskej Teplici s

V piatok 9. marca 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Darinou Šeligovou,
65-ročnou

Annou lichvárovou,
82-ročnou

nAvŽdy SA roZlÚčIMe

Zajtra si pripomíname Medzinárodný deň žien

Zaujalo nás

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 
naposledy rozlúčiť s 87- ročným 

ing. Františkom lopušekom
na jeho poslednej ceste. 

Zvlášť ďakujeme za prejavenú úctu 
predstaviteľom mesta Poprad a 
zástupcom spoločenských organizácií.

Smútiaca manželka s deťmi a rodinou

Na Slovensku si spotrebi-
telia v januári 2018 pripla-
tili za potraviny a nealko-
holické nápoje medziročne 
viac o  6,8%. Jedná sa tak 
o  najvýraznejšie zdražova-
nie v rámci celej EÚ, a to už 
tretí mesiac po sebe.

    Najviac si pritom Slováci 
priplácajú za vajcia a maslo. 
Naopak, aj v  úvode tohto 
roka sa na pultoch v obcho-
doch predával lacnejší cu-
kor. Vyplýva to z  aktuálnej 
analýzy Slovenského far-
márskeho družstva (SFD), 
vypracovanej na základe 

údajov Eurostatu. 
   Slovensko tak už tretí 

mesiac po sebe zazname-
náva nelichotivé prvenstvo. 
Medziročný nárast cien 
o  6,8% je najvýraz-
nejší v rámci celej EÚ. 
V  januári sa za SR 
umiestnilo Estónsko 
(5,6%), nasledova-
né všetkými našimi 
susedmi z  V4, teda 
Českou republikou 
(4,5%), Maďarskom 
(4,5%) a  Poľskom 
(4.1%). V EÚ ako cel-
ku sa ceny potravín 
a nealkoholických ná-
pojov zvýšili o  2,2%, 

v eurozóne o 1,7%. Naopak, 
zlacňovanie potravín po-
cítili obyvatelia Grécka (o 
1 %), Írska (o 1,6%) a Cyp-
ru (o 4,4%).  (ppp)

Medzinárodný deň žien má byť dňom, 
počas ktorého sa oceňujú výsledky žien 
v  rôznych oblastiach života. Dňom, keď sa 
oslavuje minulosť, prítomnosť i budúcnosť 
ženskej časti populácie na svete. 

OSN vyhlásila MDŽ za oficiálny sviatok v 
roku 1977 a vyzvala každú 
krajinu na svete, aby veno-
vala jeden deň v roku na 
oslavy práv žien a aby vytvá-
rali priaznivé podmienky 
na odstránenie diskriminá-
cie žien a na ich plnú účasť 
na spoločenskom rozvoji. V 
niektorých krajinách - Rus-
ku, Bielorusku, na Ukraji-
ne, Číne či Bulharsku - sa 
stal národným sviatkom.

Korene MDŽ siahajú až do rokov 1857 a 
1911, keď robotníčky v textilných závodoch 
v New Yorku protestovali proti zlým pracov-
ným podmienkam. Ďalší významný fakt sa 
viaže s II. Medzinárodnou konferenciou so-
cialistických žien v roku 1910 v Kodani. Ne-

mecká socialistka Clara Jo-
sephine Zetkinová navrhla, 
aby sa zaviedol Medziná-
rodný deň žien na uznanie 
ich boja za práva žien všade 
vo svete.

Ak máte teda vo svo-
jom okolí ženy, nezabud-
nite si na nich páni zajtra 
spomenúť a  oceniť ich 
prínos pre náš každo-
denný život.  (ppp)

leo da Vinci: Misia Mona 
liza: o 14.20 hod. (hrá sa cez 
víkend), o 16.20 hod., Otcova 
volga: o 18.20 hod. a o 20.20 
hod., Včielka Mája 2: Sladké 
hry: o 13.20 hod. (hrá sa cez 
víkend), Čierny Panter 2D: 
o  15.20 hod., Prianie smrti: 
o 18.10 hod., Červená volav-
ka: o 20.30 hod., Predpremié-
ra - Chloe a trpaslíci: o 13.30 

hod.(hrá sa cez víkend), Tl-
močník: o 15.30 hod., Nočná 
hra: o 18. hod. (nehrá sa 8.3. 
a  13.3.), Winchester: Sídlo 
démonov: o 20.10 hod., Deň 
žien - Zúfalé ženy robia zúfa-
lé veci: o 18. hod. (hrá sa len 
8.3.), Artmax filmy - Nikdy 
si tu nebol: o  18. hod. (hrá 
sa len 13.3.). Viac na www.ci-
ne-max.sk.  (ppp)
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InZerCIA

ne prenájom nehnuteľnosti
nebytových priestorov na pozemkoch mesta Poprad-2 kioskov, každý o výmere 12 
m2  nachádzajúce sa na Halátovej ulici v Poprade, k. ú. Poprad, zapísané na Okres-
nom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Poprad, na liste 
vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Predmet nájmu na základe súťaže: 
Prenájom 2 kioskov v predstaničnom  parku: 
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. č. 2735/7                                                    
 Nebytové priestory  sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 408,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť aj služby spojené s užívaním priestorov 
- kioskov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 07.03.2018 do 12. hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako 
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informá-
cie:  beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297  PP-20

