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Voľby priniesli niekoľko prekvapení – koho volili Popradčania?

Stretli sa
tri blízke
samosprávy

Popradská
škola otvára
brány učiteľom

Popradské
líšky vyvážené
zlatom

Viac na str. 2 Viac na str. 3 Viac na str. 11

Horela bývalá nocľaháreň, vinníka dolapili

V  sobotu rozhodli slovenskí vo-
liči o  tom, ktoré politické strany 
budú zastúpené v  Národnej rade 
SR. Odohralo sa niekoľko prekva-
pení, keď sa do parlamentu dostali 
nové strany, niektoré staronové zís-
kali väčší počet percent, než hovo-
rili prieskumy, jedna sa do NR SR 
vrátila a  jedna z  najstarších sa do 
poslaneckých lavíc nedostala.

Účasť voličov v SR dosiahla takmer 
60 percent. Najviac hlasov získal Smer 
- SD 28,28 perc. (44 kresiel), za ním 

SaS 12,10 (21), OĽaNo-Nova 11,02 
(19), SNS 8,64 (15), Kotleba ĽS - Naše 
Slovensko 8,04 (14), Sme rodina - Bo-
ris Kollár 6,62 (11), Most - Híd 6,50 
(11)a Sieť 5,6 (10). Tesne pred bránami 
NR SR zostalo KDH, ktorému chýbalo 
do potrebných 5 percent pár stotín. 

A ako volili Popradčania? Spolu v 40 
volebných okrskoch v meste Poprad 
bola účasť 59,33 perc. Najviac hla-
sov získal Smer-SD 23,67, za ním SaS 
16,64, OľaNo-Nova 14,34, Kotleba 
ĽS-NS 10,42, SNS 8,02, Sme rodina 

- Boris Kollár 7,13, Sieť 6,34 a KDH 
5,93. Oproti Slovensku si teda iba 
vymenili miesta ĽS-NS so SNS a na-
miesto Mostu-Híd by boli Popradča-
nia poslali do parlamentu KDH.

V  okrese Poprad volilo 60,7 perc. 
oprávnených voličov. Najviac hlasov 
dostal Smer - SD - 25,62, potom SaS 
14,55, OĽaNo-Nova 13,51, Kotleba ĽS-
-NS 10,3, SNS 8,7, Sme rodina - Boris 
Kollár 6,82, KDH 6,62, Sieť 5,92. Voliči 
v Popradskom okrese by teda do parla-
mentu poslali KDH namiesto Mostu-

V  stredu 2. marca popo-
ludní plamene zachvátili 
uzavretý objekt bývalých 
sociálnych bytov v areáli Za-
riadenia sociálnych služieb 
pre občanov bez prístrešia 
(ZSSOBP) na Levočskej uli-
ci v Poprade. Požiar priamo 
ohrozoval priľahlé obývané 
budovy. Polícia už zadrža-
la podozrivého, ktorý mal 
požiar spôsobiť. Nikto sa 
nezranil, celková škoda bola 
vyčíslená na 200 tisíc eur.

Oheň v  unimobunkách sa 

rýchlo šíril a  vplyvom vetra 
poškodzoval vedľajšiu budo-
vu nocľahárne. „Po príchode 
sme zistili, že horiaci objekt je 
v treťom štádiu plne rozvinuté-
ho požiaru. Budovu už nebolo 
možné zachrániť, preto sme 
svoju činnosť orientovali na 
evakuáciu obyvateľov priľah-
lého domu. Podľa vyjadrenia 
správcu malo byť vo vnútri 35 
ľudí. Hrozilo rozšírenie požiaru 
na priľahlé objekty, bola tu ply-
nová kotolňa a objekty pod na-
pätím,“ uviedol veliteľ zásahu 

hasičov Marián Lopúch. 
Obyvatelia nocľahárne boli 

vystrašení, ale všetci sa dosta-
li do bezpečia. Vyčkávali, čo 
s  nimi bude ďalej, keďže do 
svojich príbytkov sa po zása-
hu nemohli vrátiť. „Plamene 
sme zbadali z  okna okolo pol 
tretej. Mám pocit, že to niekto 
úmyselne zapálil, pretože viem, 
že tam nejakí ľudia prespávali 
a zohrievali sa,“ povedal Edu-
ard Mirga, ktorý v  tomto za-
riadení býva už 15 rokov.

(Pokračovanie na str. 5)

-Híd, ktorý získal len 3,11 perc. Viac, 
ako na celom Slovensku, bodovali SaS 
a OľaNo-Nova, ale aj Kotleba ĽS-NS.

V  Prešovskom kraji dosiahla účasť 
takmer 57 a pol percenta. S veľkým ná-
skokom vyhral Smer - SD - 32,99 perc., 
nasledovali OĽaNo-Nova 12,09, Kotle-
ba ĽS-NS 9,44, KDH 9,03, SNS 8,92, 
SaS 8,21, Sme rodina - Boris Kollár 5,93 
a Sieť 5,79.

Na foto pri voľbách prezident SR s 
manželkou, voliči vo Veľkej a primá-
tor s manželkou.   (pmm)
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Stručne Povedali, prečo šli voliť...
• MESTO Poprad aj v roku 2016 or-
ganizuje na obvyklých  miestach jarné 
upratovanie. Začne sa 1. apríla. Pri-
stavené kontajnery budú určené pre 
občanov, nie pre podnikateľov, ktorí 
sú povinní zbavovať sa odpadov zo 
svojej činnosti v súlade so zákonom a 
na vlastné náklady.

• MINULÝ piatok sa uskutočnilo 
mimoriadne zasadanie Mestskej rady 
v Poprade, ktorá sa zaoberala pozasta-
vením výkonu uznesenia k odmeňo-
vaniu poslancov. 
• ROK 2015 bol z pohľadu výberu 
dane z  ubytovania v  regióne Vyso-
ké Tatry veľmi úspešný. Samosprávy 
vybrali spoločne na dani viac ako 
1  063 000 €, čo predstavuje oproti 
roku 2014 nárast 9,53 % a  v  abso-
lútnych číslach viac ako 90  000 €. 
Mesto Vysoké Tatry, Obec Štrba 
a Mesto Poprad tak spoločne preko-
nali hranicu jedného milióna. 
• LITERÁRNE pásmo na tému Ro-
dina, chlieb náš každodenný sa usku-
toční dnes 9. marca o 16. hod. v Pod-
tatranskej knižnici v Poprade.
• POPRADSKÝ výtvarník František 
Žoldák vystavuje obrazy na tému Kve-
ty a zátišia v Podtatranskej knižnici na 
sídlisku Západ.
• OD zajtra 10. marca bude v Spišskej 
Sobote v  priestoroch Podtatranské-
ho osvetového strediska inštalovaná 
výstava výtvarníkov neprofesionálov, 
ktorí sa zúčastnili na regionálnej po-
stupovej súťaži. 
• V KINOKLUBE film Europa v Tat-
ranskej galérii v  Poprade môžu záu-
jemcovia vidieť vo štvrtok 10. marca 
o 19. hod.  film s názvom Cena slávy.
• V  SCHERFELOVOM dome vo 
Veľkej bude od piatka 11. marca vysta-
vovať Eva Kvaššayová. Výstava má ná-
zov Štruktúry. Vernisáž sa uskutoční 
o 17. hod.
• KLUB priateľov diela C. G. Junga 
pozýva na 6. prednášku voľného cyklu 
pre verejnosť, ktorá sa uskutoční v pia-
tok 11. marca o 18. hod. v Klube Zóna 
Domu kultúry v Poprade.
• TANEČNÉ predstavenie Carmen 
sa uskutoční v Aréne Poprad v utorok 
15. marca o 19. hod. 
• MEMORANDUM medzi Prešov-
ským samosprávnym krajom  a Jedno-
tou dôchodcov na Slovensku podpísali 
26. februára predseda PSK Peter Chu-
dík a  predseda krajskej organizácie 
JDS v Prešove Pavel Guman. Od me-
moranda očakávajú zlepšenie života 
seniorov v našom kraji.  
• VÝJAZDOVÝ odber krvi NTS 
z Popradu sa uskutoční zajtra 10. marca 
v ZŠ na Komenského ul. vo Svite, v ne-
deľu 13. marca v  Spišskej Teplici a  vo 
štvrtok v SOŠE v Matejovciach.   (ppš)

Maroš Karabáš: „Dúfam, že sa 
niečo zmení, no aj tak si myslím, že z 
toho množstva kandidátov a strán sa 
dalo len ťažko vybrať. Očakávam, že 
sa nebude všetko kumulovať len oko-
lo Bratislavy a západného Slovenska. 
V  posledných rokoch je veľký odliv 
mladých ľudí do zahraničia a na Slo-
vensku sa udomácnili „dinosaurie“ 
strany. Voliť chodí strašne veľa dô-
chodcov, pretože mladí sú preč. Viem, 
že mnohí ani nevedeli, aké sú pod-
mienky voľby zo zahraničia. Privítali 
by možnosť voliť cez internet.“

Daniela Galliková: „Očakávam 
zmenu, nie som stotožnená s vládou, 

ktorá tu bola doteraz. Chcela som dať 
šancu niekomu inému. Nie je všetko 
rozdávať cestovné zdarma, ale za-
merať sa aj na starostlivosť o starších 
ľudí a na mladú generáciu, ktorej 
treba dať možnosť pracovať na Slo-
vensku. Kvalifikovaní ľudia od nás 
odchádzajú a to nie je dobré.“

Roland Lipták: „Chcel by som, aby 
sa zmenila vláda, ale aj pomery v nej. 
Nepáči sa mi, že bývalí komunisti sú 
stále pri moci. Očakával som, že príde 
voliť čo najviac ľudí, aby sa tejto moci 
postavila protiváha. Snažím sa byť 
tou kvapkou na opačnej strane. Nová 
vláda by mala priniesť lepšie podni-

kateľské prostredie, menšie zaťaženie 
ľudí, ktorí sa snažia vlastnou aktivi-
tou a  silami niečo vytvárať, zamest-
návať ľudí aj u nich, nielen v obrov-
ských fabrikách zvonku...“  (mav)

Pokročili v zámeroch vzájomnej spolupráce

Stretli  sa  tri  blízke  samosprávy
Minulý štvrtok sa v Spišskej Tep-

lici uskutočnilo spoločné rokova-
nie zástupcov miest Poprad, Svit a 
obce Spišská Teplica. 

Úvodné trojstranné stretnutie bolo 
ďalším posunom v rozvoji spolupráce.

Starosta Sp. Teplice Radoslav Šeli-
ga tlmočil hlavnú myšlienku: „Sme 
za to, aby neevokovalo medzi ľuďmi, 
že ideme spájať tri samostatné celky 
do jedného. Ide nám o spojenie ľudí, 
či už kultúrne, spoločenské, športové. 
Chceme spolu zdieľať aktivity, ktoré 
vytvárame medzi sebou, aby obča-
nia pocítili, že si nekonkurujeme, ale 
spolupracujeme.“ Podčiarkol, že v 
súčasnosti je hlavným spoločným 
záväzkom vzájomne sa informovať 
o aktivitách, ktoré každá z trojice sa-
mospráv chystá. Vzhľadom na to, že 
mienia spolupracovať v širšom regió-
ne, na štvrtkové stretnutie prizvali aj 

starostov priľahlých obcí.
Popradský primátor Jozef 

Švagerko na rokovaní podo-
tkol, že by súmestie nazval 
skôr súžitím: „Chceme spá-
jať ľudí, nie vytvárať jeden 
katastrálny celok. Sú už aj 
konkrétne kroky, akým je In-
fopoint na železničnej stanici 
v Poprade, či informovanie o 
kultúrnych, športových a spo-
ločenských akciách, ktoré budú počas 
roka. Chceme, aby aj v Spišskej Teplici 
a vo Svite cítili, že sme partneri a spo-
lupracujeme na všetkých úrovniach.“ 
Primátor Popradu je zároveň poslan-
com VÚC a za zvlášť dôležité po-
kladá budovanie ciest a ich opravy. 
V tejto súvislosti je za riešenie cesty 
medzi Popradom a Spišskou Tep-
licou, ktorá nie je v dobrom stave.

