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Začne sa revitalizácia námestia

Popradčania dali najviac hlasov Popradčanovi
V prvom kole voľby prezi-

denta SR dosiahla účasť voli-
čov v Slovenskej republike 43,4 
perc., keď z viac ako 4,4 milióna 
oprávnených voličov odovzdalo 
platné hlasy takmer 1,9 milióna. 
Najviac hlasov odovzdali Ro-
bertovi Ficovi - 531 919, čo je 28 
perc. platných hlasov, druhý bol 
Andrej Kiska so 455 996 získa-
nými hlasmi a 24. perc. a tretí 
Radoslav Procházka so 403 548 
hlasmi a 21,24 perc. 

V samotnom meste Poprad 
odovzdali voliči najviac hlasov 
Andrejovi Kiskovi - 9 297 , čo 
je 46,71 perc., za ním Rober-
tovi Ficovi 3 966 - 19,92 perc. 
Tretie miesto obsadil Radoslav 
Procházka s 3 292 - 16,54 perc. 
Nasledoval Milan Kňažko - 8,83 
perc. a za ním Popradčanka He-
lena Mezenská so 739 platnými 

hlasmi - 3,71 perc. Oprávnení 
voliči z Popradu odovzdali cel-
kovo 19 903 platných hlasov, 
oprávnených voliť bolo 42 246 
občanov a svoje právo využili v 
40 volebných okrskoch. Volebná 
účasť v meste Poprad dosiahla 
47,34 perc.

V okrese Poprad v prvom kole 
zvíťazil Andrej Kiska - 43,28 perc. 
pred R. Ficom s 22,05 perc. a R. 
Procházkom 17,43 perc. V ob-
vode Poprad, ktorému podlieha 
okres Poprad a Levoča, dali voliči 
najviac hlasov A. Kiskovi - 39,53 
perc., za ním R. Ficovi - 22,93 
perc. a R. Procházkovi - 19,36 
perc. Účasť vo volebnom obvode 
Poprad dosiahla 45,65 perc., v 
okrese Poprad 47,03 perc. 

Druhé kolo voľby prezidenta 
SR sa uskutoční v sobotu 29. 
marca 2014.  (pmm)

Slovenské národné múze-
um - Múzeum židovskej kultú-
ry v Bratislave a mesto Poprad 
usporiadajú pietnu spomienku 
obetí prvého transportu ži-
dovských dievčat zo Sloven-
ska do koncentračného tábora 
Auschwitz, ktorý odišiel z Pop-
radu 25. marca 1942. Spomienka 
sa bude konať v utorok 25. marca 
v Poprade pod záštitou predsedu 
vlády SR. 

Program sa začne o 15. hod. 
kladením vencov pri pamätnej 
tabuli obetí holokaustu na pop-
radskej železničnej stanici. O 16. 
hod. otvoria v Tatranskej galérii 
na Hviezdoslavovej ul. výstavu 
Petra Mózera Portréty a Jána Mó-
zera Zlomený narcis.  (ppp)

Občania mestskej časti Stráže pod 
Tatrami mali volebnú miestnosť 
na radnici. V ich volebnom zozna-
me bolo zapísaných 518 voličov. 
Počas dňa odvolilo 277 voličov. 
Medzi nimi bol aj Jozef Ratkoš (na 
foto), ktorý prišiel odovzdať svoj 
hlas vybratému prezidentskému 
kandidátovi. Najviac hlasov získal 
v Strážach Andrej Kiska (118). Za 
ním sa umiestnil Robert Fico (60 
hlasov). FOTO – Silvia Šifrová

Pietna
spomienka

Mestské zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí 10. decem-
bra 2013 schválilo použitie 
prostriedkov Rezervného fon-
du mesta Poprad na viacero 
investičných aktivít. Jednou z 
nich je aj revitalizácia priesto-
rov na Námestí sv. Egídia v Po-
prade. V praxi pôjde o výmenu 
poškodenej dlažby v priestore 
medzikostolia a rekonštrukciu 
fontány spolu s výmenou dlaž-
by a doplnením zelene, prí-
slušného mobiliáru a osvetle-
nia. Revitalizácia nijakým 
spôsobom nemení funkčnosť 
dotknutých plôch.

Začiatok rekonštrukcie je plá-
novaný v apríli tohto roku. Pred-
pokladaný termín ukončenia 
je august 2014. Na realizáciu sú 
vyčlenené 2 milióny eur, konečná 
cena bude známa po ukončení 
verejného obstarávania. 

Priestor fontány bude naďalej 
slúžiť ako spoločný stretávací 
priestor pre verejnosť s lavička-
mi s výrazným vodným elemen-

tom – inter-
aktívnou a 
bazénovou 
font ánou. 

V spodnej časti pri severnom 
pešom ťahu sa bude nachádzať 
líniový kvetináč s tatranským 
kameňom a zeleňou. 

Priestor medzikostolia má 
spĺňať požiadavky na organi-
záciu kultúrno-spoločenských 
podujatí a počas bežných dní by 
mal mať zároveň charakter ná-
mestia. Keďže územie je frekven-
tovanou spojnicou medzi sever-
nou a južnou časťou pešej zóny, 
po stranách ho budú lemovať 
pešie ťahy. Návrh obsahuje zme-
nu jestvujúcej dlažby a obkladov, 
ktoré sú v nevyhovujúcom stave. 
Neesteticky pôsobí kamenný 
múr so zatrávneným pásom na 
západnej strane, preto bude po 

celej dĺžke západnej hrany osa-
dený rad žulových blokov.

Nové predajné stánky, ktorých 
počet bude zredukovaný na šesť, 
budú z dominantných materiá-
lov ocele, skla a dreva, každý s 
vlastnou elektrickou prípojkou, 
prípojkou vody a kanalizácie.

Nové dláždenie spájajúce pries-
tor medzikostolia a fontány bude 
tvoriť prírodná kamenná dlažba. 
Medzikostolie a priľahlá chodní-
ková spojnica budú vyskladané zo 
svetlých žulových kociek, hlavná 
časť námestia v okolí fontány z 
platní z tryskaného žulového ka-
meňa, pešie ťahy zo šedej betóno-
vej platňovej dlažby.