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

ne prenájom nehnuteľnosti
tenisového areálu mesta Poprad nachádzajúci sa ulici Boženy Nemcovej v Poprade, 
k.ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrál-
ne územie Spišská Sobota, na liste vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom 
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Predmet obchodnej verejnej súťaže:
- Prevádzková budova tenisového areálu súp. č. 4899, postavená na pozemku parc. č. 
KN-C 287, v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 185 m2, druh pozemku  
zastavané plochy a nádvoria.
- Tenisové kurty s príslušenstvom na pozemku parc. č. KN-C 288.
- Pozemok parc. č. KN-C 287 v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 185 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Pozemok parc. č. KN-C 288 v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 4722 m2,  
druh pozemku ostatné plochy.
Súčasťou areálu sú drobné stavby (sklad a vodáreň, plechový sklad), domáca vodáreň, tla-
ková nádrž, cvičná stena, oplotenie areálu, inžinierske siete, osvetlenie a spevnené plochy.  
Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané na Okres-
nom úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti.

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16.03.2018  do 12. hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako 
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podmienky sú uvedené na internetovej stránke : www.poprad.sk
Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku nehnuteľností u kontaktnej osoby: Lucia Poľa-
novská, Mestský úrad Poprad,  kancelária č. dverí  A305, prípadne telefonicky na tel. č. 0910 
890 234, 052 /716 72 97, alebo  na e-mailovej adrese: lucia.polanovska@msupoprad.sk. PP-21

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

ne prenájom nehnuteľností
pozemkov časť parc. č. KN-C 355/1, ostatné plochy a časť parc. č. KN-C 355/2, ostat-
né plochy spolu o výmere 1655 m² v katastrálnom území Veľká, obec Poprad zapísa-
ných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore 
na liste vlastníctva č. 1 na dobu neurčitú za účelom revitalizácie územia a vytvorenia 
výstavného priestoru.
Minimálna výška ročného nájomného je 1,66 €/m²/rok, t. j. 2 747,30 €/rok za celý 
predmet nájmu

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16. 03. 2018 do 12.00 hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako 
neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie informá-
cie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81, 052/716 72 93.   PP-24

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

ne prenájom nehnuteľností
v katastrálnom území Poprad, a to pozemok časť parc. č. KN-C 3009/841, ostatné 
plochy o výmere 12 m2 za účelom vybudovania a užívania chodníka ako prístupu k 
nebytovému priestoru.
Výška nájmu je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemky v oboch zónach za účelom bu-
dovania prístupových komunikácií, parkovísk, chodníkov, zelených plôch a pod., ktoré 
slúžia alebo budú slúžiť na účely podnikania, alebo s ním súvisia, teda spolu 19,92 €/rok 
za celý predmet nájmu.(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenáj-
mu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012 
zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverej-
nené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy by-
tov, nebytových priestorov a majetku mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 
72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk. 
lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 19. 03. 2018 o 12.00 hod.  PP-25

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

• Predám kvalitný leštený Tatranský 
drevený obklad - 3 €, perodrážka, Zru-
bový profil, hranoly a  dlážkovicu na 
podlahy. Inf. č. t.: 0908 234 866.   1/18-P
• Kúpim pozemok vo Veľkej, v Spiš-
skej Sobote alebo v Strážach vhod-
ný na výstavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 450 m2, 
cena do 45 000 €. Platba v hotovosti. 
Inf.: č. t. 0903 626 055.  1/18-K
• Kúpim akékoľvek parožie. Inf.: č. t. 
0904 834 937.   2/18-K
• Prijmeme vyučeného autome-
chanika do autosalónu Renault v Po-
prade. Inf. č. t. 0905 316 883.  2/18-R
• Spracovanie daňových priznaní za 
rok 2017, aj pre pracujúcich v zahrani-
čí. Inf.: č. t. 0911 237 555.  9/18-R

• Dám do prenájmu kadernícke 
miesto v  Obchodnom centre Zóna v 
Poprade. Inf.: č. t. 0903 713 557. 10/18-R
• Práca v  Rakúsku v  logistickom 
sklade bez znalosti jazyka. Inf.: 
info@hgw-logistics.at, tel. 0909 
131 925.    12/18-R
• Prenajmeme kancelárske priestory 
v Poprade, Teplická 34, bývalá AB Sta-
vomotnáže. Inf.: č. t. 0905 563 836, e-
-mail: pabamke@gmail.com    13/18-R
• Hľadáme spoľahlivú a  čestnú 
pani na upratovanie 8-poschodového 
domu v  Poprade na sídlisku Západ. 
Inf. č. t. 0902 221  330, mail: daniela-
-sofia@hotmail.de. Tešíme sa na vašu 
pomoc.   14/18-R
• Dám do prenájmu záhradu v  zá-
hradkárskej osade 2 v  Poprade (sídl. 
Západ). Inf.: č. t. 0915 287 566.  15/18-R

ne prenájom nehnuteľnosti
pozemku časť parc. č. KN-C 2785/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m²                       
v katastrálnom území Poprad, obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na 
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 na dobu 
určitú 10 rokov za účelom umiestnenia nabíjacej stanice pre elektromobily.                   