Primátor Svitu Miroslav Škvarek 

bol rád, že spoločné rokovanie me-
dzi Popradom a Svitom spred týž-
dňa pokračovalo už aj so Spišskou 
Teplicou. Uviedol: „Poprad vníma-
me ako lídra regiónu a chceme, aby 
bol stmeľujúcim prvkom.“ Zhodol 
sa v názore na cesty, ale za dôleži-
té považuje tiež, aby územné plány 
všetkých troch subjektov reagovali a 
premietali do seba zámery spolupra-
cujúcich samospráv.  (mar)

V posledných februárových 
dňoch sa stretli primátori miest 
Poprad a Svit, aby pokročili v roz-
voji vzájomnej spolupráce. Prvé 
kroky už majú za sebou, ale čaká 
ich ešte množstvo práce.

Primátor Svitu Miroslav Škvarek 
vyzdvihol 4 základné oblasti spolu-
práce - otázku súmestia, integrova-
ného marketingu, územného plá-
novania a zamestnanosti. „Poprad 
je lídrom regiónu a v otázke súmes-
tia chceme do toho zapojiť okrem 
Svitu, Vysokých Tatier a Spišskej 
Teplice aj ďalšie obce,“ vysvetlil 
svitský primátor Miroslav Škvarek. 
Poukázal na možnosti rozvoja a vy-
užitia územia oddychovo-rekreač-
ných zón, ako sú bývalé bagroviská 
pri Svite, kameňolom na Kvetnici, 
či cyklotrasy medzi Svitom a Po-
pradom. Primátor Popradu Jozef 
Švagerko doplnil, že existuje štú-
dia využiteľnosti lokality Kvetnice, 
kde však ešte nie je ukončená ťa-
žobná činnosť: „Môžem spomenúť 
aj zámer rozhľadne na Zámčisku, 
hovorili sme aj o rozhľadni nad 
Svitom na Bôriku. Ďalej chceme 
dať priestor pre prezentáciu Svitu 

v Infopointe na železničnej stanici 
v Poprade. Ako vhodné sa ukazuje 
i vypracovanie spoločného bedekra 
najzaujímavejších kultúrnych a 
historických pamiatok na území re-
giónu.“ Samozrejme naďalej bude 
pokračovať spolupráca v oblasti 
kultúry, športu a v spoločenských 
podujatiach. Rozhovory sa vo veľ-
kej miere týkali tiež zvýšenia bez-
pečnosti na vyhľadávanom cyklis-
tickom chodníku spájajúcom obe 
mestá. Bude potrebné stanoviť 
spoločné jasné pravidlá využíva-
nia cyklochodníkov. Cyklotra-
sy by sa mali v budúcnosti ešte 
rozšíriť a prepojiť väčšie územie 
od Popradu, cez Gerlachov, Ba-
tizovce, Svit a Sp. Teplicu. Návrh 
spolupráce vznikol i vo sfére za-
mestnanosti - vytvoriť platformu 
na koordináciu medzi najväčšími 
zamestnávateľmi v okrese   so za-
pojením samosprávy.  (mar)

Primátor Svitu a primátor Popradu s 
maketou odychového centra Kvetnica.
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Krátke správy

Kruhové križovatky pomôžu zlepšiť dopravu v meste

Popradská škola otvára brány učiteľom • POPRADSKÝ horolezec Peter 
Hámor odchádza v nedeľu 13. mar-
ca do Nepálu na svoj ďalší výstup. 
Domov by sa mal vrátiť v júni.

• CESTOVATEĽSKÉ stretnu-
tie v  Groteske sa bude konať dnes 
9. marca o  19. hod. Svoje zážitky 
z cesty na Wartburgu do Sýrie opí-
še Ján Kepšta. 

• V  PIATOK 11. marca otvoria 
vo Vile Flóra v  Starom Smokovci 
výstavu fotografií Vladimíra Koš-
tiaľa s  názvom Prvý zimný kolek-
tívny prechod hrebeňom Vysokých 
Tatier 1955. Vernisáž sa uskutoční 
o 16. hod.

• DNI mesta Vysoké Tatry začali 
dnes 9. marca a  potrvajú do stre-
dy 16. marca. Pripravený je bohatý 
sprievodný program. Slávnostné 
udeľovanie výročných cien za rok 
2015 sa bude konať v  utorok 15. 
marca o 17. hod. v Kúpeľoch Nový 
Smokovec. 

• OD utorka 15. do nedele 20. 
marca sa v Kultúrnom dome v Ba-
tizovciach uskutoční medziná-
rodná súťažná výstava s  názvom 
Krehká krása Batizoviec. Pre náv-
števníkov bude okrem množstva 
ručne zdobených veľkonočných 
kraslíc pripravený aj sprievodný 
kultúrny program.

• PRVÁ stavebná sporiteľňa spus-
tila grantový program na podporu 
revitalizácie verejných priestran-
stiev a  vnútroblokov v  obytných 
zónach. Chce tak prispieť k  zveľa-
ďovaniu prostredia našich miest 
a obcí. Záujem o poskytnutie gran-
tového financovania môžu mestá 
a  obce, prípadne občianske zdru-
ženia prejaviť zaslaním žiadosti 
na e-mail mblanarik@pss.sk alebo 
sekretariat@unia-miest.sk. Viac in-
formácií na www.pss.sk.

• VO Vysokých Tatrách padal v 
pondelok minulý týždeň žltkastý 
sneh. Dôvodom bol prach a piesok, 
ktorý sa k nám dostal z Afriky. Nie 
je to úplne bežný jav, ale ani rarita. 
Stáva sa to niekoľkokrát do roka, 
keď sa pri silnom južnom a juho-
západnom prúdení dostane tento 
prach alebo nejaké častice z afric-
kého kontinentu do Európy, potom 
pri zrážkach vypadávajú buď vo 
forme dažďa alebo snehu.

• V NEDEĽU sa v Poprade 
uskutočnila podpisová akcia pe-
tície za zlepšenie práv zvierat na 
Slovensku. Petičné hárky sú na 
www.saoz.sk.   (ppš)

V  piatok 4. marca zavítalo do 
Spojenej školy na Letnej ulici 
v Poprade vyše 130 učiteľov zo Ži-
linského a  Trenčianskeho kraja. 
Chceli na vlastné oči vidieť inova-
tívne metódy vzdelávania, ktoré ve-
denie tejto školy už roky preferuje.

„Spojil nás program diagnostikova-
nia škôl. Stretli sme sa už počas konfe-
rencie na tému inovatívneho spôsobu 
vyučovania a mnohí naši učitelia sa 
sem chceli vrátiť,“ povedala riaditeľka 
Diecézneho školského úradu v  Žili-
ne Miriam Janegová. Zvedaví učitelia 
prešli všetkými ročníkmi od mater-
skej školy až po deviatakov. Poprad-
skí pedagógovia si pre nich pripravili 
pestrý a zaujímavý program. „Využí-
vame individuálny prístup k  deťom, 
ktoré tak majú možnosť voľby a na to 
prihliadame. V jednotlivých kútikoch 
sme ukázali, ako to funguje,“ uviedla 
zástupkyňa pre MŠ v  SŠ Letná Vla-
dislava Šerfelová. „Rozhodli sme sa 
využiť vedomosti z informatiky a pre-
pojiť ich s  témou výtvarnej výchovy. 
Takéto vyučovanie si od nás vyžaduje 
aj intenzívnu domácu prípravu, aby 
sme vedeli naplno využiť potenciál 
žiakov,“ dodala učiteľka výtvarnej 
výchovy Mariana Sabaková.

Spojená škola Letná sa chce vrátiť 
k  starým tradíciám, kedy si učite-
lia intenzívne navzájom vymieňali 
skúsenosti. „Nám sa to veľmi páči-
lo v  Holandsku a  povedali sme si, že 
otvoríme brány školy takým učiteľom, 
ktorí chcú pracovať rovnako,“ poveda-
la riaditeľka SŠ Letná Viera Grohová. 
Otvorené hodiny boli zamerané na 
prácu s  textom z  pohľadu viacerých 
predmetov a práve tejto téme sa škola 
venuje v  súčasnosti. „Tomuto sa ve-
nujeme intenzívne päť rokov, ale škola 
má za sebou už desaťročnú tradíciu 

v  tom, že chce učiť inak. Dôležité sú 
však aj vedomosti a  som šťastná, že 
v  aktuálnom testovaní piatakov sme 
získali najvyššie percento spomedzi 
popradských škôl,“ dodala riaditeľka, 
ktorej inovatívna vízia sa dostáva čo-
raz viac aj za hranice regiónu. „Som 
jednou zo štyroch nominantiek na 
Slovenku roka 2016 v kategórii Vzde-
lávanie a  podpora mladých talentov. 
Je to práve zásluhou programu, ktorý 
rozvíjalo 76 učiteľov školy a  teší ma, 
že sa o  tom dozvedá celé Slovensko,“ 
zdôraznila V. Grohová.  (mav)

Mesto sa aktívne zaoberá riešením kruhových kri-
žovatiek na Ul. slovenského odboja pri Bille a na Ul. 
L. Svobodu pri Kostole sv. Cyrila a Metoda.