(Pokračovanie na str. 3)
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STRUČNE Na Levočskej rastú nové sociálne byty

Aj pod Tatrami vyčíňal silný vietor

• PRI príležitosti Svetového 
dňa obličiek sa minulý piatok 
v Poprade konala odborná kon-
ferencia na tému ochorení obli-
čiek u starších ľudí.• ZHROMAŽDENIE členov 
Klubu Sobotčanov sa uskutoč-
ní dnes 19. marca o  16. hod. 
v priestoroch KS na Sobotskom 
námestí v Spišskej Sobote. Ten-
to rok je pre KS o to význam-
nejší, že si na jeseň pripomenie 
10. výročie svojho vzniku. • DVE diskusné stretnutia 
študentov Obchodnej akadé-
mie v  Poprade sa uskutočnili 
minulý piatok v rámci roka vo-
lieb do Európskeho parlamen-
tu. Navštívili ich europoslanci 
Miroslav Mikolášik a  Katarína 
Neveďalová. • PRI príležitosti Medzinárod-
ného meteorologického dňa orga-
nizuje Slovenský hydrometeorolo-
gický ústav Deň otvorených dverí. 
Podujatia sa uskutočnia v piatok 
21. a v sobotu 22. marca. Záujem-
covia budú mať možnosť prezrieť 
si pracoviská ústavu na celom Slo-
vensku. V  piatok bude pre verej-
nosť otvorené radiačné centrum v 
Gánovciach od 9. do 16. hod. • DO SÚŤAŽE v tvorbe kraslíc 
Krehká krása Batizoviec môžu 
záujemcovia prihlásiť svoje zdo-
bené vajíčka ešte do 20. marca 
2014 na www.obecbatizovce.sk. 
Práce môžu priniesť aj do Podta-
tranského osvetového strediska 
na Sobotskom námestí v  Spišs-
kej Sobote.• NA TATRANSKOM galave-
čere minulý piatok udelili vý-
ročné ceny mesta Vysoké Tatry. 
Cenu za celoživotný prínos pre 
šport s uvedením do Tatranskej 
športovej siene slávy dostal Du-
šan Činčár in memoriam, Cenu 
mesta za celoživotné dielo zoo-
lóg Karol Seman a Cenu primá-
tora za čin roka 2013 Vladimír 
Hubač, zakladateľ Ski Musea v 
T. Lomnici. • V TOMTO roku si občania aj 
podnikatelia opäť môžu oznáme-
ním predĺžiť termín na podanie 
daňového priznania. Lehotu si 
môžu predĺžiť bez ohľadu na to, 
či mali alebo nemali príjmy zo 
zahraničia. Daňovému úradu 
musí daňovník zaslať oznámenie 
do 31. marca 2014. • LITERÁRNO-HUDOBNÝ 
večer Mirizmy Kirkov a  hosťa 
Jána Martona spojený s uvede-
ním do života jeho debutového 
románu Nultý ston sa uskutoč-
nil minulý štvrtok v Poprade. PP-27

Silný vietor potrápil cez víkend aj Poprad. Po-
pradskí hasiči mali viacero výjazdov súvisiacich 
s vyčíňaním počasia. Predovšetkým odstraňovali 
popadané stromy na ceste medzi Svitom a Bati-
zovcami, v Poprade, Šuňave, Liptovskej Tepličke, 
Vikartovciach a z trate Tatranských elektrických 
železníc. Najvážnejší prípad sa stal medzi Svitom 
a Batizovcami, kde spadol strom na idúce auto, 
pričom konár prerazil okno a palubnú dosku na 
mieste spolujazdca. Našťastie nikto nebol zrane-
ný, lebo na mieste nik nesedel. 

Silný vietor v sobotu tiež strhol strechu na jed-
nom rodinnom dome v Spišskej Teplici a poško-

dil strechu na úrade práce v Poprade a na jednom 
dome v obci Štôla. Popradskí hasiči pomáhali 
kolegom pri likvidácii lesných požiarov v Zuberci 
a Osturni. Okrem toho likvidovali aj požiar kon-
tajnera v Poprade. Silnému vetru neodolali naprí-
klad aj niektoré bilboardy v Poprade či provizórne 
oplotenia. 

Riaditeľ Správy mestských komunikácií v Po-
prade Peter Fabian dodal, že v meste v sobo-
tu odstraňovali popadané konáre stromov a v 
noci zo soboty na nedeľu kvôli napadnutému 
snehu urobili chemický posyp ciest na kritic-
kých miestach.   (sita/pmm)

V  areáli Zariadenia sociál-
nych služieb na Levočskej uli-
ci v Poprade sa minulý týždeň 
v pondelok začalo s výstavbou 
sociálnych bytov. Presťaho-
vať by sa tam mali obyvatelia 
azylového domu v  Spišskej 
Sobote. Ten bude zrovnaný so 
zemou a nahradí ho tréningo-
vá plocha NTC.

Radnica odovzdala, ešte 
v  piatok 7. marca, stavenisko 
na Levočskej ulici spoločnosti 
Chemostav Poprad, ktorá sa 
stala víťazom verejnej súťaže. 
„V termíne do 180 dní má ten-
to zhotoviteľ za úlohu postaviť 
dvojpodlažný objekt s  tridsiati-
mi bytovými jednotkami, ktoré 
budú slúžiť sociálne slabším 
rodinám. V  septembri by sme 
mohli stavbu prevziať a skolau-
dovať,“ povedala vedúca od-
boru výstavby MsÚ v  Poprade 
Kristína Horáková a  pokračo-
vala: „V rozpočte na rok 2014 
bolo na stavbu sociálnych bytov 
vyčlenených viac ako milión eur. 
Najnižšia predložená ponuka 

vo verejnej súťaži bola 635  584 
eur.“

Nové byty na Levočskej uli-
ci budú určené pre obyvateľov 
azylového domu v  Spišskej 
Sobote. „Mesto vý-
stavbou sociálnych 
bytov vytvorí týmto 
rodinám lepšie pod-
mienky. Azylový dom 
bude následne zbúra-
ný, pretože v  tom-
to priestore vyrastie 

tréningová plocha Národného 
tréningového centra SFZ,“ do-
plnil vedúci organizačného 
odboru MsÚ v  Poprade Emil 
Kostelničák.  (mav)
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Krátke správyNamiesto odpratávania snehu dopĺňajú dopravné značenie
• TLAČOVÁ konferencia na 
tému Tuberkulóza – diagnos-
tika a  liečba pre všetkých sa 
uskutoční v  piatok 21. marca 
o 10. hod. v  seminárnej miest-
nosti NÚTPCHaHCH Vyšné 
Hágy pri príležitosti 24. marca 
- Svetového dňa tuberkulózy• PÍSOMNÉ maturity v našom 
kraji čakajú tento týždeň na 8 384 
študentov stredných škôl. Ich po-
čet oproti minulému roku klesol o 
933 žiakov. Na území Prešovského 
kraja sa nachádza 120 stredných 
škôl bez ohľadu na zriaďovateľa, 
na ktorých študuje 40 285 žiakov. 
Z tohto počtu je 80 stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
s 29 317 žiakmi v dennom štúdiu.• SOCIÁLNA poisťovňa od 4. 
marca 2014 zaviedla novú elek-
tronickú službu pre živnostníkov 
a ostatné samostatne zárobkovo 
činné osoby (SZČO). Prostred-
níctvom nej môžu v  elektro-
nickej forme prezerať údaje na 
svojom účte a vidieť tak aktuálny 
stav účtu a či uhrádzajú poistné 
v správnej výške.• V  SOBOTU 22. marca sa 
v Kežmarku a vo Svite uskutoč-
ní regionálna súťažná postupo-
vá prehliadka hudobného fol-
klóru detí, sólistov tanečníkov 
a  súťaž choreografií FS. O  10. 
hod. začne v MsKS v Kežmar-
ku a o 15. hod. v KD Svit. • PRERUŠENÁ distribúcia 
elektriny z  dôvodu plánova-
ných prác na zariadení vysoké-
ho napätia bude vo štvrtok 27. 
marca od 7. hod. do 18.30 hod. 
a v piatok 28. marca od 7. hod. 
do 16.30 hod. na odbernom 
mieste Bajkalská 7, Poprade. • VÝCHODOSLOVENSKÁ 
energetika vynovila a  zväčšila 
priestory svojho kontaktného 
miesta v Poprade. Zrekonštru-
ované kancelárie sa nachádza-
jú na Námestí sv. Egídia 97/42 
v  Poprade. Do  priestorov je 
bezbariérový prístup.