Minimálna výška ročného nájomného je 16,- €/m²/rok, t. j. 480,- €/rok za celý predmet 
nájmu

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 09. 03. 2018 do 12.00 hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako 
neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.

Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81, 052/716 72 93. PP-22

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

Nedeľa 11. marec o 10. hod./divadel-
ná sála Domu kultúry v Poprade
AKO CHRÁNiŤ PRÍRODU
Divadlo Žužu
Príbeh o chlapcovi menom Vendelín, 
ktorý zo začiatku rozhadzuje odpad-
ky kade-tade.
Vstupné: 1,50 €

Utorok - piatok 13. - 16. marec / 

divadelná sála a klub Zóna Domu 
kultúry v Poprade
FESTiVAl JEDEN SVET 2018
HĽADÁ SA DOVERA
18. medzinárodný festival dokumen-
tárnych a komerčných filmov.
Vstupné: 2 € / predpredaj MIK 
052/43 611 92, DK 052/77 222 55.
Podrobný program je na plagáte na 
11. str.

Kultúrny program mesta Poprad
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V nedeľu sa potrápili opäť na do-
mácom ľade s Liptákmi, ale napokon 
ich porazili 3:2. V tomto zápase mal 
dôvod na oslavu 36-ročný obranca 
Popradu a  odchovanec Košíc Šte-
fan Fabian (na foto vpravo), ktorý 
odohral svoj tisíci zápas v najvyššej 
slovenskej hokejovej súťaži. „Chcel 
by som tento zápas venovať svojej 
mame, ktorá ma k hokeju priviedla. 
Nikdy som sa nezamýšľal nad tým, 
koľko zápasov v  kariére odohrám. 
Do každej sezóny som išiel s tým, aby 
som ju odohral čo najlepšie. Chcel 
by som aj naďalej hrať hokej, pokiaľ 
bude o  moje služby záujem,“ uvie-
dol Š. Fabian, ktorému podobne ako 
rekordérovi Arne Krotákovi chýba 
v zbierke majstrovský titul.

Popradskí hokejisti odohrali ďal-
ší ligový zápas už v utorok po uzá-
vierke vydania novín Poprad v No-

vých Zámkoch v  rámci dohrávky 
49. kola. Cez víkend základná časť 
vyvrcholí predposledným a posled-
ným kolom.

Výsledky Tipsport ligy: 48. kolo 
v  stredu 28. februára HK Poprad - 
HC Košice 4:2 (1:0, 0:1, 3:1), góly 
Popradu: 5. Jindřich Abdul (Ma-
tej Paločko, Ľ. Dinda), 55. Andreas 
Štrauch (P. König, P. Svitana), 60. 
Jindřich Abdul (D. Bondra), 60. Pat-
rik Svitana (A. Štrauch, P. König). 
51. kolo v  piatok 2. marca HC 07 
Detva - HK Poprad 3:6 (1:4, 0:2, 
2:0), góly Popradu: 8. Dávid Bondra 
(Matej Paločko, Š. Fabian), 9. Mar-

tin Bdžoch (A. Ježek, P. Svitana), 
11. Patrik Svitana, 12. Radomír He-
izer (D. Buc, I. Davydov), 30. Patrik 
Svitana (J. Abdul), 34. Aleš Ježek (L. 
Hvila, B. Česánek). 52. kolo v nede-
ľu 4. marca HK Poprad - MHK 32 
l. Mikuláš 3:2 (1:0, 2:2, 0:0), góly 
Popradu: 20. Dávid Buc (L. Vartov-
ník, M. Petran), 22. Jindřich Abdul 
(Matej Paločko), 32. Jindřich Abdul 
(Matej Paločko).

Program Tipsport ligy: 53. kolo 
v  piatok 9. marca o  17.30 hod. HK 
Poprad - HK Nitra, 54. kolo v nede-
ľu 11. marca o 17. hod. HC ́ 05 iClinic 
B. Bystrica - HK Poprad.  (mav)

Z kuchyne HK Poprad
Juniori (štvrťfinále Play-off): v stredu 28. februára Poprad - B. Bystrica 3:0, vo štvrtok 1. marca Poprad - B. Bystrica 
5:3 a v nedeľu 4. marca B. Bystrica - Poprad 4:3sn. Kadeti (ii. časť o Majstra SR): v sobotu 3. marca Poprad - Trenčín 
1:5 a v nedeľu 4. marca Poprad - Trenčín 2:3. St. žiaci 8. roč.: v sobotu 3. marca Poprad - Sp. N. Ves 2:1. St. žiaci 7. 
roč.: v sobotu 3. marca Poprad - Sp. N. Ves 9:3. Ml. žiaci 6. roč.: v sobotu 3. marca Sp. N. Ves - Poprad 2:3. Ml. žiaci 
5. roč.: v sobotu 3. marca Sp. N. Ves - Poprad 2:10.