„Kruhový objazd na Ulici Ludvíka Svobodu by sme 
chceli zrealizovať ešte tohto roku, projekt je už pri-
pravený. Verím, že sa tak stanú minulosťou zápchy 
pri zhustenej doprave v rannej a poobedňajšej špič-
ke. Kruhová križovatka pri Bille je v štádiu vykoná-

vacej štúdie. Ide o cestu v správe VÚC Prešovského 
samosprávneho kraja, takže musíme spolupracovať 
s VÚC a očakávame aj spoluprácu s Kauflandom, 
ktorý chce v blízkosti postaviť svoj obchod. Je to sil-
ný dopravný uzol s peším ťahom na sídlisko Západ 
a na autobusovú stanicu, preto ho treba dobre vyrie-
šiť. Realizáciu vidím najskôr na budúci rok,“ prezra-
dil primátor Popradu Jozef Švagerko.  (mar)

V  poslednú februárovú sobotu 
prijal prvý viceprimátor Popradu 
Igor Wzoš tých jubilantov, ktorí 
oslavovali svoje narodeniny vo 
februári. Oslávencom zablahože-
lal a  poďakoval za ich prínos pri 
rozvoji nášho mesta. 90 rokov 
oslávili - Katarína Potoková, Fran-
tišek Gurník, Ľudovít Samiec, 85 
rokov - Jarmila Králiková, Vojtech 

Budický, Štefan Mráz, 80 rokov 
- Marta Hurdichová, Anna Škov-
ranová, Jitka Šoltísová, Ján Božoň, 
Štefan Gradzilla, Ján Marton, Mi-
chal Remecký, 75 rokov - Katarína 
Dudová, Klára Hanzesová, Irena 
Kovalčiková, Irena Pacigová, Anna 
Repková, Mária Stanislavová, Jozef 
Kredatus, Mikuláš Sabó, 70 rokov 
- Eva Brtaňová, Mária Čenščáková, 

Anna Klusová, Margita Kováčová, 
Elena Krauszová, Viola Krem-
paská, Mária Pacigová, Emília 
Pavligová, Kvetoslava Stolárová, 
Štefan Mikluš (foto vpravo), Matej 
Schmidt, Vladimír Štefanik. Prija-
tia sa zúčastnili aj 70-roční Jozef 
Merta, Igor Zathurecký a  Karol 
Zgebura, ktorí oslavovali svoje na-
rodeniny už v januári (foto vľavo).
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Slovensko očami malých umelcov

V prípade záujmu sa pridá predstavenie Fridy

Mesto Poprad vyhlásilo 2. ročník ankety Naj pedagóg 2016. Ško-
ly môžu po internom hlasovaní alebo výbere s možnosťou zapo-
jenia pedagógov, žiakov a rodičov nominovať do ankety v kategó-
riách: akčný (tvorivý učiteľ) pedagogický zamestnanec, učiteľ s 
mimoriadnymi výsledkami a zaslúžilý učiteľ. Viac na www.poprad.sk.

Druhý ročník ankety Naj pedagóg 2016
Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať 

o poukázanie 2 %, resp. 3% zaplatenej dane z príjmu 
za zdaňovacie obdobie roku 2015. 

Nadácia Nádej pre vaše zdravie chce získané 
finančné prostriedky použiťpre Otorinolaryngologické 

oddelenie a Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s., 

na spolufinancovanie elektronystagmografu
určeného na komplexnú diagnostiku pacientov 

so závratovými stavmi.
Nenechajte tieto prostriedky prepadnúť a darujte aj tento rok 2% (3%) svojich 

daní na dobrú vec a podporte skvalitňovanie poskytovanej liečebno – 
preventívnej starostlivosti v Nemocnici Poprad, a.s. 

K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý nájdete na 
webovej stránke www.nemocnicapp.sk

o

fi

Nadácia 
Nádej pre vaše zdravie

Ďakujeme!

Darujte 2% (3%) z Vašich daníDarujte 2% (3%) z Vašich daní

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

Minulý týždeň v  utorok 
otvorila Základná umelec-
ká škola na Štefánikovej 
ulici vo foyer domu kultúry 
výstavu s názvom Milujem 
Slovensko. Žiaci z  výtvar-
ného odboru pod vedením 
pedagógov pracovali rôz-
nymi technikami a  každý 
prispel svojím pohľadom 
na našu rozmanitú krajinu.

„Táto téma teraz letí. Zá-
merom bolo, aby deti pre-
mýšľali o tom, čo Slovensko je 
a čo to znamená pre výtvar-
níka. Sú tu práce, ktoré sa 

inšpirovali nielen folklórom, 
ale aj moderným umením 
a prírodou,“ uviedla riaditeľ-
ka ZUŠ na Štefánikovej ulici 
v  Poprade Katarína Kočišo-
vá. „Je tu zobrazená sloven-
ská architektúra, ľudové kroje 
a veľa vecí pochádza z plené-
rov, na ktoré sme s deťmi cho-
dievali,“ dodal učiteľ výtvar-
ného odboru ZUŠ Vladislav 
Leštach.

S témou výstavy sa popaso-
vali deti od tých najmenších, 
až po najstarších. „Vyrobi-
la som model rekonštrukcie 

starého meštianskeho domu 
v  Strážach, v  ktorom bývali 
moji prarodičia a  dokonca aj 
prvý slovenský richtár, ktorý 
bol pradedom môjho dedka,“ 
prezradila 18-ročná Klára 
Slavkovská. „Mamka s ockom 
ma sem prihlásili len nedávno, 
ale už mi to ide veľmi dobre. Je 
to pre mňa prvá výstava a veľ-
mi sa mi páči. Dostala som 
pozvánku a  tak som ju bola 
hneď ukázať v škôlke a uteka-
la som na vernisáž,“ zaujala 
5-ročná Tamarka Juríková. 
„Na Slovensku sa mi najviac 

páčia kveti-
nové vzory 
z ľudovej kul-
túry. Robila 
som ozdobné 

taniere na plátne a  misky,“ 
povedala Barbora Sopková. 
„Téma nebola ťažká. Na mis-
ku som jednoducho nakres-
lil srdiečko a  do neho rôzne 
vzory,“ doplnil Alex Sopko.

Výstava Milujem Sloven-

sko potrvá v  priestoroch 
domu kultúry do 22. aprí-
la, kedy ju „zuška“ plánuje 
ukončiť slávnostnou der-
niérou spojenou s  koncer-
tom učiteľov a  žiakov hu-
dobného odboru.

Umelecká agentúra Bell Canto z  Po-
pradu v  prípade väčšieho diváckeho 
záujmu uvedie  pridané predstavenie 
muzikálu FRIDA v podaní hudobného 
divadla TEATRO WÜSTENROT BRA-
TISLAVA v sobotu 9. apríla o 14. hod. 
v popradskom dome kultúry. Nový slo-
venský muzikál zobrazuje životný prí-

beh legendárnej mexickej maliarky Fri-
dy Kahlo a jej partnera Diega Riveru. Je 
plný vášne, lásky, humoru, podmani-
vej  hudby a  temperamentného tanca. 
V prípade záujmu sa hláste na tel. čísle 
0903 966 327 (UA Bell Canto) alebo v 
kníhkupectve Christiania v  Poprade, 
tel. číslo  052/772 29 44.  PP-16

17. 3. −18. 3. 2016

OC Forum Poprad

VESELY I Očná Klinika, Námestie sv. Egídia 101/8, 058 01 Poprad, E-mail: info.poprad@veselyok.com, Tel.: +421-52-3211-351,  +421-52-3211-352

PP-31
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Najlepší rez predviedol Jozef Kalakaj

Na železničnej stanici je stály Infopoint Poplatok za pobyt dieťaťa v jasliach

„Bývalé sociálne byty tretej ka-
tegórie už viac ako rok neboli vy-
užívané. Na poslednom mestskom 
zastupiteľstve bola schválená asa-
nácia tohto objektu. Všetky siete 
boli odpojené, čiže nebol tam ani 
elektrický prúd, ani plyn. Objekt 
bol zabezpečený, ale vieme, že aké-
koľvek zabezpečenie sa dá preko-
nať,“ skonštatoval komunikačný 
manažér mesta Poprad Marián 
Galajda. „Mesto Poprad zabezpeči-
lo núdzové ubytovanie pre všetkých 
ľudí ubytovaných v  nocľahárni na 
Levočskej ulici. V spolupráci so Slo-
venským červeným krížom im bola 
zabezpečená aj strava,“ informoval 

primátor mesta Poprad Jozef Šva-
gerko. Objekt posúdil statik a je 
opäť bezpečný. Bola vykonaná re-
vízia elektroinštalácií, podľa ktorej 
je možné opätovné pripojenie k 
distribučnej sieti. Primátor preto v 
piatok večer rozhodol o ukončení 
evakuácie a návrate evakuovaných 
do ubytovacej časti objektu nocľa-
hárne. 

Počas udalosti sa nikto vážnej-
šie nezranil. Prípad prevzala po-
lícia. V krátkom čase dolapila po-
dozrivého, ktorý má mať požiar 
na svedomí. „Obvinený z  trestné-
ho činu všeobecného ohrozenia je 
48-ročný Peter. V  prípade preu-
kázania viny mu hrozí trest odňa-

tia slobody na dva až päť rokov,“ 
uviedla krajská policajná hovor-
kyňa z  Prešova Jana Migaľová. 
Ďalej prezradila, čo vyšetrovate-
lia doposiaľ zistili: „Peter vošiel 
do objektu pod vplyvom alkoholu 
cez poškodené okno a na poschodí 
si ľahol spať. Skôr než zaspal vy-
fajčil dve cigarety, ktoré neuhasené 
odhodil pod stôl. Bol tam vankúš 
a došlo k požiaru. Muž sa prebral 
až keď pocítil ťažkosti s dýchaním. 
Otvoril okno a  cez strechu ušiel.“ 
Uvedeným konaním vznikla pod-
ľa polície celková škoda 200 tisíc 
eur. Podozrivý muž bol zadrža-
ný a  umiestnený do cely poli-
cajného zaistenia.  (mav)

Horela bývalá nocľaháreň, vinníka dolapili
(Dokončenie zo str. 1)

Od začiatku marca je už na-
stálo zriadený Infopoint mesta 
Poprad na železničnej stanici v 
Poprade. Prevádzkuje ho Mest-
ská informačná kancelária a je 
otvorený každý deň od 9. do 17. 
hod. V sezóne budú otváracie 
hodiny ešte predĺžené.

„Infopoint, ktorý fungoval v júli a 
auguste 2015 sa osvedčil. Brigádnici, 
ktorí v ňom poskytovali informácie 
pre návštevníkov o našom meste, ale aj 
okolí, mali plné ruky práce. Na základe 
týchto skúseností sme sa rozhodli pre 
stálu prevádzku po celý rok. So želez-
nicami sa nám podarilo dohodnúť vý-
hodné podmienky,“ povedal primátor 
Popradu Jozef Švagerko. Zastáva tiež 
názor, že Infopoint nebude poskytovať 
informácie len o Poprade, ale plánuje, 
aby sa do poskytovania informácií za-
pojili aj okolité mestá a obce s propagá-
ciou podujatí v celom regióne. 

Popradský primátor sa v minulých 
dňoch stretol i s predstaviteľmi Že-
lezníc SR, pretože je plánovaná že-
lezničná rýchlodráha naprieč celým 

Slovenskom a týka sa aj Popradu. 
Dodal: „S tým súvisia  určité úlohy pre 
mesto spojené s vykupovaním pozem-
kov. Zároveň som na stretnutí hovoril 
o nutnosti riešiť železničný most nad 
Štefánikovou ul., potrebu protihlukovej 
steny od Juhu až po železničnú stanicu, 
problém chýbajúcej úschovne batožín 
na stanici a ďalšie. Potešila ma správa, 
že v súvislosti s rýchlodráhou sa nebu-
de riešiť len úsek Poprad - Lučivná, ale 
už aj Poprad - Vydrník. Železnice sa 
tiež chystajú rekonštruovať nástupište 
električiek do Tatier. Sú požiadavky od 
Popradčanov vyriešiť s tým  aj peší ťah. 
Uvidíme, či to bude možné.“  (mar)

Poslanci Mestského zastupiteľ-
stva v Poprade schválili na febru-
árovom rokovaní určenie mesač-
ného poplatku za pobyt dieťaťa v 
Detských jasliach na Ul. mládeže 
v Poprade. Doteraz bol mesačný 
paušálny poplatok vo výške 230 
eur za dieťa a mesačný udržiavací 
poplatok vo výške 115 eur za dieťa. 