Začne sa revitalizácia námestia
Základný prvok mobiliáru 

predstavujú atypické lavičky z 
drevených doskových profilov. 

Osvetlenie bude kombinova-
né z rôznych druhov. Navrhnu-
té sú dva pásy cestných svietidiel 
na nasvietenie hlavných komu-
nikačných smerov. Stromora-
die bude nasvietené zemnými 
reflektormi. Ďalším prvkom 
bude podsvietenie lavíc mobi-
liáru. O večerné zvýraznenie 
dominánt sa postarajú svetelné 
reflektory osvetľujúce evan-
jelický kostol a Immaculatu. 
Viac na www.poprad.sk.

Podoba projektu je výsled-
kom práce odborne spôsobilej 
osoby – architekta a jeho autor-
skej invencie. Súťaž na projek-
tanta prebehla prísne v zmysle 
ustanovení zákona č. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní. 
Autormi projektu sú Ján Koval-
čík, Andrea Heldáková a Mi-
chal Makara. 

Cieľom samosprávy nebolo 
meniť funkčné a priestorové 
usporiadanie námestia, ktoré 
tu je po poslednej rozsiahlej 
rekonštrukcii z konca 90-tych 
rokov. Rôzne drobné obmeny, 
ktorými námestie potom prešlo, 

boli bez zásadných pripomie-
nok a návrhov od architektov. 
V prípade medzikostolia pre-
biehala vlani súťaž na architek-
tonický návrh v snahe získať 
jedinečné riešenie novej funk-
cie tohto priestoru. Ale súťažné 
návrhy nesplnili očakávania 
verejnosti, odbornej poroty ani 
samosprávy a priestor medzi-
kostolia ostáva bez zásadnej 
zmeny funkcie. V prípade vý-
meny dlažby, rekonštrukcie 
fontány či doplnenia mobiliáru 
a zelene nejde o zmenu funkcie 
priestoru, pretože sú zachované 
jestvujúce funkcie.  (mag)

(Dokončenie zo str. 1)

V Prešovskom kraji je 410 verejných knižníc
V  Prešovskom kraji sa na-

chádza 410 verejných knižníc. 
Patrí medzi ne 387 obecných, 
16 mestských a  sedem regio-
nálnych knižníc v  pôsobnosti 
krajskej samosprávy. medzi 
nimi aj Podtatranská knižnica 
v Poprade. Knižnica Pavla Or-
szágha Hviezdoslava v Prešove 
má navyše krajskú metodickú 
pôsobnosť.

Regionálne knižnice zaevi-
dovali v  roku 2013 dovedna 
42 500 čitateľov, z ktorých bolo 
viac ako 14 400 detí. Tí si vy-
požičali takmer 1,5 milióna 
dokumentov, z  toho viac ako 
300 tisíc detských. Okrem toho 
však knižnice v roku 2013 pri-
vítali ďalších takmer 500 tisíc 
návštevníkov. Regionálne kniž-
nice uskutočnili v  minulom 
roku 2753 kultúrno-výchov-
ných, vzdelávacích a  komunit-

ných podujatí. Sústredili sa na 
podporu a  propagáciu čítania 
detí a  mládeže (Noc s  Ander-
senom, čitateľský maratón Čí-
tajme si, Stonožkové čítanie), 
spoluprácu so školami (hodiny 
v  knižnici, zážitkové čítania, 
exkurzie), propagáciu regionál-
nych autorov, regionálnej lite-
ratúry a  regiónov, komunitné 
aktivity pre seniorov a  znevý-
hodnené skupiny (tréningy pa-
mäti), voľnočasové aktivity (tu-
ristické, bylinkárske klubové 
podujatia), besedy o  knihách, 
autorské čítania, prezentácie 
kníh, literárne súťaže, či výsta-
vy. Na mnohé zaujímavé aktivi-
ty sa môže verejnosť tešiť počas 
Týždňa slovenských knižníc, 
ktorý sa tento rok uskutoční 
netradične až prvý aprílový 
týždeň (31. marca – 6. apríla).  

Knižný fond všetkých regio-

nálnych knižníc tvorí viac ako 
786 tisíc dokumentov – knihy, 
viazané periodiká, CD nosiče, 
mapy, či hudobniny. Najrozsia-
hlejší knižný fond – vyše 220 
tisíc kusov, eviduje prešovská 
knižnica. 

Prešovský samosprávny kraj 
na činnosť knižníc v  minulom 
roku vynaložil zo svojho roz-
počtu 1,6 milióna eur. Ďalšie 
financie získali knižnice z gran-
tových schém a vlastných tržieb 
– takmer 280 tisíc eur. 

Kraj v  minulom zlepšil exis-
tenčné podmienky regionál-
nych knižníc – po viacerých 
rokoch provizórií získala nové 
dôstojné sídlo Knižnica P. O. 
Hviezdoslava v  Prešove, zača-
la sa rekonštrukcia knižnice 
vo Svidníku a  predovšetkým 
veľká modernizácia knižnice 
v Poprade.  (vft)

Správa mestských komunikácií (SMK) v Pop-
rade využila priaznivé počasie a namiesto od-
pratávania snehu boli jej pracovníci nasadení 
na dopĺňanie trvalého dopravného značenia.