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. Nitra 53 31 6 4 12 188:139 109

2. B. Bystrica 53 31 4 5 13 204:123 106

3. Zvolen 53 28 7 6 12 180:143 104

4. Trenčín 53 29 5 3 16 141:104 100

5. Košice 53 28 5 3 17 169:131  97

6. HK Poprad 53 24 6 4 19 152:143  88

7. Žilina 53 18 3 6 26 138:155  66

8. L. Mikuláš 53 11 5 10 27 114:152  53

9. N. Zámky 53 11 7 4 31 116:180  51

10. Detva 53 10 2 3 38 111:194  37

11. SR 20 20 3 1 3 13 38:87  14

Tabuľka Tipsport ligy

HK Poprad počas derby odštartoval milú tradíciu

Poprad víťazom curlingovej ligy
Popradčania získali ôsmy do-

máci titul a vybojovali si  právo 
reprezentovať Slovensko na tohto-
ročných  majstrovstvách Európy v 
estónskom Talline.

Curling Club Poprad, v súrodenec-
kej zostave - Pavol, František, Tomáš a 
Peter Pitoňákovci (na foto) zvíťazil vo 
finále play-off Slovenskej  curlingovej 

ligy nad Martinom 2:1 na zápasy (10:6, 
8:9, 10:6). Semifinále aj finále v curlin-
govej hale v bratislavskom Ružinove 
sa hralo na dva víťazné zápasy. Medzi 
štyrmi najlepšími tímami po základnej 
časti boli aj Stonehunters Bratislava a 
1.CC Bratislava. Na ceste do finále Po-
pradčania zdolali Stonehunters Brati-
slava rovnako 2:1 na zápasy.  (pac)

w w w. n o v i n y - p o p r a d . s k

BAM Poprad
Basketbalistky BAM 
Poprad mali aj v  ďal-
šom zápase nadstav-
bovej skupiny 1-4 
blízko k  obrovskému 

prekvapeniu.
Podobne ako pred dvoma týždňa-

mi v  Ružomberku, aj túto sobotu 
v  Piešťanoch vyhrali Popradčanky 
šokujúco prvý polčas 27:26 a  len 
zbabraná tretia štvrtina ich pripra-
vila o fantastický výsledok. Napokon 
prehrali s Čajkami 51:58.

Dnes, t.j. v stredu 7. marca, ukon-
čia túto časť sezóny na domácej pa-
lubovke o  17.30 hod. proti Good 
Angels Košice a  už v  sobotu 10. 
marca vstúpia do bojov prvého kola 
play-off opäť v Aréne Poprad o 17.30 
hod. proti ŠBK Šamorín.

Výsledok sk. 1-4 Extraligy žien: 
6. kolo v sobotu 3. marca Piešťanské 

Čajky - BAM Poprad 58:51 (26:27), 
najviac bodov BAMP: Lucia Kupčí-
ková a Lucia Hadačová - 14.

Program: dohrávka 4. kola sk. 
1-4 v  stredu 7. marca o  17.30 hod. 
BAM Poprad - Good Angels Koši-
ce. 1. kolo štvrťfinále play-off v so-
botu 10. marca o  17.30 hod. BAM 
Poprad - ŠBK Šamorín.  (ppv)

Z kuchyne BAM Poprad
St. žiačky: v sobotu 3. marca Po-
prad - Sp. N. Ves 54:78.

 Z  V  P B

1. GA Košice 11 10 1 21

2. Piešťany 11 7 4 18

3. Ružomberok 11 5 6 16

4. BAM Poprad 11 0 11 11

Tabuľka sk. 1-4 Extraligy žien

(Dokončenie zo str. 1)
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Líšky odštartovali semifinálové boje domácou prehrou

Krátko zo športu

Popradské líšky vstú-
pili v sobotu večer do 
bojov o finále ženskej 
hokejovej extraligy 
prehrou na domá-

com ľade. Šarišanke Prešov pod-
ľahli 2:4. Nasledovať bude odveta 
v metropole Šariša.

Popradčanky otvorili skóre zápasu 
už v  tretej minúte zásluhou Novot-
nej, ale rovnako ako v úvodnom dej-
stve, počas celého zápasu boli príliš 
nedisciplinované. To im uberalo 
sily a  Prešovčanky výhodu dokáza-
li trestať. „Prešov vyhral zaslúžene, 
pretože javil väčšiu chuť po víťazstve. 
My sme chceli hrať až príliš profesor-
sky, no takto to nejde. Hokej musí 

byť jednoduchší. Séria začala a  my 
sa nechceme vzdať. Pevne verím, že 
v Prešove si túto prehru vynahradíme 

a  postúpime ďalej,“ uviedol tréner 
Popradských líšok Milan Skokan.

Semifinálová séria sa hrá na dva 

víťazné zápasy. V  sobotu je na 
programe prvá odveta v Prešove, 
v prípade víťazstva Popradu sa roz-
hodne o  postupujúcom do finále 
o deň neskôr.

Výsledok: 1. kolo semifinále play-
-off v  sobotu 3. marca Popradské 
líšky - ŽHK 2000 Šarišanka Prešov 
2:4 (1:1, 0:0, 1:3), góly Popradu: 3. 
Petronela Novotná (M. Mikesková), 
54. Zuzana Majeríková (P. Novotná).