Od 1. januára 2016 sa upravuje 
poskytovanie príspevku na starost-
livosť o dieťa za kalendárny mesiac 
najviac v sume 280 eur/1 dieťa. Ten-
to príspevok zahŕňa prevádzkové 
náklady za poskytovanú starostli-
vosť o dieťa vrátane príspevkov na 
stravu dieťaťa, ktorý doteraz uhrá-
dzal zákonný zástupca dieťaťa. Ten 
už nebude musieť osobitne prispie-
vať na stravu dieťaťa v DJ, ale bude 
prispievať len mesačným paušál-
nym poplatkom vo výške 280 eur. 
Výška príspevku za mesiac a dieťa 
bude fixná bez ohľadu na to, či die-
ťa bolo umiestnené v zariadení celý 
mesiac alebo len časť. 

Vedúca oddelenia školstva, mlá-

deže a športu MsÚ v Poprade Edita 
Pilárová uviedla: „Reálne náklady 
na jedno dieťa v detských jasliach 
za rok 2015 boli vo výške 336 eur za 
mesiac. V tejto sume sú zahrnuté len 
mzdové a prevádzkové náklady, nie 
sú v nej zahrnuté finančné prostried-
ky na veľké opravy, rekonštrukcie, 
modernizáciu a pod. Tieto sú uhrá-
dzané z rozpočtu mesta Poprad. V 
roku 2016 mesto schválilo kapitálové 
výdavky na kompletnú rekonštruk-
ciu strechy, ktorá bude uhradená z 
rozpočtu mesta.“

Poslanci schválili aj ponechanie 
mesačného udržiavacieho poplat-
ku 115 eur za dieťa, ktoré bude mať 
prerušenú dochádzku do DJ na viac 
ako jeden mesiac z dôvodu choroby 
alebo z vážnych rodinných dôvodov 
a ak zákonný zástupca bude mať zá-
ujem, aby bolo umiestnené v DJ aj 
po tomto prerušení. 

Schválené mesačné poplatky v 
DJ na Ul. mládeže budú zákon-
ní zástupcovia uhrádzať prvý-
krát za marec 2016.  (ppm)

Poslednú februárovú sobotu sa v Solivar-
skej záhradnej  škôlke   konala súťaž v reze 
jabloní a vrúbľovaní. Za účasti  
funkcionárov Republikového  vý-
boru Slovenského zväzu záhradká-
rov  a širokej verejnosti z Prešova a 
okolia sa  do súťaže prihlásilo  19 
súťažiacich, ktorí mali vylosovaný 
približne 10 ročný  stromček. 

Na samotný rez mali súťažiaci 45 
minút a potom 5-členná komisia  
hodnotila bodmi od 1 po 10. Najväč-
ší počet za rez - 45 bodov  dosiahol 
Jozef  Kalakaj, predseda OV Slovenského zväzu 
záhradkárov Poprad, na druhom mieste so 41 
bodmi boli súťažiaci z Košíc a Starej Ľubovne. 

Ohodnotenie  ďalších miest bolo pod 34 bodov.
Po reze pokračovala súťaž vo vrúbľovaní,  kde 

Jozef  Kalakaj obsadil 4. miesto, s 36 
bodmi. Po súťaži vyhlásil, že za svo-
je  skúsenosti  ďakuje svitským po-
mológom Š. Joppovi, J. Eštvánikovi, 
ako aj  J. Zelkovi.  Poďakoval tiež 
svojmu predchodcovi predsedovi 
OV SZZ v Poprade Jánovi  Koren-
kovi.

J. Kalakaj uviedol: „Chcel by som 
vyzvať záhradkárov, aby svoje  skú-
senosti  odovzdávali medzi sebou 

aj naďalej, aby sme mohli v záhradách  pesto-
vať len krásne a zdravé plodiny pre radosť ale 
aj úžitok.“    (kaj)

Od polovice februára už 
nepremávajú autobusové 
spoje na letisko Poprad-
-Tatry, ktoré boli zahrnuté 
do linky č. 1. Ako potvrdila 
popradská samospráva, dô-
vodom bola ich veľmi nízka 
vyťaženosť.

Boli mesiace, kedy sa nimi 
prepravilo iba 20 cestujú-
cich pri frekvencii spojov 
trikrát týždenne tam a späť. 
„Spoje na letisko tak stratili 
svoje opodstatnenie, keďže 

boli málo využívané. Boli 
na linke, ktorá mala presne 
stanovený čas odchodu z le-
tiska a pokračovala v trase, 
avšak odlety a prílety nebý-
vajú vždy presné,“ povedal 
popradský primátor a dodal, 
že mesto chce zefektívniť 
autobusovú dopravu v mes-
te. Cestujúci na a z letiska 
môžu využiť taxislužby, ale 
samospráva v budúcnos-
ti zvažuje prepravovať ich 
mikrobusom.  (ppm)

Autobusy na letisko
boli málo využívané
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nebytových priestorov a pozemkov v rámci objektov Viacúčelová hala na Ulici Uherovej 
v k. ú. Poprad, Kultúrny dom na Ulici Štefánikovej v k. ú. Poprad, Zimný štadión na 
Ulici Štefánikovej v k. ú. Spišská Sobota, Dom (Futbalový štadión) na Ulici Fraňa Kráľa 
v k. ú. Veľká a Administratívna budova Mestského úradu na Ulici Nábrežie Jána Pavla 
II. v k. ú. Poprad.

Predmet obchodnej verejnej  súťaže:
Časti nehnuteľností zapísané v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, ka-
tastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže 
Mesta Poprad, a to 
a) v rámci objektu budovy súpisné číslo 4680 Viacúčelová hala na Ulici Uherovej v k. 
ú. Poprad, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3222/443 a pozemkov parc. č. KN-C 
3222/443 o výmere 4011 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad a 
parc. č. KN-C 3222/444 o výmere 16106 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
k. ú. Poprad
- strecha budovy o výmere 120 m2

- časť nebytových priestorov o výmere 36 m2

- časť pozemku parc. č. KN-C 3222/443 a parc. č. KN-C 3222/444 o výmere 10 m2

b) v rámci objektu budovy súpisné číslo 99, Kultúrny dom na Ulici Štefánikovej v k. ú. 
Poprad, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1892 a pozemku parc. č. KN-C 1892 o 
výmere 2604 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad
- strecha budovy o výmere 120 m2

- časť nebytových priestorov o výmere 36 m2

- časť pozemku parc. č. KN-C 1892 o výmere 10 m2

c) v rámci objektu budovy súpisné číslo 890, Zimný štadión na Ulici Štefánikovej v k. ú. 
Spišská Sobota, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 268 a pozemkov parc. č. KN-C 
268 o výmere 6184 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Spišská Sobota 
a parc. č. KN-C 1821/1 o výmere 17410 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
k. ú. Spišská Sobota
- strecha budovy o výmere 120 m2

- časť nebytových priestorov o výmere 36 m2

- časť pozemku parc. č. KN-C 1821/1 o výmere 10 m2

d) v rámci objektu budovy súpisné číslo 2031, Dom (Futbalový štadión) na Ulici Fraňa Kráľa 
v k. ú. Veľká, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 350/2 a pozemkov parc. č. KN-C 350/2 
o výmere 512 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Veľká a parc. č. KN-C 
355/1 o výmere 4885 m2, druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Veľká
- strecha budovy o výmere 120 m2

- časť nebytových priestorov o výmere 36 m2

- časť pozemku parc. č. KN-C 355/1 o výmere 10 m2

Časti nehnuteľností zapísané v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, ka-
tastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4773 v podielovom spoluvlastníctve vyhlasovateľa 
súťaže Mesta Poprad v podiele 5479210/5505399 v pomere k celku, a to 
e) v rámci objektu budovy súpisné číslo 2802, Administratívna budova Mestského úradu na 
Ulici Nábrežie Jána Pavla II. v k. ú. Poprad, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2800/1 
a pozemku parc. č. KN-C 2800/1 o výmere 9217 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, k. ú. Poprad
- strecha budovy o výmere 120 m2

- časť nebytových priestorov o výmere 36 m2

- časť pozemku parc. č. KN-C 2800/1 o výmere 10 m2

Účel využitia: 
Nebytové priestory a pozemky sa prenajímajú za účelom umiestnenia technológie, na ktorej 
bude realizovaný výskum v zmysle výzvy a programu uvedeného nižšie:

Výška nájmu: 
Minimálna výška ročného nájomného za celý predmet nájmu činí 15 772,50 €/rok.   
Termín na predloženie súťažných návrhov: 11. marca 2016, do 12. hod.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspeš-
nú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie:  maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.  PP-26

Vyhlasovateľ

Kód výzvy

Operačný
program

Prioritná os

Opatrenie

Schéma
pomoci

Výskumná agentúra

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01

OP VaI

1: Podpora výskumu, vývoja a inovácii

1.2.1: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce 
výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Schéma na podporu výskumu a vývoja

MESTO  POPRAD

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž
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POPRAD

MESTO  POPRAD

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž

budovy telocvične na Ulici Francisciho v Poprade a časti priľahlého pozemku
v katastrálnom území Poprad

Predmet obchodnej verejnej  súťaže:
- Budova súp. č. 910 - Základná škola Francisciho II. - telocvičňa, v katastrálnom úze-
mí Poprad, postavená na pozemku parc. č. KN-C 836/3 o výmere 777 m2, druh pozem-
ku zastavané plochy a nádvoria. V budove sa nachádza telocvičňa, 4x šatňa, 2x kabinet, 
2x sociálne zariadenie (WC, sprchy), náraďovňa a klubovňa. Budova je napojená na 
inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn a NN). V súčasnosti je nevyužívaná, vyža-
duje kompletnú rekonštrukciu. 
- Pozemok, časť parc. č. KN-C 836/1 v katastrálnom území Poprad, o výmere 62,5 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Pozemok, časť parc. č. KN-C 840/5 v katastrálnom území Poprad, o výmere 60 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.  
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.
Účel využitia: Účelom nájmu je celková rekonštrukcia a prevádzkovanie telocvične 
ako multifunkčného priestoru na športové využitie pre občanov a organizovanie špor-
tových, kultúrnych, vzdelávacích a iných spoločenských podujatí, výstavba prístupové-
ho chodníka a parkovacích plôch.
Výška nájmu: Je stanovená vo výške 18 120,75 € ročne (z toho za nebytové priestory 
17 140,75 € a za pozemky 980,- €), bez poskytnutých služieb (elektrika, vodné, stoč-
né, zrážkové vody, odvoz TKO a pod.). Nájomné bude započítané s výškou investície, 
vloženej navrhovateľom do rekonštrukcie budovy a výstavby prístupového chodníka a 
parkovacích plôch.
Minimálna výška investície na rekonštrukciu budovy: Minimálna výška investície 
na sprevádzkovanie telocvične tak, aby jej stav zodpovedal technickým, hygienickým a 
bezpečnostným predpisom je 300 000,- €.
Minimálna doba trvania nájmu: Minimálna doba nájmu bude stanovená ako podiel 
investovaných nákladov a ročnej výšky nájomného, max. však na dobu 30 rokov. 
Termín na predloženie súťažných návrhov: 15. apríla 2016 do 12.hod..  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a  ukončiť súťaž ako ne-
úspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.  PP-22

MESTO  POPRAD

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž

novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Poprad,
parc. č. KN-C 29/18 o výmere 62 m2, druh pozemku ostatné plochy.