V mestských častiach Stráže a Spišská Sobota 
tak pribudlo 64 nových stĺpikov a na nich spolu 
88 dopravných značiek.  „Pracujeme podľa pro-
jektovej dokumentácie trvalého dopravného zna-
čenia. Účelom inštalácie dopravných značiek je 
sprehľadnenie križovatiek a zvýšenie bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky,“ uviedol riaditeľ 
SMK Peter Fabian. Nové dopravné značky ozna-
čujúce predovšetkým hlavnú cestu a prednosť 
v jazde pribudli na miestach, v ktorých domáci 
jazdili už podľa zvyku, no pre vodičov neznalých 
miestnych pomerov mohli vzniknúť neraz aj ko-
lízne situácie. Žiadosť o doplnenie dopravného 
značenia v tomto duchu bola radnici adresovaná 
aj prostredníctvom aplikácie CITYMONITOR. 
Dopravné značky v mestských častiach Strá-
že a Spišská Sobota stáli SMK necelých 4 100 

eur. Ďalšie dopravné značky sa priebežne do-
pĺňajú v mestskej časti Veľká. Okrem aktuálnej 
inštalácie nových dopravných značiek sa opra-
ve dopravného značenia venuje SMK priebež-
ne počas celého roka.   (mag)

Doplnenie dopravného značenia na uliciach Ky-
sucká - Šarišská.      FOTO - Marián Galajda

Radnica sa rozhodla po tom, 
čo hokejisti A mužstva ukon-
čili svoje pôsobenie v play-off, 
sprístupniť ľadovú plochu na 
zimnom štadióne aj pre ve-
rejnosť. Od 26. marca do 20. 
apríla bude každú stredu a ne-
deľu od 16. do 19. hod. ľadová 
plocha prístupná pre verejnosť 
bezodplatne.  (ppg)

Verejné
korčuľovanie
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Seniori sa živo zaujímajú o dianie v meste

Policajné správy
• TREST odňatia slobody až 
na päť rokov hrozí 65 ročnému 
mužovi z  Tatranskej Lomnice, 
ktorý je obvinený z  prečinu 
marenia úlohy verejným či-
niteľom. Ešte v  roku 2012 ako 
pracovník Správy katastra Po-
prad, svojím rozhodnutím o 
povolení vkladu do katastra 
nehnuteľností, povolil vklad 
vlastníckeho práva do katastra 
k  jednému z  popradských by-
tov. Tento vklad obvinený muž 
povolil napriek tomu, že pro-
cesné podmienky na povolenie 
vkladu splnené neboli. Týmto 
konaním zmaril splnenie dôle-
žitej úlohy a spôsobil škodu vo 
výške 80 tisíc eur. • POVERENÝ príslušník 
Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru v Poprade vzniesol 
obvinenie z  prečinu výtržníc-
tva voči 25 ročnému mužovi, 
ktorému v  prípade dokázania 
viny hrozí za takýto skutok až 
trojročné väzenie. Obvinený 
Popradčan  mal v sobotu ráno 
pri parku na Štefánikovej ul. v 
Poprade, napadnúť okoloidú-
ceho muža, ktorý bol v  spo-
ločnosti ďalšieho muža a ženy. 
Útočník v podnapitom stave 
a bez zjavnej príčiny muža 
päsťou udrel do tváre, násled-
kom čoho napadnutý spadol 
na zem. Potom ho útočník 
opakovane kopal do chrbta. 
Poškodenému mužovi sa po-
darilo vstať a z miesta ujsť. Zra-
nenia, ktoré utŕžil, si vyžiadali 
lekárske ošetrenie. Útočník bol 
vypátraný, zadržaný a následne 
bol umiestnený do cely policaj-
ného zaistenia.  (krp)

Chýbajúce lavičky na Ko-
menského, ťažší prístup k jed-
nej zo zastávok MHD na Par-
tizánskej ulici, čo so strelnicou 
v Grébparku a ďalšími otázka-
mi a pripomienkami zahrnuli 
členovia Denného centra Lim-
ba na stredajšej hodnotiacej 
schôdzi hosťa - primátora Po-
pradu Antona Danka. Odpo-
vedal im na všetky, ale prezra-
dil im tiež veľa ďalších nových 
informácií.

Potešilo ich, že mesto bude 
i naďalej venovať potrebám 
seniorov, ale aj vekovej kate-
górii detí, veľkú pozornosť. 
Predsedníčka DC Margita Za-
cherová povedala: „Dozvedeli 
sme sa veľmi veľa informácií, 
ktoré nám, ale vôbec všetkým 
obyvateľom Popradu prospejú, 
napríklad o pripravovanej re-
konštrukcii námestia. Ale my sa 
najviac tešíme tomu, že dosta-
neme výťah, ktorý tu nutne po-
trebujeme. Sme dve denné cent-

rá, sídli tu aj Matica slovenská, 
kde sú tiež skôr starší ľudia a 
vyjsť hore po 27 schodoch je pre 
nás už namáhavé. Inak sa v na-
šich priestoroch cítime skutočne 
veľmi dobre, sú veľké a svetlé.“ 
Vedúca sociálneho odboru 
MsÚ Etela Lučivjanská dopl-
nila: „Všetky zariadenia, ktoré 
sú v sociálnej oblasti, by mali 
byť bezbariérové, preto mesto 
Poprad pripravuje dokumen-
táciu na zriadenie výťahu pre 
DC Limba a DC kresťanských 
seniorov a v let-
ných mesiacoch by 
malo dôjsť k jeho 
realizácii.“ 

DC Limba je 
v nových pries-
toroch už druhý 
rok. Stále patrí 
medzi najpočet-
nejšie seniorské 
kluby – má vyše 
sto členov a je 
najstarším DC – 

tohto roku bude mať 37 rokov. 
Už niekoľko desaťročí je členom 
DC i Ján Zamba, ktorý si čin-
nosť a podujatia pre dôchodcov 
nevie vynachváliť: „Rád chodím 
do klubu. Dokonca  zo záhrad-
ky vo Svite, ktorú som si kúpil, 
keď som odišiel do dôchodku, 
utekám, aby som mohol byť v 
klube. Naše denné centrum je 
za ten čas už na štvrtom mieste, 
ale tieto priestory sú ozaj vyni-
kajúce a môžeme ich využiť na 
rôzne programy.“  (mar)

V  sobotu privítala poprad-
ská viacúčelová hala Aréna 
fanúšikov skupín IMT Smile 
a  Desmod. Pred vypredanou 
Arénou obe skupiny predvied-
li výbornú šou. Piesne Duch 
človeka, Opri sa o mňa,  Viac, 
Nedá sa ujsť a ďalšie spievalo 
hľadisko spolu s  lídrom IMT 
Smile Ivanom Táslerom. Po 
nich vyšla na pódium kape-
la Desmod a  všetko sa zopa-
kovalo. Ruky hore, potlesky 
a hromadný spev. To všetko 
pri skladbách Aby bolo jasné, 
Zhorí všetko, čo má, Vyrobená 
pre mňa, To nie je možné a ďal-
ších.   FOTO – Silvia Šifrová

Pätnásty marec je od roku 1983 Svetovým 
dňom spotrebiteľských práv. Tohto roku mala 
táto celosvetová kampaň spotrebiteľských 
združení spoločnú tému – férové služby spo-
jené s používaním mobilných telefónov. Tý-
kajú sa väčšiny z nás, veď podľa prieskumu z 
roku 2013, 6,8 mld. ľudí na svete vlastní mo-
bilný telefón. 