Program: 2. kolo semifinále play-
-off v  sobotu 10. marca o  17. hod. 
ŽHK 2000 Šarišanka Prešov - Po-
pradské líšky, prípadné 3. kolo se-
mifinále play-off v nedeľu 11. marca 
o  13.30 hod. ŽHK 2000 Šarišanka 
Prešov - Popradské líšky.  (ppv)

FK Poprad
Popradskí futbalisti si 
museli na úvod jarnej 
časti ii. ligy po náročnej 
zimnej príprave počkať. 
Po odloženom 18. kole 

odštartujú ďalšiu etapu aktuálnej 
sezóny v  sobotu 10. marca o  14.30 

hod. v liptovskom Mikuláši.
Popradčania sa však už chysta-

jú aj na atraktívne štvrťfinále Slo-
venského pohára, ktoré odohrajú 
v  NTC v  utorok 13. marca o  16. 
hodine proti prvoligovému MFK 
Ružomberok.   (ppv)

V  posledný májový víkend (25. 
- 26. 5.) sa v  Poprade a  jeho okolí 
uskutoční 45. ročník medzinárod-
nej automobilovej súťaže Rallye 
Tatry. Súťaž je zaradená do seriálu 
majstrovstiev Slovenska v rally, do 
Slovenského rally pohára a do Tat-
ransko-Valašského pohára.

Hlavný usporiadateľ AOS Klub Po-
prad v spolupráci s obcou Spišské Bys-
tré vyhlásili 3. ročník výtvarnej súťaže 
„Nakresli rallye“, ktorej sa zúčastnia 
deti a  žiaci Základnej školy s  mater-
skou školou v Spišskom Bystrom. 
Ocenené budú tri najlepšie práce v ka-
tegóriách materská škola, 1. stupeň ZŠ 
a 2. stupeň ZŠ. Práce budú prezento-

vané na výstave v priestoroch mest-
ského úradu v Poprade v mesiaci máj.

Kvalitnou sériou výtvarných prác 
na tému Rally sa prezentuje aj štu-
dentka Strednej umeleckej školy 
v  Kežmarku Petra Šefčíková, ktorá 
je študentkou 3. ročníka študijného 
odboru Propagačné výtvarníctvo. Jej 
výtvarné práce budú súčasťou verni-
sáže v zámku Kinských vo Valašskom 
Meziříčí, kde budú vystavené aj diela 
žiakov základných škôl vo Valašskom 
Meziříčí. Vernisáž na tému Nakres-
li rally sa uskutoční 9. marca, bude 
spojená s krátkym kultúrnym progra-
mom a  autogramiádou poprednej 
českej rally posádky.  (spe)

Výtvarná súťaž Nakresli rallye

Obhájiť minuloročné prvenstvo sa poslednú februárovú sobotu vybrali pre-
tekári Karate klubu Shihan Poprad do Dolného Kubína, kde sa konal Orav-
ský pohár v karate. Popradskí karatisti vybojovali spolu sedem zlatých, šesť 
strieborných a  jedenásť bronzových medailí, čím na turnaji suverénne do-
minovali a Oravský pohár opäť cestoval pod Tatry.    FOTO - archív klubu

Minulý týždeň v  piatok sa v  Po-
pradskej hokejovej lige rozhodo-
valo o  celkovom poradí ročníka 
2017/2018.

Víťazom Popradskej hokejovej ligy 
v ročníku 2017/2018 sa stalo družstvo 
HK Blue Tigers, strieborná priečka 
patrí tímu HK Vulkán a tretie miesto 

obsadilo mužstvo HC Elite Forces. 
Najlepším brankárom sezóny sa stal 
Tomáš Hovorka z  HK Vulkán, naj-
lepším obrancom je Jaroslav Skokan 
z  HK Blue Tigers a  najlepším útoč-
níkom sa stal Radovan Renner z HC 
Tatry. Cenu Petra Karabina - hokejové 
srdce si prevzali rozhodcovia.  (ppv)

Popradská hokejová liga

• BASKETBAliSTi BK Iskra Svit 
v sobotu zvíťazili v rámci 33. kola SBL 
na domácej palubovke nad Handlo-
vou 89:58 a tri kolá pred koncom zá-
kladnej časti sídlia na piatom mieste. 
Dnes cestujú zverenci Michala Ma-
dzina do Žiliny, doma sa predstavia 
v  predposlednom kole v  sobotu 10. 
marca o 18. hod. proti Košiciam.• V STREDU 7. marca sa od 10. ho-
diny v  Bachledovej doline uskutoční 
3. kolo Tatranskej lyžiarskej ligy v ob-
rovskom slalome.