Predmet predaja:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 29/18, druh pozemku ostatné plochy o výmere 
62 m2, katastrálne územie Poprad, obec Poprad, odčlenený z pozemkov parc. č. KN-C 
21/2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN-C 29/2, zastavané plochy a nádvoria a 
parc. č. KN-C 29/1, ostatné plochy, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, odbore 
katastrálnom v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Účel využitia pozemku: výstavba parkovacej plochy s oporným múrom a zábradlím                          
a s podmienkou pri realizácii stavby parkoviska použiť vode priepustný podklad aspoň                      
na polovici plochy a zachovať vzrastlú zeleň.

Minimálna kúpna cena: Je stanovená vo výške 150,- €/m², spolu v celkovej výške                       
9 300,- € za celý predmet predaja. 
Termín na predloženie súťažných návrhov: 31. marca 2016 do 12. hod..  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a  ukončiť súťaž ako ne-
úspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.

Bližšie informácie: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.  PP-25
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SpoločenSká kronika

V piatok 4. marca 2016
vo Veľkej s

V piatok 4. marca 2016
vo Veľkej s

V sobotu 5. marca 2016
v Novom Smokovci s

V utorok 8. marca 2016
v Matejovciach s

Antonom Gallovičom,
69-ročným

Jozefom Kocúnom,
77-ročným

Máriou Sulírovou,
80-ročnou

Helenou Nestorovičovou,
85-ročnou

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Pričiň sa, aby si bol naozaj tým, čím sa chceš zdať!    J. W. Goethe
poVeDali SláVni

Dnes 9. marca má meniny Františka, vo štvrtok 10. marca Bra-
nislav, Bruno, v piatok 11. marca Angela, Angelika, v sobotu 
12. marca Gregor, v nedeľu 13. marca Vlastimil, v pondelok 14. 
marca Matilda a v utorok 15. marca Svetlana.

V  Dennom centre Limba v  Poprade v  1. štvrťroku 2016 oslavujú 
životné jubileum títo členovia: 80 rokov - Marta Hurdichová, 70 
rokov - Lýdia Barilová, Helena Blašková, Mária Kocúrová, ostatní 
jubilanti - Žofia Bednárová, Marta Devečková, Anna Duláková, 
Dušan Grešo, Ružena Guthová, Mária Halušková, Vilma Jasenčáko-
vá, Klára Jurkovská, Milena Kleinová, František Kocúr, Jozef Krajčo, 
Eduard Kučkovský, Anna Kupčová, Anna Kužmová, Marcela Leco-
vá, Katarína Řehořková, Jozef Siska, Marianna Slovjaková, Dušan 
Suranovský, Katarína Šoltýsová, Terézia Šurinová, Mária Tomajková, 
Mária Tóthová, Eva Vdovjaková, Vlasta Vyšňová, Mária Wikarská.

BlaHoŽeláme k meninám

BlaHoŽeláme k meninám

V stredu 9. marca 2016
o 14.hod. v Spišskej Sobote s

Eduardom Krempaským,
77-ročným

naVŽDY Sa roZlÚčime

možno doživotný vzťah.

To, čo sa 
zdalo ne-

priaznivé sa zmení na priaznivé 
a pre vás výhodné. Čakajú vás 
šťastné zmeny a zoznámenia s 
novými ľuďmi.

Nenechá-
vajte si prá-

cu na poslednú chvíľu, lebo sa 
môže stať, že vás niečo zaskočí. 

Pôjdete na 
zaujímavú 

cestu, ktorá vám prinesie veľa 
noviniek a dobrých skúseností. 
Všetky poznatky, ktoré získate, 
uplatníte v praxi.

S jarou na-
beráte nové 

sily a budete mať nápady, ktoré 
vám zaručia úspech. Dostanete 
aj pochvalu od nadriadených.

Dostanete 
zaujímavú 

pracovnú ponuku, nad ktorou 
musíte vážne uvažovať. Finanč-
ne sa vám mimoriadne polepší.

Veľmi pek-
ný týždeň v 

rodine vám prinesie veľa radosti. 
Navyše očakávajte aj prílev pe-
ňazí z neočakávaných zdrojov.

Všetko pôj-
de ako po 

masle. Tak v rodine, ako aj v 
zamestnaní alebo v škole. Máte 
priaznivé obdobie aj na vybavo-
vanie úradných záležitostí.

Budete sa 
tešiť zo ži-

vota. Na obzore sú zaujímavé 
pracovné ponuky a zlepšenie 
vašej finančnej situácie. Môžete 
si kúpiť nehnuteľnosť, budete 
mať v tom šťastie.

Tento týž-
deň praje 

podnikateľským aktivitám, ale 
na úkor rodiny. Aspoň na veľko-
nočné sviatky svojich blízkych 
niečím odškodnite.

Vyberte sa 
na potulky 

do prírody. Urobte si výlet alebo 
choďte do kúpeľov. Nazbierate 
tak veľa nových síl a energie.

Niečo alebo 
niekto vo 

vás vzbudí závisť. Vidíte však len po-
vrchne, a to čo sa vám zdá u druhé-
ho úspech je možno draho zapla-
tené neúspechom v niečom inom.

V prícho-
dom teplej-

ších dní sa vo vás prebúdzajú vše-
lijaké túžby. Ak ste zadaní, dávajte 
si pozor na flirty, ak ste slobodní, 
môžete nadviazať dlhotrvajúci, ba 

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

Dnes 9. marca - Sunpharma - Kaufland, vo štvrtok 
10. marca - Zlatý had, v piatok 11. marca - Pri-
mula, v sobotu 12. marca - Primula, v nedeľu 
13. marca - Victoria, v pondelok 14. marca - 
Victoria a v utorok 15. marca - Aduscentrum.
Sunpharma: Kaufland, Moyzesova 3, č. t. 
788 03 36, Zlatý had: Novomeského 3918, č. t. 

773 10 26, Primula: Dostojevského 12, č. t. 773 
13 95, Victoria: Drevárska ul., Aduscentrum: 

Nám. sv. Egídia 22/49.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-

kov od 8. do 22. hod.

poHotoVoSť V lekárňacH

Program kina cinemaX poprad

Najčastejším ochorením mozgu je Alzheimerova choroba

Piatok 11. marec o 18. hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála
LES / Slovenské komorné divadlo Martin
Hra, v ktorej sa stretávajú dva relatívne kontrastné svety. 
Účinkujú: J. Oľhová, K. Antalová, F. Výrostko, M. Gazdík, 
J. Kožuch, T. Tomkuljak, D. Žulčák, V. Hriadeľ, Ľ. Krkoš-
ková, M. Geišberg, D. Heriban.        Vstupné: 12 €

Nedeľa 13. marec o 10. hod.
DK Poprad - divadelná sála
KÚZELNÝ SVET VÍLY
Príbeh plný kúziel a tanca v podaní divadla 
Alimah Fusion & Alchýmie. 
Vstupné: 1,50 €

Kultúrny program mesta Poprad

Od 10. marca do 16. marca

V utorok 15. marca 2016 uplynie
prvé výročie od úmrtia môjho
milovaného manžela, starostlivého otca,
starého a prastarého otca
Mgr. JÁNA MIKU.
Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka
dcéra a syn s rodinami.

Spomienka

Medzinárodná akcia Týždeň 
mozgu bude prebiehať od 14. 
do 20. marca 2016. Jej cieľom 
je upriamiť pozornosť verej-
nosti na ľudský mozog a jeho 
činnosť, hovoriť o mozgových 
ochoreniach a  spôsoboch ich 
liečby, ale najmä ich prevencie.

Mozog je najzložitejšia dote-
raz poznaná štruktúra. Pozná-
vanie mozgu je o to zložitejšie, 
že prostriedkom poznania je 
ľudský mozog sám a je otázne, 
či nám „dovolí“ odhaliť všetky 
svoje tajomstvá. Je akýmsi cen-
trálnym počítačom, kontroluje 
a riadi každú našu myšlienku, 
pohyb, ale aj procesy, ktoré pre-
biehajú automaticky, ktoré nie 
sú vôľou ovládateľné (dýchanie, 
trávenie, srdcový rytmus...).

Bunky našich svalov a nervo-
vé bunky sa správajú rovnako, 
potrebujú byť v  činnosti, inak 

stratia svoju výkonnosť. Prime-
raná mentálna námaha spôso-
bí, že mozgové bunky doslova 
„rozkvitnú“, pretože každá ak-
tivita podnecuje tvorbu nových 
výbežkov a spojení medzi bun-
kami. Ak sa jej budeme  vyhý-
bať a len pasívne prežívať kaž-
dodenný život, bunky slabnú a 
nakonie zahynú.

Alzheimerova choroba je 
najčastejším ochorením moz-
gu. Na Slovensku ňou trpí 50-
60 tisíc ľudí a  o  túto skupinu 
sa stará približne 100-150 tisíc 
rodinných príslušníkov a opat-
rovateľov. Podľa vyhlásenia 
Svetovej zdravotníckej organi-
zácie (WHO) je Alzheimerova 
choroba jedným z desiatich 
hlavných smrteľných ochore-
ní ľudstva. Začína nenápad-
ne a  pozvoľne, nepretržite sa 
rozvíja v  priebehu niekoľkých 

rokov. Medzi prvé varovné 
signály tohto ochorenia patrí 
zhoršovanie pamäti, zabúdanie 
nedávnych udalostí, mien, ne-
schopnosť rozpoznávať známe 
miesta a neschopnosť oriento-
vať sa v čase. 

Mozog je potrebné precvi-
čovať v každej etape ľudského 
života, najmä s pribúdajúcim 
vekom, preto má akcia za cieľ 
odporúčať a upozorniť na ak-
tivity, ktoré udržia mozog v 
takej kondícii, aby bol v poho-
tovosti. Každodenné činnosti, 
ako je premýšľanie, udržiavanie 
vitality, okysličovanie mozgu 
pohybom na vzduchu, tréning 
prostredníctvom aktivít ako 
lúštenie krížoviek, sudoku, hla-
volamov, čítanie kníh a komu-
nikácia s rozmanitou skupinou 
ľudí, sú spoľahlivou prevenciou.

RÚVZ Poprad

Robinson Crusoe 2D - 
o  13.20 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Bohovia Egypta 3D 
- o 15.20 hod., Zootropolis 3D 
- o 18. hod., Červený kapitán 
- o 18.10 hod. a o 20.20 hod., 
Zootropolis 2D - o 13.30 hod. 
(hrá sa len cez víkend) a o 15.50 
hod., Chlapec - o  20.40 hod. 
(nehrá sa 15.3.), Artmax fil-
my - Saulov syn - o 20.40 hod. 

(hrá sa len 15.3.), Predpre-
miéra - Kung Fu Panda 3 2D, 
3D - o 13.10 hod. (hrá sa len 
cez víkend, sobota 2D, nedeľa 
3D), Ave, Caesar! - o  15.30 
hod. (nehrá sa 13.3.), Grimsby 
- o 17.50 hod. (nehrá sa 13.3.), 
Carol - o 19.50 hod., Predpre-
miéra - Experiment - o  16. 
hod. (hrá sa len 13.3.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)
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13. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad - Pastier

20. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad - premiéra komédie
pre troch commediantov.