Spotrebitelia majú právo na prístup ku kvalit-
ným službám, bezpečnosť dát a osobných úda-
jov a spravodlivé zmluvy a poplatky za služby. 
Spotrebiteľské organizácie celého sveta preto 
tohto roku vyzývajú mobilných operátorov a 
regulátorov trhu, aby zabránili porušovaniu 
práv spotrebiteľov v tomto segmente. 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Pop-
rad upozornila na krok veľkého mobilného ope-
rátora v Čechách. Koncom minulého roka odpo-
jil čísla a vypovedal zmluvy podvodníkom, ktorí 

zneužívali vysoko spoplatnené telefónne linky a 
nezákonne cez ne ponúkali spotrebiteľské úvery. 
Mobilný operátor tak ukázal, že s podvodníkmi 
sa je možné porátať okamžite a viac ochránil svo-
jich klientov proti takýmto podvodom. 

„V súvislosti s tohtoročnou nosnou témou 
Svetového dňa spotrebiteľov za kvalitnejšie, 
bezpečnejšie a transparentnejšie služby mobil-
ných operátorov sme sa na mobilných operáto-
rov Slovenska obrátili s prosbou o vyjadrenie, 
či problematiku poskytovania spotrebiteľských 
úverov prostredníctvom spoplatnených liniek 
či formou sms správ sledujú a zvažujú opat-
renia, ktoré by ochránili ich klientov pred ne-
serióznymi poskytovateľmi úverov, napríklad 
formou, ktorú použil operátor v Čechách,“ po-
vedal predseda S.O.S. Poprad Michal Fáber. 
Výzva je prvým krokom k otvoreniu verejnej 
diskusie k tejto otázke.  (pva)

Výzva mobilným operátoromSpotrebiteľ
pod ochranou
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Deviataci sa pripravujú
na prijímačky

Vynovené Prasiatko by sa malo pod Tatry vrátiť tento mesiac
Už koncom mesiaca by sa 

mala do Popradu zo železnič-
ných opravovní vo Zvolene 
vrátiť po oprave ďalšia histo-
rická mašinka, ktorá v minu-
losti jazdila na Tatranských 
elektrických železniciach.

Po legendárnej Kométe je 
momentálne v oprave dieselová 
lokomotíva radu 702, známa aj 
ako Prasiatko. „Je tam už mesi-
ac a pol, práce pokračujú veľmi 
dobre a koncom marca by sa 
mali ukončiť,“ uviedol pred-
nosta popradského Veterán 
klubu železníc Jaroslav Vančo. 
Po príchode z opravovní bude 
lokomotíva potrebovať ešte pár 
týždňov, aby sa dostala do po-
doby, v akej ju chcú železniční 
veteránisti predstaviť verejnosti. 
J. Vančo však predpokladá, že 
možno už v máji, prípadne júni, 
by sa mohla dostať na trať.

Hoci príbeh Prasiatka nie je až 

taký starý, ako v prípade Komé-
ty, lokomotíve hrozil podobný 
osud, aký mala pôvodne aj Ko-
méta. Prasiatko malo skončiť v 
zberných surovinách. Lokomo-
tívu pôvodne vyrobili v Martine 
v 60-tych rokoch s normálnym 
rozchodom 1435 mm. Keďže 
v Tatrách nemali žiadnu loko-
motívu s ne-
závislou trak-
ciou, boli tu 
len električky, 
rozhodlo sa 
o kúpe a pre-
robení dvoch 
lokomotív na 
rozchod 1000 
mm. Lokomotívy jazdili v Tat-
rách približne 30 rokov a slúžili 
pri rôznych prácach na trati ta-
transkej železnice. „Prišla doba 
keď skončili, boli odstavené k plo-
tu a asi pred siedmimi rokmi bolo 
rozhodnuté, že sa predajú. Nám 

skrsla myšlienka, že aj keby sa lo-
komotíva na nič nepoužila, chceli 
sme zachovať stroj aspoň pre mu-
zeálne účely,“ povedal J. Vančo. 
Medzitým železnice lokomotívy 
predali. Jednu z nich sa podarilo 
veteránistom pred niekoľkými 
rokmi odkúpiť už od nového 
majiteľa za cenu železného šrotu. 

L okomot íva 
váži približne 
25 ton. Nad-
šenci tatrans-
kej elektrickej 
železnice mu-
seli vtedy po-
zháňať takmer 
100 000 slo-

venských korún, čo je približne 
3 000 eur. Lokomotíva dosta-
la pomenovanie nielen podľa 
vzhľadu, ale i charakteristického 
zvuku motora, ktorý má mecha-
nickú prevodovku.

Pri plote v popradskom 

depe stála lokomotíva až do 
začiatku tohto roka, keď pop-
radskí veteránisti našli part-
nera pre opravu stroja. „My 
sme plánovali urobiť len nejaké 
nevyhnutné veci a ostatné sa 
urobí neskôr. V opravovniach 
sa však do toho pustili tak, že 
lokomotívu rozobrali do skrut-
ky, išlo to do pieskarne. Našli 
sa všetky dierky, všetky lomy, 
všetko je vyvarené. Je to všet-
ko perfektne urobené,“ nešet-
ril chválami J. Vančo na prá-
cu v opravovniach. Konečná 
farebná úprava lokomotívy 
bude odlišná od pôvodnej. 
Zrekonštruované tatranské 
Prasiatko by malo mať rov-
nakú tmavozelenú základnú 
farbu, akú má električka Ko-
méta. Prasiatko by malo byť v 
budúcnosti pripravené pomôcť 
Kométe, v prípade neočakáva-
ných udalostí.  (sita)

Príchod jari je v  stredných 
školách tradične spojený s pri-
jímaním nových študentov. 
Prihlášky na talentové skúšky 
sú už odovzdané, tie ostatné 
odídu zo základných škôl naj-
neskôr do 20. apríla. V  systé-
me prijímania študentov na 
stredné školy sa chystajú zme-
ny, ktoré pocítia už budúco-
roční deviataci.

Podľa metodika pre výchov-
né poradenstvo z CPPaP v Po-
prade Milana Antaša sa tento 
školský rok oproti minulému 
v  zásade nelíši. „Prijímacie po-
kračovanie má svoje legislatívne 
normy a  zásady. Prijímačky sa 
dejú v študijných odboroch tam, 
kde sa štúdium končí maturitou. 
Skúšky nemusia byť v dvoj alebo 
trojročných odboroch. Väčšinou 
ide o prijímacie pohovory alebo 
overenie zručností. Talentové 
skúšky sa realizujú skôr, a to od 
25. marca do 15. apríla. V odbo-
roch, kde sa nevyžaduje overenie 
talentových zručností sa konajú 
prijímačky druhý májový týž-
deň, čiže od 12. mája. Termín 
odovzdania prihlášok pre tento 
typ skúšok je do 10. apríla a zo 
základných škôl ich riaditelia ro-
zosielajú najneskôr do 20. aprí-
la,“ informoval M. Antaš.