• VO ŠTVRTOK 8. marca sa od 8. 
hodiny uskutoční krajské kolo v bed-
mintone žiakov a  žiačok základných 
škôl, ktoré sa však z technických príčin 
presúva z  Matejoviec do Kežmarku. 
Víťazné družstvo postúpi na školské 
MSR, ktoré sa budú konať v polovici 
apríla v Liptovskom Mikuláši.• V  PiATOK 9. marca sa od 8. ho-
diny v  priestoroch Spojenej školy 
Mierova vo Svite uskutoční okresné 
kolo v  basketbale žiakov základných 
škôl. Víťaz postúpi do krajského kola, 
ktoré sa uskutoční v  Levoči v  polo-
vici apríla.   (ppv)
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Obyvatelia verzus architekti
Do redakcie sme dostali 

e-mail od Františka Ba-
rillu, obyvateľa jednej z 
bytoviek na Popradskom 
nábreží, ktorý pred dvoma 
mesiacmi spustil petíciu 
proti výstavbe apartmáno-
vého domu Eden pri rieke 
Poprad, vedľa bytového 
domu Meander.

Situácia medzitým postú-
pila a na nové skutočnosti 
F. Barilla reagoval. Je nespo-
kojný, že Rada pre priestoro-
vé plánovanie mesta Poprad 
je za výstavbu tohto domu. 
Tamojší občania sa obávajú 
tienenia novej bytovky, kto-
rá podľa ich názoru výrazne 
zamedzí prístupu slnka a 
svetla do ich bytov.

Okrem iného napísal: 
„Chceli sme len tak málo. 
Len trochu šťastia a spokojný 
život na dôchodku v tomto 
čudnom a zvláštnom svete. 
Väčšina toho, čo potrebuje-
me je viazaná na úradnícku 
pečiatku. Dajte nám slnko a 
priestor. Čo viedlo deväť od-
borníkov v Rade pre priesto-
rové plánovanie schváliť 
12-poschodový apartmánový 
dom na najlukratívnejšom 
mieste v Poprade. Stavbu, 
ktorú schválili a predostreli 
na schválenie zastupiteľstvu, 
považujeme za aroganciu 

moci sily a peňazí voči bez-
brannosti. Kompetentní ar-
gumentujú, že stavba je v 
súlade so zákonom a schvá-
leným územným plánom. 
V priebehu pár mesiacov sa 
výška budovy zmení z 9 na 
13 poschodí a v určitom časo-
vom období sa ustáli na čísle 
12. Poloha domu v priebehu 
tohto obdobia sa podľa potre-
by presúva z bodu A do bodu 
B. Ešte, že máme záväzný 
územný plán.“

Slovo sme dali architektovi 
Martinovi Balogovi, predse-
dovi Rady pre priestoro-
vé plánovanie: „Rada pre 
priestorové plánovanie (RPP) 
sa zaoberá celkovou kom-
pozíciou mesta a následne 
odporúča úpravy územného 
plánu mestskému zastupi-
teľstvu a vedeniu mesta ako 
jeden z jeho poradných orgá-
nov. Neposudzuje stavby, ani 
sa nimi nezaoberá. Územný 
plán je základným a jediným 
záväzným plánovacím doku-
mentom obcí a miest, ktorý 
predstavuje priestorový prie-
met stratégie rozvoja mesta 
a stanovuje základné záväz-
né (tzn. jediné, ktoré môže 
mesto stanoviť) požiadavky 
na jednotlivé stavby - obál-
ku, do ktorej sa musí stavba 
vmestiť a funkčnú náplň, na 

čo má stavba slúžiť. Nemá 
ohraničené plánovacie obdo-
bie, teda platí neobmedzene 
a jeho napĺňanie sa predpo-
kladá v desiatkach rokov. Je 
verejne prístupný a každý si 
môže vopred overiť, aké re-
gulatívy platia v jeho okolí. 
Splnenie tohto kritéria je pr-
vou podmienkou pre umiest-
nenie stavby v území. Stavba 
musí následne spĺňať ostatné 
právne predpisy a technické 
normy (nadradené územné-
mu plánu a mimo právomoci 
mesta), ktorých naplnenie 
kontroluje stavebný úrad. 
Samotné presné umiestňova-
nie objektov a ich vzhľad je v 
réžii autorizovaného projek-
tanta, ktorý má zodpoved-
nosť za zasadenie objektu do 
územia, jeho architektonické 
stvárnenie, konštrukčné a 
dispozičné riešenie a splne-
nie jednotlivých právnych a 
technických predpisov. Mesto 
Poprad je jadrovým mestom 
regiónu Spiš, teda aj jeho 
finančným a obchodným 
centrom. To má za následok 
záujem o umiestňovanie 
výškových stavieb. Tieto v 
priestore deklarujú mestskosť 
a jeho ekonomickú silu. RPP 
sa zaoberala výberom lokalít 
pre výškové stavby a ich výš-
kou prispôsobenou na mier-

ku mesta Poprad. Jednou z 
vybraných lokalít je aj loka-
lita „starej papierne“, kde sa 
umožnila územným plánom 
postupná prestavba celého 
bloku pre výškové stavby (16 
NP). Táto lokalita tvorí vý-
znamný kompozičný uzol v 
meste ako pohľadový uzáver 
Štefánikovej ulice a zdôraz-
nenie dopravného uzla. Zá-
roveň je v dostatočnej vzdia-
lenosti od iných mestských 
blokov (je oddelená riekou a 
samotnou Štefánikovou uli-
cou). Tento blok je doplnený 
nezastavateľnými plochami 
zelene, ktorými sa kompen-
zuje vysoká zastavanosť blo-
ku. Preto bola táto lokalita 
vybratá ako potrebná pre 
postupnú zmenu objektov, 
aby tento charakter podpo-
rila. RPP preto podporuje 
rozvoj tejto lokality ako sil-
ného mestotvorného prvku, 

Posledný februárový piatok sa divadelná 
sála v  Spišskej Sobote zaplnila členmi Klu-
bu Sobotčanov, aby spoločne bilancovali 
rok 2017, podujatia Klubu a v neposlednom 
rade, aby ocenili osobnosti Spišskej Soboty.