Vstupné na všetky predstavenia: 6 eur Inf. tel.: 0903 82 50 50, vladob@mail.t-com.sk
Predpredaj: Mestská informačná kancelária Poprad, č.t.: 16 186

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2016
Poprad - Spišská Sobota

PP-5

V nedeľu 6. marca o 20.45 hod. 
prijala mestská polícia telefonát o 
tom, že neznámy muž chce skočiť z 
mosta nad železničnou traťou. Na 
miesto okamžite vyslali dve hliadky 
mestskej polície. Našli muža stojace-
ho na vonkajšej hrane mosta, ktorý 

sa pravdepodobne chystal skočiť na 
železničnú trať. Popradskí mestskí 
policajti muža v ťažkom psychickom 
rozpoložení zachytili a pomohli mu 
preliezť späť na mostný chodník. Pri-
volaná posádka RZP ho odviezla do 
nemocničného zariadenia.  (mag)

Mestskí policajti zachraňovali na moste

• POSÁDKA Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE zo strediska 
Poprad vzlietla minulý týždeň v stredu na pomoc 30-ročnému poľskému lyžia-
rovi. Po zrážke s iným lyžiarom na zjazdovke pod Skalnatým plesom si poranil 
hrudník aj chrbticu. Po ošetrení ho previezli do popradskej nemocnice.• V  TEN istý deň leteli záchranári na pomoc 15-ročnému chlapcovi z 
Čiech, ktorý počas túry neďaleko Téryho chaty strhol lavínu a  tá ho čias-
točne zasypala. Vyhrabať sa z lavíny dokázal sám, vyviazol s poranením ko-
lena. Po ošetrení bol prevezený do popradskej nemocnice.  (zut)

Pomáhali lyžiarovi i  chlapcovi v  lavíne

inZercia

preDaj
• Predám lacno drevený obklad 
- 3 €, zrubový profil, hranoly, aj 
dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.   4/16-P• Predám Renault Kango 1.5 
dci, r. v. 2003, 160  000 km, ple-
chová nadstavba, cena 1  590 €. 
Inf.: č. t. 0915 917 147.  6/16-P• Predám výhodne skrinkový zá-
novný šijací stroj, vyšíva a dokáže aj 
plátať a  tmavý zánovný rozťahovací 
stôl. Inf.: č. t. 0908 070 967.  7/16-P• Predám skúter Adamoto Cetos 
125, zachovalý, malá spotreba. Inf.: č. 
t. 0908 254 433.  11/16-P• Predám obrazy olejomaľby - 
originály za výhodné ceny. Inf: 
www.emilkozik.webnode.sk, tel. 
0903 402 864.  12/16-P

• Kúpim 3- až 4-izbový byt v Popra-
de. Inf.: č. t. 0918 606 438.    3/16-K

• Vezmem do prenájmu zariadený 1 
alebo 2-izb. byt v Poprade, cena max. 
230 €. Inf.: č. t. 0950 475 633.   12/16-R

• NOVÉ liahne, odchovne, pasce, 
škĺbačky, klietky pre prepelice, kr-
mítka, napájačky a  iné - PREDAJ. 
Viac na www.123nakup.ek, tel. 
0907 181 800.  13/16-R

• Dám do trvalejšieho užívania 
garáž v  radovej zástavbe pri ZŠ Ko-
menského v Poprade. Inf.: č. t.: 0903 
608 820 po 13. hod.  14/16-R• Pizzéria Utópia (Dostojevského ul. 
č. 23, 058 01 Poprad) prijme ihneď 
vyučeného čašníka/-čku. V  prípade 
záujmu bližšie informácie na tel. č. 
052/773 22 22 alebo osobne na pre-
vádzke u personálu.  15/16-R

• Centrum sociálnych služieb 
v Poprade prijme do pracovného po-
meru opatrovateľku do nepretržitej 
prevádzky. Žiadosti so životopisom 
posielajte na adresu: Centrum sociál-
nych služieb v Poprade, Komenského 
3454/12, 058 01 Poprad alebo e-ma-
ilom pam@css.poprad.sk  16/16-R

• Prenájmem izbu s príslušenstvom 
v  rodinnom dome v  Poprade jed-
nej pracujúcej osobe. Inf.: č. t. 0908 
268 425.   17/16-R• CŠO - stav, s.r.o. prijme do TPP 
strojníka od 1. 3. 2016. Podmien-
ky: preukaz strojníka pre skupiny 
4 a  9, vodičský preukaz sk. B, C, E 
a  prax najmenej 3 roky. Inf.: č. t. 
0905 292 744.  20/16-R   • CŠO - stav, s.r.o. prijme do TPP 
robotníka, tesára od 1. 3. 2016. Pod-
mienky: výučný list a prax najmenej 3 
roky. Inf.: č. t. 0905 292 744.  21/16-R    • Hľadáme hudobníkov z  Popradu 
do kapely starších šlágrov štýlu Kriš-
tof Veselý s cieľom hrať si pre radosť 
a potešenie, aj s vystupovaním. Inf.: č. 
t. 0918 303 533 - husle, kontrabas, kla-
vír/keybord, saxofón, trúbka. 22/16-R

kÚpa

rôZne

MESTO  POPRAD

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž

novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Poprad
parc. č. KN-C 2485/66 o výmere 20 m2, druh pozemku ostatné plochy

a parc. č. KN-C 2485/67 o výmere 20 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Predmet predaja:
Novovytvorené pozemky v katastrálnom území Poprad, odčlenené geometrickým 
plánom č. 140/2015 z pozemku parc. č. KN-C 2485/30, ostatné plochy o výmere 
3338 m2, vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísanom na Okresnom 
úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti:
A: novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2485/66 o výmere 20 m2, druh po-
zemku ostatné plochy 
B: novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2485/67 o výmere 20 m2, druh po-
zemku ostatné plochy.
Súťažné návrhy sa podávajú samostatne za položku predaja A a samostatne za 
položku predaja B.
Účel využitia pozemku: výstavba radových boxových garáží.
Ťarchy: v území sa nachádza podzemné elektrické káblové vedenie, ktoré bude 
v prípade výstavby potrebné preložiť na vlastné náklady stavebníka.
Minimálna kúpna cena: 
Je stanovená:
- za predmet predaja A vo výške 70,30 €/m2, spolu v celkovej výške 1 406,- €,
- za predmet predaja B vo výške 70,30 €/m2, spolu v celkovej výške 1 406,- €.
Termín na predloženie súťažných návrhov: 31. marca 2016 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako ne-
úspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.     PP-23

MESTO  POPRAD

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž

spoluvlastníckeho podielu pozemku v katastrálnom území Poprad,
parc. č. KN-E 3321/1 o výmere 257 m2, druh pozemku orná pôda.

Predmet predaja:
Pozemok parc. č. KN-E 3321/1 o výmere 257 m2, druh pozemku orná pôda, ka-
tastrálne územie Poprad, obec Poprad, v podiele 3/4 v pomere k celku. Ponúkaná 
nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaná 
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 2717.
Ťarchy: nakoľko sa jedná o spoluvlastníctvo, bude v zmysle predkupného práva  
pozemok prednostne ponúknutý na odpredaj za najvyššiu ponúknutú cenu spo-
luvlastníkovi pozemku. 
Minimálna kúpna cena: Je stanovená vo výške 65,- €/m², spolu v celkovej výške                         
12 528,75 € (hodnota podielu 3/4 v pomere k celku) za celý predmet predaja.  
Termín na predloženie súťažných návrhov: 31. marca 2016 do 12.hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako ne-
úspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.  PP-24

MESTO  POPRAD

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž

nebytového priestoru v budove na ulici Joliota Curie, súp. č. 732, or. č. 25
v Poprade o celkovej výmere 52,50 m2, katastrálne územie Poprad, zapísaného

na Okresnom úrade v Poprade,  katastrálnom odbore, na liste vlastníctva
č. 2807. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.

Minimálne ročné nájomné: 1 320,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užíva-
ním nebytového priestoru.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16. marca 2016 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako 
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk. Bližšie in-
formácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297      PP-30
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Divadelná Šuňava už devätnástykrát

Marec sa začal týždňom knižníc

Skupina Neřež je u nás stále vítaná

Každý druhý sa dokáže začleniť do života
V neďalekom Veľkom Slavkove 

už od roku 2000 pomáha 18-roč-
ným po opustení detských domo-
vov, Dom na pol ceste. Dodnes ním 
prešlo vyše 240 chlapcov, 190-tim z 
nich sa v tomto zariadení venovali 
1 až 4 roky, ktoré sú maximálnou 
hranicou využitia jeho služieb. Ani 
potom však nezostanú celkom bez 
pomoci. V súčasnosti je v Dome na 
polceste 22 chalanov. 

Zariadenie poskytuje sociálne záze-
mie mladým dospelým s ubytovaním, 
stravou a prácou, ktorú si čiastočne 
musia zabezpečiť sami vlastným úsi-
lím. Pomáha im tiež hľadať prácu v 
úzkej spolupráci s Úradom práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Poprade. Od 
októbra do marca prebiehal projekt 
Dom na polceste - rovnosť pre všet-
kých v ňom, ktorý podporil sumou 

viac ako 8 tisíc eur Fond pre mimo-
vládne organizácie, spravovaný Na-
dáciou otvorenej spoločnosti. Koor-
dinátorkou projektu, ktorý vyvrcholí 
16. marca hodnotiacim záverečným 
workshopom v Medzinárodnom 
evanjelickom mládežníckom centre 
Ichtys vo Veľkom Slavkove, je Dana 
Štrbianová. Uviedla: „Projekt zahŕňal 
vzdelávacie aktivity, ktoré sa týkali 
hlavne asertívneho správania a komu-
nikačných stratégií s praktickými cviče-
niami. Mal dodať mladým zručnosti a 
vedomosti, ktoré im pomáhajú uplat-
niť sa a integrovať do spoločnosti.“

Riaditeľ Domu na polceste Sta-
nislav Gurka vysoko hodnotil celý 
projekt, ktorý priniesol dobré ovocie: 
„Chlapcom vzdelávanie pomohlo, tré-
novali, ako sa správať na pracovných 
pohovoroch, úradoch, učili sa, ako 

komunikovať medzi sebou. Mimoriad-
ne hodnotím časť o komunikačných 
zručnostiach a asertívnom správaní.“ 
Zhrnul aj skúsenosti za viac ako 15 
rokov. Každému druhému z mladých 
dospelých pochádzajúcich z detských 
domovov pomohli začleniť sa do ži-
vota. „Ukazuje sa však, že približne 
30 percent pre svoju nízku mentálnu, 
emocionálnu, sociálnu či intelektuálnu 
úroveň, nebude vedieť samo fungovať a 
po 4 rokoch nemôžu už u nás ostať. Je 
to pre nás výzva, aké miesto im pripra-
viť ďalej, aby ďalších 40-50 rokov ži-
vota mohli žiť dôstojne a neskočili ako 
bezdomovci,“ povedal S. Gurka. Skú-
senosti z podobnej práce si nedávno 
doniesol i zo Škótska, kde sa zoznámil 
s prácou v niekoľkých sociálnych pod-
nikoch pre 600-800 ľudí, ktoré sú pod 
patronátom princa Charlesa.  (mar)

V priestoroch Tatranskej galérie 
na Hviezdoslavovej ul. v Poprade 
bude od 13. do 17. marca otvorená 
pre verejnosť chovateľská prehliad-
ka poľovníckych trofejí. 