Ako dodal, veľa sa diskutuje 
o systéme prijímania na stredné 
školy od budúceho školského 

roka. „Určili sa nové legislatívne 
normy pre prijímačky. Treba si 
všímať prospech žiaka. Tento pro-
ces už prakticky beží, keďže zákon 
nadobudne platnosť od septemb-
ra tohto roka. Priemery známok 
(2 pre gymnáziá a 2,75 pre stred-
né odborné školy s maturitou) si 
už treba strážiť. Toto bude prvý 
limit, no žiak bude musieť absol-
vovať aj prijímacie skúšky.“

Deviataci sa v  minulých 
dňoch potili aj pri tradičnom 
monitore 9, kde sa overujú 
schopnosti v  slovenskom jazy-
ku a matematike. „V niektorých 
školách hral monitor rozhodujú-
cu úlohu, ale zistilo sa, že nemá 
absolútnu výpovednú hodnotu. 
Väčšinou si už školy stanovu-
jú komplexnejšie kritériá, a  to 
priemer známok približne za 
tri roky, účasť na olympiádach 
a  súťažiach a  až potom naprí-
klad Monitor. Uvažuje sa o  tes-
tovaní žiakov aj v nižších roční-
koch, pričom už beží overovacie 
testovanie piatakov. Uvidíme, 
ktorý systém overovania schop-
ností žiakov nakoniec bude tú 
výpovednú hodnotu mať,“ za-
myslel sa M. Antaš.

Zo zákona sú dané termíny, 
kedy musí riaditeľ strednej ško-
ly zverejniť kritériá prijímacích 
skúšok. Termín pre stredné 
školy, kde sa neoveruje talent je 
do 31. marca.  (mav)

Polícia informuje motoristickú verejnosť o  obmedzení pre-
mávky na ceste č. I/18 v okrese Poprad, ktoré začalo v pondelok 
17. marca o 7. hod.

Obmedzenie bude v úseku za Tatranskou Štrbou - pravý jazdný pruh 
v  smere Poprad - Liptovský Mikuláš, kde budú vykonávané stavebné 
práce pri rekonštrukcii mosta s následnou pokládkou nového asfalto-
vého koberca. Jedná sa o úsek  cesty v dĺžke 180 metrov. Doprava bude 
vedené po súbežnom jazdnom pruhu a bude  riadená svetlenou signa-
lizáciou, pričom  rýchlosť jazdy bude obmedzená na 50 km/h. Predpo-
kladaná doba obmedzenia je  2 - 3 mesiace.   (krp)

Obmedzenie na ceste

Učitelia o environmentálnej výchove
V piatok sa na pôde ZŠ na Ko-

menského ulici v Poprade konal 
seminár pre učiteľov na tému 
environmentálnej výchovy, kto-
rý zorganizovala v  spolupráci 
s  mestom Poprad Slovenská 
agentúra životného prostredia 
(SAŽP). Metodický deň bol za-
meraný na aktuálny školský pro-
gram Enviróza.

„Učitelia sa dozvedeli o  proble-
matike environmentálnych záťaží, 
o  ich význame a  potrebe riešenia 
problémov. Zoznámili sa s  ma-
teriálmi a  učebnými pomôcka-
mi,“ uviedla Jana Šimonovičová 
zo SAŽP. Doplnila ju Martina 
Proháczková zo Správy 
TANAP-u, ktorá so ško-
lami v  našom regióne 
intenzívne spolupracuje. 
„Chodievame do škôl v ta-
transkom, podtatranskom 
a liptovskom regióne. 
Snažíme sa prispieť k  ve-
domostiam detí rôznymi 
aktivitami.“

Seminára sa zúčastnilo 

takmer dvadsať učiteľov z trinástich 
škôl podtatranského regiónu. „Už 
roky sa zúčastňujeme takýchto se-
minárov a takto podávame deťom 
lepšie informácie z  prvej ruky,“ 
povedala Jaroslava Rybková zo 
ZŠ Dostojevského v  Poprade. 
„Zapájame sa do všetkých pro-
gramov, ktoré Slovenská agentúra 
životného prostredia pripravuje, 
pretože sú pre nás vždy atraktív-
ne. V  minulom roku sme vyhrali 
Ekostopu a  v  súčasnosti sme prá-
ve v  Enviróze na druhom mieste 
v  rámci Slovenska,“ doplnila Eva 
Neupaverová zo ZŠ Komenské-
ho v Poprade.  (mav)
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Svetový deň vody sa koná kaž-
dý rok 22. marca s cieľom upria-
miť pozornosť na význam vody 
a  poukázať na udržateľné hos-
podárenie s vodnými zdrojmi. 
Prvýkrát bol Svetový deň vody 
vyhlásený Valným zhromažde-
ním Organizácie Spojených ná-
rodov v roku 1992 na konferencii 
OSN o životnom prostredí a roz-
voji  (UNCED), ktorá sa konala 
v Rio de Janeiro v Brazílii a pri-
padol na  22. marec 1993. Kaž-
dý rok sa zvýrazňuje špecifický 
aspekt vody. Svetový deň vody 
2014 s názvom „Voda a energia„ 
sa bude zaoberať vzájomnými 
väzbami medzi vodou a energiou 
v súvislosti s trvalo udržateľným 
rozvojom. 

Približne 1,1 miliardy ľudí na 
celom svete nemá prístup k  vy-
hovujúcim zdrojom pitnej vody  
a  asi 2 milióny ľudí zomrie každý 
rok v dôsledku hnačkových ocho-
rení, väčšina z nich sú deti vo veku 
menej ako 5 rokov. Najviac postih-
nuté sú populácie v rozvojových 
krajinách, žijúce v extrémnych 

podmienkach chudoby, zvyčajne 
ide o prímestských obyvateľov a 
obyvateľov vidieka.

Voda je stále luxus aj pre mi-
lióny Európanov. V európskom 
regióne WHO 19 miliónov ľudí 
nemá prístup k zdroju pitnej vody, 
ktorá je dostatočne chránená a 
asi 100 miliónov ľudí stále nemá 
prístup k vodovodu vo svojich do-

movoch. Aj keď prístup v posled-
nom desaťročí všeobecne vzrástol, 
zaznamenávame stále význam-
né rozdiely medzi vidieckymi a 
mestskými oblasťami, najmä na 
Kaukaze a strednej Ázii, kde sa len 
polovica vidieckej populácie môže 
tešiť zo zavedeného vodovodu do 
svojich domácností.