„Sú medzi nami ľudia, ktorí sa vymykajú 
bežnému štandardu, ľudia, ktorí sa dokážu 
nadchnúť, obetovať, nikdy vám nepovedia nie 
a  vždy hľadajú cestu ako pomôcť, a  za to im 
patrí naše uznanie a poďakovanie,“ vysvetľuje 
dôvody udelenia ocenení nová predsedníčka 
klubu Ľuboslava Duroňová. Cena Osobnosť 
Spišskej Soboty sa udeľovala už po piatykrát, 
tento rok si cenu prevzali Adriána Oravcová, 
Ondrej Soľava a Stanislav Korfanta.

Klub pokračuje aj v tomto roku v tradícii tých 
podujatí, ktoré už majú svojich skalných fanú-
šikov - Deň matiek, Čaj o piatej, Anna bál, Ka-
tarínska a  Štefanská zábava, Putujúci Mikuláš 
a Lampiónový sprievod, ktorý by chceli členo-
via urobiť vo veľkom štýle. V kalendári podujatí 
klubu sa však nájde aj jedna novinka: „Máme 
tu nádherný školský areál, stvorený na športové 
podujatie, tak sme si povedali prečo nie? Cie-
ľom akcie Športuje celá rodina, naplánovaného 
na začiatok júna, je vytiahnuť Sobotčanov z ich 
príbytkov a motivovať k  športu. Nepôjde však 
o lámanie olympijských rekordov, skôr o zábavu,  

vyhlásime aj najšportovejšiu rodinu Spišskej So-
boty,“ dodáva predsedníčka klubu. V septembri 
to bude obľúbený poznávací zájazd, kam presne 
sa pôjde tentokrát, to sa ešte uvidí.

Okrem toho Sobotčania udelili aj ďakovné 
listy za podporu činnosti klubu. Slová vďaky 
patria aj poskytovateľom 2% z  dane: „Klub 
nemá veľa možnosti ako získať zdroje na svo-
ju činnosť. Najväčší príjem máme zo vstupné-
ho z podujatí, ktoré pripravujeme, z členského, 
a potom sú to práve 2% z dane. Aj touto cestou 
chceme vopred poďakovať všetkým, ktorí na 
nás nezabudnú ani tento rok,“ uviedla pod-
predsedníčka klubu Radka Novotná. Na záver 
ešte pripomeňme, že členom klubu sa môže 
stať ktokoľvek, kto sympatizuje so Spišskou 
Sobotou a  zaplatí si členské, ktoré je na rok 
2018 stanovené vo výške 4 eurá.  (ran)

tým však nijako nepopiera, 
že každá stavba umiestnená 
v tomto bloku musí spĺňať 
požiadavky vyplývajúce z 
ostatných právnych predpi-
sov a technických noriem a 
predpokladá, že autorizova-
ný projektant sa bude dôsled-
ne zaoberať urbanistickým 
umiestnením a architektonic-
kým riešením predmetného 
objektu. Územný plán - zme-
ny a doplnky 2016 bol s ve-
rejnosťou prerokovaný, bolo 
7 stretnutí na jeseň 2016, 
kde bol podrobne vysvetlený. 
Rovnako aj zmeny a doplnky 
2017 boli prerokované s ve-
rejnosťou v decembri 2017, 
teda princíp participatív-
nosti a diskusie s verejnos-
ťou je aplikovaný a budeme 
radi, ak na tieto stretnutia 
bude chodiť viac ľudí, kde sa 
môžu mnohé nedorozumenia 
vysvetliť.“  (ppp)

Ocenili osobnosti Spišskej SobotyDali ste nám vedieť
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Majstrovstva SR roztancovali Arénu

Svetový deň obličiek zameraný hlavne na ženy PP-15

Dakujeme!Dak

Nadácia 
Nádej pre vaše zdravie

Dakujeme!

Už 10 rokov pomáhame aj vďaka Vám!Už 10 rokov pomáhame aj vďaka Vám!