Organizuje ju Obvodná poľov-
nícka komora v Poprade  a vysta-
vené budú najcennejšie trofeje ulo-
vené v sezóne 2015/16. Slávnostné 
otvorenie sa uskutoční v nedeľu 
13. marca o 10. hod. Návštevníci si 
budú môcť pozrieť trofeje jelenej, 
srnčej, diviačej a muflónej zveri, 
ako aj trofeje medveďa, jazveca, 
vlka a ďalšie. 

Vstup na výstavu je bezplatný. 
Bude otvorená v nedeľu od 10. do 17. 
hod., v pondelok až stredu takisto a 
vo štvrtok od 9. do 12. hod.  (pmm)

Výstava
trofejí

Marec je mesiac už tradič-
ne zameraný na knihu a  čí-
tanie. Týždeň slovenských 
knižníc nemení svoj základ-
ný cieľ: Zviditeľňovať knižni-
ce ako kultúrne a vzdelávacie 
inštitúcie prostredníctvom 
pestrých podujatí.

Medzi viaceré aktivity, kto-
ré sa uskutočnili minulý týž-
deň v  Podtatranskej knižnici 
v  Poprade, patril 4. marca 
Čitateľský klub tínedžerov. 
Knihovníčka Adriana Hricko-
vá, ktorá ho viedla, povedala: 
„Je známy fakt, že u  mladej 
generácie dochádza k  poklesu 
čítanosti. K  mladým sa sna-
žíme priblížiť počas takýchto 
akcií a ponúknuť im možnosti 
na čítanie. Vyberieme tému, 
ktorej žáner ešte nikdy nečítali 
- takže môžu skúsiť niečo nové 
a ak čítali, tak sa o tom rozprá-
vame. To sa im možno nestane 
v  prostredí medzi rovesníkmi. 
Pokúšame sa vytvoriť diskusiu, 
debatu“. Klub je pre mladých 
od 9. ročníka ZŠ po celú stred-
nú školu. Vyberajú témy, ktoré 
sú im blízke. Začali sci-fi, pre-

tože badať, že to je najviac po-
žičiavaný žáner tohto ročníka. 
Na každom ďalšom stretnutí 
sa dohodnú, čo ďalej. Či budú 
čítať knihy, ktoré boli sfilmo-
vané, alebo detektívky, alebo 
niečo iné zaujímavé. „Vyberá-
me aj dievčenské, chlapčenské 
romány, ale s  obsahom, ktorý 
nie je venovaný deťom do 14 
rokov, ale od 15 rokov vyššie, 
teda už skôr pre dospelých. Pri-
pomíname si aj novinky, ktoré 
sa udiali v poslednom mesiaci 
vo svete literatúry na Slovensku 
a  vo svete. A  tiež si pripomí-
name výročia najznámejších 
spisovateľov. Stále sa snažíme 
hľadať spôsoby a prísť na to, 
ako tínedžerov motivovať, aby 
viac čítali. Jednou z  možností 
sú aj „živé knihy,“ dodala A. 
Hricková. Tento koncept sa 
už využíva po celom svete. 
Tento týždeň spustili dotaz-
ník, venovaný iba tínedže-
rom. Okrem otázok, ktorými 
knižnica získa viac informácií 
o nich, získa aj názor na kniž-
ničné služby, ponuku litera-
túry a pod.  (kpa)

Od piatka 11. do nedele 
13. marca organizuje Pod-
tatranské osvetové stredisko, 
obec Šuňava a ďalší organi-
zátori XXIV. ročník Podtat-
ranského postupového fes-
tivalu amatérskeho divadla 
Divadelná Šuňava 2016. 

Začne sa v piatok 11. mar-
ca o 10. hod. vystúpením DS 
Tote tam zo ZUŠ A. Cígera 
Kežmarok s miniatúrou Po-
zor, tieň!, o 10.20 hod. uvedie 
DS Trma vrma zo ZUŠ pri 
Spojenej škole Letná Poprad 
Tato, ja sa bojím. Toto poprad-
ské divadielko sa predstaví 
ešte o 16. hod. s miniatúrou 
Niekto ako ja?, o 16.15 hod. 

Stačilo, už som veľká! a o 
16.40 hod. Slováci sme od 
rodu! DS Tote tam z Kežmar-
ku zahrá o 10.50 hod. Náš zá-
kazník, náš pán?, o 11.40 hod. 
Pssst, o 12. hod. To ja, keď 
som bola v tvojom veku... ale-
bo nad nikým nelámeme pa-
licu. Ďalším divadlom bude 
DS Gašparko zo ZŠ Lendak, 
ktoré bude účinkovať o 11.10 
hod. s hrou Ľavá (o dvanás-
tich mesiačikoch trochu inak) 
a DS Kubachichi zo ZŠ s MŠ 
Spišské Bystré o 13.10 hod. so 
Zaspatou rozprávkou. 

V sobotu 12. marca o 10. 
hod. vystúpi DS Šťastlivec zo 
ZUŠ na Štefánikovej ul. s Roz-

právkou o vlkovi a siedmich 
kozliatkach, o 10.23 hod. pri-
dá miniatúru On a ona pri 
stole, o 10.35 hod. Agentky, 
o 10.50 hod. Piráti - nádej zo-
miera posledná, o 14.30 hod. 
Liliputánia a o 15.15 hod. 
Skellig. V tento deň o 11.15 
hod. bude účinkovať aj DS „L“ 
zo ZUŠ levoča s miniatúrami 
Puto a Pytačky a o 17. hod. sa 
predstaví DS zo Spišskej Tep-
lice s hrou Trikrát svadba.

V nedeľu 13. marca o 13. 
hod. uvedie DS MO MS Ma-
tičiar Liptovská Teplička hru 
Potopa a o 15. hod. DS Rama-
gu Spišská Stará Ves Antigo-
na v New Yorku.  (ppm)

Kapela Neřež, ktorá koncertovala po-
sledný februárový pondelok v Poprade je 
na hudobnej scéne už 37 rokov.

Možno aj preto, že podľa slov Zdeňka 
Vřešťála: „Vždy sme ctili pravidlo: „Tancuje-
me tak rýchlo, ako chceme“, nikdy sme sa ne-
stali súčasťou nejakých módnych vĺn, vždy na 
naše koncerty ľudia chodili a my sme sa tým 
poctivo, normálne živili.“

Slovenské publikum je podľa neho výbor-
né, rytmicky reaguje, na rozdiel od iných vie, 
že je lepšie tlieskať na druhú a štvrtú dobu, 
nie na prvú a tretiu. Majú aj takú skúsenosť, 
že keď hrajú v Banskej Bystrici, na ich kon-
cert prídu ľudia z Bratislavy, v Poprade zasa 
prvý rad vždy patrí Liptovu. „Začíname váž-
ne uvažovať, že sa na Slovensko presťahuje-
me. Ste veľmi rytmický národ a čím ďalej na 
východ, tým lepšie,“ dodal Z. Vřešťál.

Keď umelci píšu texty a  skladajú hud-
bu, ostávajú tu po nich, aj keď tu už nie sú. 
„Takto tu aj my po sebe nechávame svoju sto-
pu. S vedomím, že snáď to niekto bude hrať 

a niekto bude počúvať, aj keď ja už budem 
šťastný v nebi. Slovensko máme veľmi radi a 
momentálne sa dobre bavíme na vašej voleb-
nej kampani,“ povedal Z. Vřešťál.

Popradský koncert tejto folkovej skupiny 
bol pri príležitosti 60. narodenín Z. Vřešťá-
la - stálice českej scény. Vystúpil spolu s F. 
Benešovským - basgitara a V. Sázavským - 
akustická gitara, perkusie. V rámci koncertu 
bolo uvedené nové CD skupiny Neřež „Jen 
blázni překročí svůj stín“.   (kpa)
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Kamzíci vyzvú v play-off rytierov zo Zvolena

Krátko zo športu
• V PRVOM štvrťfinálovom 
zápase basketbalovej Eurovia 
SBL podľahli basketbalisti 
BK Iskra Svit v Komárne do-
mácemu tímu 69:84 a v sérii 
hranej na tri víťazné zápasy 
prehrávajú 0:1. Druhý zá-
pas je na programe dnes, t. 
j. v stredu 9. marca o 18. ho-
dine v  Iskra Aréne vo Svite 
a  tretí zápas je naplánovaný 
na sobotu 12. marca o 18. ho-
dine v Komárne.• V  SOBOTU 5. marca sa 
pretekári Judo Klubu Poprad 
a  Extreme Combat Poprad 
zúčastnili medzinárodné-
ho turnaja v  Poľsku. ECP si 
domov odniesol jednu zlatú 
medailu zásluhou Eugena 
Vodehnala. Z  JKP si najlep-
šie umiestnenie vybojova-
la Nika Štefániková, ktorá 
skončila na 2. mieste. Táto 
pretekárka skončila druhá aj 

o týždeň skôr v rámci medzi-
národného turnaja v Banskej 
Bystrici v  kategórii doraste-
niek do 63 kg.• NA PRELOME mesiacov 
pokračovala Firemná liga 
v bowlingu 10. kolom v sku-
pine A (I. liga) i v skupine B 
(II. liga). V  I. lige zvíťazilo 
družstvo Sharks so ziskom 23 
bodov, o  deň neskôr sa v  II. 
lige z víťazstva tešilo družstvo 
Energochem so ziskom 31 
bodov.• KRAJSKÉ kolo v bedmin-
tone žiakov ZŠ a  SŠ sa koná 
dnes a zajtra vždy od 9. hod. 
v Sportcentre Zámoček v Ma-
tejovciach.• V  SOBOTU 12. marca 
sa v  priestoroch ZŠ Komen-
ského v  Poprade uskutoční 
III. ročník seminára bo-
jových umení so začiat-
kom o  9.30 hod.     (ppv)

   Z V Vp Pp P S B

1. Košice 50 28 9 4 9 156:85 106

2. Nitra 50 30 3 1 16 160:129  97

3. Zvolen 50 24 7 6 13 171:131  89

4. B. Bys. 50 25 4 5 16 155:115  88

5. Trenčín 50 16 7 7 20 114:143  69

6. Poprad 50 18 3 11 18 139:149  68

7. Žilina 50 18 4 6 22 117:138  68

8. Martin 50 14 4 5 27 106:126  55

9. Piešťany 50 11 4 7 28 115:156  51

SR 20 18 1 1 0 16 22:83  5

Tabuľka Tipsport ligyP o s t u p o v á 
zápletka zá-

kladnej časti hokejovej 
Tipsportligy sa defini-
tívne vyriešila v  nedeľu. 
Až do posledného kola 
neboli jasné dvojice pre 
play-off.

Martin si v  Poprade vy-
bojoval poslednú mies-
tenku vo „vyraďovačke“, 
keď domácich zdolal až po 
samostatných nájazdoch. 
Po odpočítaní troch bo-
dov za neoprávnený štart 
Ľuboša Bartečka v  zápase 
s Trenčínom sa Popradča-
nia ocitli na šiestom mies-
te a  ich súperom vo štvrť-
finále bude tretí Zvolen, 

ktorému zasa odpočítali 
tri body za neoprávnený 
štart hráča v zápase so Ži-
linou. Do baráže putujú 
Piešťany.