Nevyhovujúca pitná voda a 
nedostatočná hygiena v domác-
nostiach, školách, zdravotníckych 
zariadeniach a pracoviskách má za 
následok ochorenia prenášané vo-
dou, ako je hnačka, brušný týfus a 
hepatitída A. Dojčatá a malé deti sú 

ohrozené najväčším rizikom ocho-
rení súvisiacich s vodou: hnačky 
súvisiace s nedostatočnou kvalitou 
vody a  sanitáciou podľa odhadov 
Svetovej zdravotníckej organizácie 
spôsobujú viac ako 5 % všetkých 
úmrtí európskych detí vo veku 0-14 
rokov, s vyššou prevalenciou vo vý-
chodnej časti regiónu .

V  územnom obvode Regio-

nálneho úradu verejného zdra-
votníctva Poprad je najviac oby-
vateľov napojených na verejný 
vodovod v  okrese Poprad (95,51 
%), nasleduje okres Levoča s po-
dielom 84,19 %, najnižšia napoje-
nosť je v okrese Kežmarok 79,65%.

Tak ako po minulé roky, aj 
v  tomto roku pracovníci Regio-
nálneho úradu verejného zdra-
votníctva (RÚVZ) so sídlom 
v  Poprade chcú svojimi vedo-
mosťami a skúsenosťami pomôcť 
zodpovedať na otázky týkajúce 
sa kvality vody. Záujemcovia 
z  okresov Poprad, Kežmarok a 

Levoča tak môžu využiť v pia-
tok 21. marca 2014 konzultačné 
služby na RÚVZ v Poprade v čase 
od 8. do 14., kde budú pracovní-
ci oddelenia hygieny životného 
prostredia a  zdravia poskytovať 
bezplatné poradenstvo v  oblasti 
ochrany vodných zdrojov, zdra-
votnej bezpečnosti pitnej vody a 
jej  významu pre život a zdravie. 
Uvedené informácie je mož-
né získať aj na telefónom čísle 
052/7125 451. V prípade záujmu 
budú môcť obyvatelia využiť 
orientačné stanovenie hodnoty 
dusičnanov a dusitanov vo vzor-
kách pitnej vody, ktoré je možné 
priniesť vo vopred vypláchnu-
tých a čistých fľašiach. 

Zároveň budú zamestnanci od-
delenia hygieny životného prostre-
dia a zdravia  v spolupráci s obec-
nými úradmi v územnom obvode 
RÚVZ Poprad aj v priebehu roka 
2014 pokračovať v poskytovaní 
bezplatného poradenstva v  ob-
ciach bez možnosti napojenia na 
verejný vodovod na  príslušných 
obecných úradoch.  (ruv)

Svetový deň vody

Jedna z poviedok sa viaže k Tatrám
Projekt Knihobežník - netradičné stret-

nutie s literatúrou vo vlaku, mal v piatok 
zastávku aj v Poprade. Rýchlikom pricesto-
vala Zuzana Golianová (na foto) so svojou 
prvotinou Ako z cukru. Obsahuje trinásť po-
viedok, ktoré prinášajú pohľad do ľudských 
vzťahov a lások, rozchodov a stretnutí. 

Vo vlaku si cestujúci mohli vypočuť au-
torkou nahraté ukážky zo šiestich príbehov 
a osobne sa s ňou stretnúť, čo aj využili. 
Najviac ich zaujímal spôsob a rituály, ktoré 
spisovateľkinu tvorbu sprevádzajú, na-
koľko má knižka autobiografické črty, na-
koľko sú situácie odpozorované, či vecou 

fantázie a inšpirácie vlastnými skúsenosťa-
mi. Zaujímal ich i priestor, kde sa jednot-
livé príbehy odohrávajú - zvlášť poviedky 
situované do Talianska. Autorka dodala, 
že sa snaží atmosféru vykresliť pravdivo a 
nebrať veci vážne, ale s nadsádzkou, nad-
hľadom a humorom.

„Nie je náhoda, že sme sa s knihou zastavili v 
Poprade a urobili si odbočku do Tatier. Jedna z 
poviedok – Horská, sa priamo viaže k Vysokým 
Tatrám, kde vznikla,“ prezradila Z. Goliano-
vá. V sprievode organizátoriek projektu odi-
šla do Starého Smokovca, kde knihu schovali 
v Grand hoteli, aby ju mohli čitatelia nájsť, 

prečítať a poslať ďalej do sveta. V Poprade sa 
zastavili i v Groteske Art Caffé, ktorá je part-
nerským miestom projektu.  (mar)

V  pondelok minulý týž-
deň zorganizovala Základná 
škola s  materskou školou 
v  Spišskej Sobote v  spolu-
práci s  Národnou transfúz-
nou službou Poprad už po 
druhýkrát výjazdový odber 
krvi na tejto škole. Vzácna 
tekutina bola určená pre 
ťažko chorého Damiána, 
žiaka šiesteho ročníka školy. 
Krv darovali prevažne rodi-
čia a  zamestnanci školy. Aj 
touto cestou by sa chcela ria-
diteľka školy Adriana Orav-
cová poďakovať všetkým, 
ktorí podporili túto humán-
nu akciu. Milo ju prekvapil 
veľký záujem rodičov. Krv 
mohlo v tento deň darovať 
až 21 ľudí.  (ppš)

Rodičia prišli
darovať krv

Otvorili Výtvarný salón 2014
Až do konca marca si môžu 

návštevníci Podtatranského 
osvetového strediska v Spišskej 
Sobote pozrieť najkrajšie prá-
ce, ktoré zaslalo 15 autorov do 
medziokresnej súťaže neprofe-
sionálnej výtvarnej tvorby Vý-
tvarný salón. 

Zaslali spolu 42 prác a odborná 
porota konštatovala, že najviac 
bola zastúpená maľba a ľudová 
insitná plastika. Grafiku, PC gra-
fiku, kombináciu maľby, koláž, 
úžitkovú tvorbu ako keramika, 
textil a pod. autori nevyužili. Je 
na škodu, že sa súťaže nezúčastni-
li mladí autori do 25 rokov, a tak 
porota vyhodnotila len tri kategó-
rie. Na vernisáži Výtvarného saló-
nu minulý štvrtok udelili diplomy 
v kategórii autorov od 25 do 60 
rokov Pavlovi Roškovi, Michalovi 

Ševčíkovi a Karolovi Košíkovi a 5 
čestných uznaní. V kategórii auto-
rov nad 60 rokov si diplomy od-
niesli Mária Gallíková, Július Va-
chmanský a Emil Farkašovský a 
v kategórii autorov od 15 rokov – 

insitná tvorba Anton Budzák, Mi-
lan Bocko a Ján Veteška. Ocenené 
práce postupujú na krajskú súťaž 
Výtvarné spektrum 2014, ktorej 
vyhodnotenie bude koncom mája 
v Humennom.  (mar)

Ocenení autori Výtvarného salónu 2014.    FOTO – Marta Marová
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Ľad na turistických chodníkoch sa roztápa pomaly
Napriek teplým a  slnečným 

dňom mnohé úseky značko-
vaných turistických chodníkov 
v  Tatranskom národnom par-
ku stále pokrýva vrstva zľado-
vateného snehu alebo ľadu.