2%
Nadácia Nádej pre vaše zdravie, 
Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 42085144, 
právna forma: nadácia

Využite aj v tomto roku svoje právo, darujte 2% (3%) svojich daní 
a podporte malých i veľkých pacientov! Finančné prostriedky 

získané z prijatého 2%-ného (3%) podielu zaplatenej dane            
z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2017 

nadácia použije pre 
Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s., 

na spolufinancovanie zdravotníckej techniky EMG 
a financovanie rehabilitačného cvičenia metódou 

TheraSuit pre dvoch maloletých pacientov. 
Prostriedky sú odrátané z Vami už zaplatenej dane z príjmu 

a neovplyvnia výšku Vášho príjmu. Preto využite tieto 
prostriedky a darujte ich na ušľachtilé ciele - pre zdravie! Využite 

svoje právo podporiť dobrú vec! 
K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný 

formulár, ktorý nájdete na webovej stránke 
www.nemocnicapp.sk

PP-17

Svetový deň obličiek 2018, kto-
rým je druhý marcový štvrtok, tohto 
roku pripadajúci na zajtra 8. marca, 
upozorňuje na typicky ženské riziká 
ochorenia obličiek. Hlavným rozdie-
lom sú zápaly močového mechúra, 
na ktoré trpia ženy oveľa častejšie ako 
muži. Odborníci odhadujú, že výskyt 
týchto zápalov je až trikrát vyšší. 

Tohtoročný Svetový deň obličiek je 
zároveň solidárny so ženami z krajín, 
kde je pre ne v porovnaní s mužmi 
zdravotná starostlivosť fakticky horšie 
dostupná - a to jednak v oblasti nefro-
logickej starostlivosti, ako aj v trans-
plantačnej praxi. Chronické ochorenie 
obličiek postihuje na celom svete pri-
bližne 195 miliónov žien. Každoročne 
v dôsledku tohto ochorenia umiera 
takmer 600 tisíc žien. Chronické ocho-
renie obličiek je tak celosvetovo ôsmou 
najčastejšou príčinou úmrtia u žien. 

Môže sa však rozvinúť aj u mužov, u 
ktorých je predpoklad 12 percent v po-
rovnaní so ženami, kde je to 14 percent. 

Sieť stredísk dialýzy B. Braun Avi-
tum nás informovala, že vo Svetový 
deň obličiek 8. marca sa otvorí všet-
kých 16 ich stredísk dialýzy od 8. do 
15. hod. (najbližšie je v Kežmarku na 
Huncovskej ceste). Záujemcovia môžu 
prísť bez objednania a nechať si obličky 
vyšetriť zadarmo. Vyšetrenie trvá pri-
bližne 10 minút a lekári okrem vzorky 
moču a kvapky krvi s pacientom prebe-
rú všetky rizikové faktory. „Užitočným 
nástrojom, ktorý človeku napovie, či by 
sám mohol, alebo nemusel patriť do ri-
zikovej skupiny, je náš on-line test oblic-
kovakalkulacka.sk, kde môže ktokoľvek 
venovať prevencii niekoľko minút v po-
hodlí domova,“ uviedol MUDr. Martin 
Kuncek, riaditeľ siete stredísk dialýzy 
spomínanej spoločnosti.  (bba)

V sobotu 3. marca sa vo viacúčelo-
vej hale Aréna v Poprade uskutočnilo 
špičkové podujatie v tanečnom špor-
te. Pohybovo nadané páry bojovali 
o  titul na Majstrovstvách Slovenskej 
republiky v latinsko-amerických tan-
coch. Zúčastnilo sa na nich viac ako 
260 tanečníkov. Majstrovstvá SR zor-
ganizovali  Slovenský zväz tanečného 
športu, Solus Dance Academy, ZUŠ 
na Štefánikovej ulici a mesto Poprad.  

O  majstrovský titul bojovali taneč-
níci v  kategórii Juniori I, kde zvíťazil 
tanečný pár Duša Jakub - Hamranová 
Lara z TKŠ Viva Nové Zámky. V  ka-
tegórii Junior II si z Popradu prvenstvo 
odniesli Indro Dominik - Ferjancová 
Liana z  Fáber Dance Team Slovakia. 
V kategórii Do 21 rokov sa z titulu tešil 
tanečný pár Kurinec Radovan - Len-
češová Eliška z  KTŠ Tyrnavia Trnava. 
V  tejto kategórii sa na štvrtom mieste 
umiestnil popradský tanečný pár Vác-
lav Daniel - Bačová Petra z TC Fortuna. 
V  kategórii Seniori I  titul vytancovali 
tanečníci Pšenák Peter - Pšenáková 
Drahoslava z TŠK Tiffany Nová Baňa. 
V kategórii Seniori II a  III triumfova-
li Béreš František - Bérešová Miriam 
z TC Meteor Košice. V tejto kategórii sa 
na piatom mieste umiestnil tanečný pár 

Cvaniga Jozef - Cvanigová Andrea z TC 
Fortuna Poprad. Večer o majstrovské ti-
tuly bojovali tanečníci z kategórií Mlá-
dež a Dospelí. V mládežníckej kategórii 
zvíťazili Oberemok Artem - Tomášová 
Ema zo Sun Dance Academy Bratislava. 
Na piatom mieste bol pár z usporiada-
teľského klubu Solus Dance Academy 
Novák Simon - Ďurtová Tereza. V ka-
tegórii dospelí sa z titulu Majstrov Slo-
venska tešili  Tanka Tomáš - Feketová 
Dominika z  TK Uni-Dance Bratislava 
(na foto hore). Medzi finalistami bol aj 
tanečný pár Jurča Daniel - Scherfelová 
Emília z TC Fortuna Poprad, ktorý sa 
umiestnil na šiestom mieste.  (ppš)