„V prvom rade by som 
chcel hráčom poďakovať za 
zvládnutú základnú časť. 
Keby sa neudiali zvláštne 
veci, tak by sme skončili 
na piatom mieste a  to po-
važujem v  našej situácii 
za veľký úspech. Teraz sa 
musíme zodpovedne pri-
praviť na Zvolen. Budeme 
v každom zápase bojovať 
a necháme na ľade srd-
ce,“ povedal po zápase 
s  Martinom tréner HK 
Poprad Pavel Paukovček.

Výsledky: 53. kolo v pia-
tok 4. marca ŠHK 37 Pieš-
ťany - HK Poprad 4:3sn 
(2:2, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0), 
góly Popradu: 1. Henrich 
Jaborník, 12. Radomír He-
izer (M. Paločko), 59. Lu-

káš Paukovček (R. Suchý, 
M. Kostúr). 54. kolo v  ne-
deľu 6. marca HK Poprad 
- MHC Martin 0:1sn (0:0, 
0:0, 0:0 - 0:0, 0:1).

Program štvrťfinále 
Play-off: 1. kolo v  nedeľu 

13. marca o  17. hod. HKM 
Zvolen - HK Poprad, 2. 
kolo v  pondelok 14. marca 
o  17. hod. HKM Zvolen - 
HK Poprad.  (mav)

Futbalistov čaká na jar tuhý boj o postup
Popradskí fut-
balisti odštar-

tovali v  sobotu jarnú časť 
DOXXbet ligy Východ na 
domácom trávniku NTC 
proti Lokomotíve Košice.

Po odstúpení Dolného 
Kubína zo súťaže sa situácia 
v  boji o  účasť v  prvej šest-
ke výrazne zamotala a  naj-
mä Poprad bude musieť vo 
zvyšných zápasoch o  po-
stup poriadne zabojovať, 
keďže po anulovaní výsled-
kov stratil najviac získaných 
bodov v  porovnaní s kon-
kurenciou. V  nervóznom 

zápase s Košicami sa zrodila 
remíza 1:1.

„Pre nás je to strata dvoch 
bodov. Škoda šancí v  úvode 

stretnutia, zápas sa mohol 
vyvíjať inak. Po inkasova-
nom góle sme začali byť 
aktívnejší a  dokázali sme 
vyrovnať. V  závere to bolo 
zbytočne nervózne, došlo 
k šarvátke a Šimonekova čer-
vená karta nás môže veľmi 
mrzieť,“ povedal tréner FK 
Poprad Pavol Mlynár.

Výsledok: 19. kolo v  so-
botu 5. marca FK Poprad - 
FC Lokomotíva Košice 1:1 
(0:1), gól Popradu: 65. Erik 
Streňo (na foto v bielom).

Program: 20. kolo v  so-
botu 12. marca o 14.30 hod. 

MŠK Rimavská Sobota - 
FK Poprad.  (ppv)

   Z V R P S B

1. VSS Košice 18 12 3 3 33:12 39

2. Prešov 17 9 6 2 36:15 33

3. L. Mikuláš 17 8 5 4 26:16 29

4. Bardejov 18 8 3 7 28:25 27

5. Zvolen 17 8 3 6 21:19 27

6. Lokomotíva KE 17 7 4 6 22:20 25

7. Poprad 17 7 3 7 25:21 24

8. Haniska 17 7 3 7 18:23 24

9. Teplička n. V. 17 3 4 10 14:33 13

10. Sp. N. Ves 16 3 3 10 12:29 12

11. R. Sobota 17 2 3 12 12:34  9

Tabuľka DOXXbet ligy Východ

Basketbalistky vyhrali v Košiciach
Basketbalistky BAM Poprad 

odohrali minulý týždeň dva 
extraligové zápasy. V  stredu 
2. marca podľahli na domácej 

palubovke Ružomberku o 31 bodov (na 
foto) a  zvíťazili v  Košiciach nad Casso-
viou v dôležitom zápase o sedem bodov 
72:65.

Výsledky: 25. kolo v stredu 2. marca BAM 

Poprad - MBK Ružomberok 44:75 (18:22, 
7:17, 8:16, 11:20), najviac bodov BAMP: 
Katarína Petríková - 10. 26. kolo v  sobotu 
5. marca BK SOŠŽ Cassovia Košice - BAM 
Poprad 65:72 (16:14, 19:17, 13:17, 17:24), 
najviac bodov BAMP: Katarína Petríková 
a Angelika Theiner - 18.

Program: 27.  kolo v sobotu 12. marca o 17.30 
hod. BAM Poprad - Piešťanské Čajky.  (ppv)

 V/P %

1. GA Košice 26/0 100

2. Ružomberok 21/5 80,77

3. Piešťany 21/5 80,77

4. Šamorín 9/17 34,62

5. Poprad 9/17 34,62

6. Slovan 9/17 34,62

7. B. Bystrica 5/21 19,23

8. Cassovia KE 4/22 15,38

Tabuľka extraligy
Základná časť
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Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom off-
road. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú 
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG. 
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek 
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov 
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický 
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA

perience print 85x125.indd   1 30.10.2015   14:34
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Minulý týždeň sa v  Poprade konalo okresné kolo v  basketbale základných 
škôl dievčat i  chlapcov. V stredu si v  telocvični ZŠ Komenského Poprad po-
stup na krajské kolo vybojovali domáce dievčatá (na foto v bielom) v kon-
kurencii piatich tímov. V  piatok sa konalo finálové kolo piatich víťazov 
skupín medzi chlapcami vo Svite. Po prvýkrát v histórii sa na kraj prebojo-
vali žiaci ZŠ Jarná.           FOTO - Marek Vaščura

Posledný februárový víkend 
sa v  Bratislave stretlo bez-
mála tisíc tristo pretekárov 
z osemnástich štátov na 36. 
ročníku Grand Prix Slova-
kia. Popradský karate klub 
Shihan z  Bratislavy prinie-
sol osem medailí. Na najvyš-
ší stupienok sa v športovom 
zápase kumite postavila 
v kategórii do 37 kg Barbo-
ra Glatzová (na foto druhá 
zľava).   FOTO - Ján Glatz

Popradský ženský hokej oslavuje ďalší úspech. V sobotu 5. marca cestovali 
Popradské líšky na tretí zápas finálovej série 1. hokejovej ligy žien do Prešova za 
stavu 2:0 na zápasy pre Poprad. Popradčanky nadviazali na dva úvodné domáce 
vystúpenia, v  ktorých zví-
ťazili zhodne 4:1 a u Šari-
šaniek dokázali triumfovať 
5:2. V sérii zvíťazili hladko 
3:0 na zápasy a  po dvoch 
rokoch sa opäť tešia z maj-
strovského titulu. Trofej 
pre víťaza prišli ukázať 
svojim fanúšikom v nedeľu 
počas televízneho zápasu 
Tipsportligy medzi Popra-
dom a  Martinom.   (ppv)

PP-28
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10. marca o 19. hod.
SAULOV SYN, HU, 2015,MP 15
Strhujúci historický thriller, ktorý 
mení spôsob zobrazenia holocaustu a 
upiera divákovi bezpečný odstup od 
témy. 
Dráma, originál s  českými titulkami, 
107 min.
Vstupné 4 €

11. - 12. marca o 19. hod.
ČERVENÝ KAPITÁN, SR, ČR, PL, 
2016, MP 15
Drsná detektívka podľa slovenské-
ho knižného fenoménu - Dominika 
Dána. Po viac ako 700-tisícoch pre-
daných kníh konečne prichádza dlho 

očakávaný film. 
Detektívny thriller, slovenská verzia, 
115 min.
Vstupné 4 €

12. marca o 16. hod.
PADDINGTON, VB, FR, CA, 2014, 
MP
Paddington je medvedík, ktorý nosí 
vlnený kabát a neforemný klobúk. 
Jeho obľúbené jedlo je marmeláda. 
Napriek tomu, že žije v Londýne, po-
chádza z Peru. 
Rodinný, slovenský dabing, 98 min.
Vstupné: 4 €, deti 3,50 €

13. marca o 16. hod.
PIESEŇ MORA, IE, DK, BE, LU, FR, 
2014,MP 12
V bájnej krajine starých Keltov žije na 
osamelom majáku otec s dcérou a sy-
nom. Život celej rodiny sa zmení, keď sa 
ukáže, že malá dcérka Saoirse je posled-
nou z tuleních víl. 
Rozprávka, detský, rodinný, český da-
bing, 93 min.
Vstupné 4 € / 2 € s preukazom FK

13. marca o 19. hod.
CAROL, VB, USA, 2015, MP 15
Carol ukazuje milostný príbeh, jemnosť 

a hĺbku jednej 
strhujúcej lásky. 
Dráma/roman-
tický, originál s 
českými titulka-
mi, 118 min.        Vstupné 4 €

14. marca o 19. hod.
IDA, PL, DK, 2013,MP 12
Nečakané stretnutie dievča nasmeruje 
na cestu za odkrytím svojho pravého 
mena, svojho židovského pôvodu a 
temného rodinného tajomstva. 
Dráma, originál s českými titulkami, 82 
min.    Vstupné 4 € / 2 € s preukazom FK

Viac na www.kinotatran.sk

Program kina tatran

V poslednú februárovú sobotu za-
čala Správa mestských komunikácií 
(SMK) v Poprade s postupným čiste-
ním chodníkov a ciest od inertného 
posypového materiálu. 

S čistením sa začalo aj napriek tomu, 
že predpokladaný dátum ukončenia 
zimnej údržby je stanovený až na 15. 
marca 2016, pričom presný dátum 
ukončenia stanoví riaditeľ organizácie 
až vzhľadom na klimatické podmienky.

„Do ulíc už postupne nasadzujeme 
traktory so zametacími metlami, ktoré 
využívajú najmä vlhké počasie a zní-
ženú prašnosť na čistenie od zimného 
posypu. Po mechanizmoch príde na 
rad ručné dočistenie a odvoz vyzame-
taného materiálu,“ informoval riaditeľ 
SMK Peter Fabian. Každoročne takto 
z ulíc mesta SMK odvezie desiatky ton 
materiálu. Ten sa však už vzhľadom 
na znečistenie zeminou a ďalším od-
padom nedá opätovne použiť a bude 
vyvezený na skládku.  (mag)

SMK začala s čistením
ulíc od posypu

V Tatranskej galérii je od minulého 
piatka otvorená výstava ako stvorená 
pre deti a ich fantáziu. Pod názvom 
Klobúk dole, pán Brunovský! ju pripra-
vila TG v spolupráci s Bibianou - Me-
dzinárodným domom umenia pre deti 
v Bratislave. Interaktívnou formou sa 
deti dostanú priamo do sveta rozprá-
vok, ktoré Albín Brunovský famózne 
ilustroval. Výstava spolu s prezentáciou 
grafiky tohto významného slovenského 
maliara, grafika, ilustrátora, autora 
výtvarných návrhov na bankovky a 
poštové známky, potrvá do 19. júna.

Mestský úrad (veľká zasadačka), Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad
12. marca 2016 o 16:00 hod.

POPRAD

VSTUP ZADARMO

moderuje:

MARTIN NIKODÝM
účinkujú:

MARCELA LAIFEROVÁ
FOLKLÓRNA SKUPINA BYSTRIANKA ZO SVITU

www.strana-smer.sk    www.facebook.com/smersd   www.smertv.sk

Tešíme sa na vás!

Milé dámy,
predstavitelia strany SMER - sociálna demokracia

vás srdečne pozývajú na oslavu vášho sviatku.
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