Ten je v  strmých a tienistých 
úsekoch Magistrály a  na po-
četných úsekoch všetkých tu-
ristických chodníkov vedúcich 
k  vysokohorským chatám. Zľa-
dovatený je aj zeleno značený 
chodník vedúci zo Štrbského 
Plesa na Popradské pleso či žlto 
značený chodník v  Mlynickej 

doline vedúci k vodopádu Skok. 
Kvôli ľadu sú ťažko schodné aj 
turistické chodníky v okolí vodo-
pádov Studeného potoka, Hrebi-
enka a  Rainerovej chaty. „Príči-
nou sú výkyvy počasia, keď počas 
dňa teplo aj to málo snehu, ktoré 
v Tatrách je, roztápa, a nočné 
teploty pod bodom mrazu, vďaka 
ktorým roztopený sneh a voda na 
chodníkoch zamŕza. Turisti by 
mali s touto skutočnosťou počítať 
a na túru sa riadne vystrojiť. A to 
vrátane paličiek a vhodnej obuvi 
prípadne stúpacích želiez, tzv. 

mačiek,“  opätovne upozorňuje 
Dominik Michalík, vedúci Stre-
diska terénnych služieb Štátnych 
lesov TANAPu.

Pracovníci strediska roz-
miestnili na najnavštevovanej-
ších turistických chodníkoch 
v TANAPe informačné tabule 
upozorňujúce turistov na zľa-
dovatený povrch turistických 
chodníkov.  „Turisti by si mali 
uvedomiť, že na túry po takomto 
povrchu chodníka sa vydávajú na 
vlastné nebezpečenstvo,“ dodáva 
Dominik Michalík.  (lbu)

Obľúbeným marcovým podu-
jatím je chovateľská prehliadka 
poľovníckych trofejí. Tohto roku 
ju pripravuje Obvodná poľov-
nícka komora v Poprade od 22. 
do 25. marca vo vestibule Mest-
ského úradu v Poprade. Už v 
týchto dňoch poľovníci zhroma-
žďujú trofeje, aby najcennejšie z 
nich ohodnotili a prezentovali 
verejnosti. Každoročne môžu 
návštevníci obdivovať jelenie, 
srnčie, diviačie, muflónie trofeje, 
ale aj trofeje líšok, jazvecov, vl-
kov či inej zveri. Vlani sa preh-
liadka po prvýkrát konala vo 
foyeri popradského MsÚ. Mies-
to sa osvedčilo, preto poslúži na 
výstavu najkrajších trofejí opäť.  
Prehliadku otvoria v sobotu 22. 
marca o 9. hod. a návštevníci si 
ju môžu prezrieť až do utorka od 
9. do 18. hod.  (mar)

Bude prehliadka 
trofejí

V bohatom programe Podtat-
ranskej knižnice v Poprade sú v 
Mesiaci knihy zaradené najmä 
hodiny informačnej výchovy 
pre materské a základné školy, 
zážitkové čítania, literárne pás-
ma, tvorivé dielne pre školské 
kluby a v neposlednom rade 
zápisy prvákov do knižnice a 
besedy s autormi kníh.

Slávnostný zápis prvákov do 
knižnice začali minulý týždeň 
žiaci zo ZŠ s MŠ Letná v po-
bočke na Juhu 3, včera sa zapísa-
li do pobočky knižnice na Juhu 
1 prváci z 1. C ZŠ s MŠ Dosto-
jevského, 20. marca sa k nim 
pridajú z 1. B a 25. marca z 1. D, 
1. a 2. apríla sa prídu slávnostne 
zapísať prváci zo ZŠ s MŠ Do-
stojevského a Tajovského. Dnes 
sa hodlajú do knižnice v odde-
lení umenia v Spišskej Sobote 

zapísať žiaci 1. A a 1. B zo ZŠ s 
MŠ Spišská Sobota. 

Hodiny informačnej výcho-
vy sa týkajú oboznámenia detí s 
tým, čo je knižnica, ako sa stať 
čitateľom, ako sa rodí kniha, 
správanie sa ku knihám a pod. 
Do tvorivej dielne sa chystá Škol-
ský klub zo Sp. Soboty 28. marca 
a bude zameraný na mandalu 
z prírodných materiálov. Deti 
zo Školského klubu pri ZŠ s MŠ 
Jarná už jednu tvorivú dielňu 
absolvovali minulý týždeň v po-
bočke na Juhu 3, dnes 19. marca 
a v stredu 26. marca majú ďalšiu, 
všetky na tému Kniha-film-ani-
movaná rozprávka. 

Vyvrcholením Mesiaca kni-
hy bude Týždeň slovenských 
knižníc od 31. marca do 6. ap-
ríla s názvom Knižnice pre všet-
kých.   (pmm)

Mesiac knihy vyvrcholí
Týždňom slovenských knižníc

Jarné upratovanie v meste Poprad
Mesto Poprad organizuje na 

obvyklých miestach jarné upra-
tovanie. Pristavené veľkoobje-
mové kontajnery (VOK) sú ur-
čené pre občanov mesta, nie pre 
podnikateľské subjekty, ktoré sú 
povinné zbavovať sa odpadov zo 
svojej činnosti v súlade so záko-

nom a na vlastné náklady.
VOK-y sú určené pre občanov, 

ktorí sa prostredníctvom nich 
môžu bezplatne zbavovať drobné-
ho stavebného odpadu (obklady z 
udržiavacích prác a pod.), objemo-
vého odpadu (napr. staré nábytky, 
okná, dvere a pod.) Počas jarného 

upratovania sa môžu občania mes-
ta bezplatne zbavovať aj konárov z 
údržby záhrad, ktoré však nesmú 
byť ukladané do VOK-ov, ale vedľa 
nich, nakoľko sú následne drvené a 
drevná štiepka zhodnocovaná pri 
údržbe verejnej zelene. Do VOK-ov 
nesmú byť ukladané stavebné od-

pady (tie musí stavebník v súlade so 
stavebným rozhodnutím na vlastné 
náklady uložiť na riadenej skládke a 
mať doklad o jeho likvidácii), elek-
troodpad, tráva, lístie, nebezpečný 
odpad a pod. Týchto sa môžu obča-
nia celoročne zbavovať v zbernom 
centre na Ul. L. Svobodu v Poprade.

Od 21. do 28. marca:
STARÉ MESTO – Ul. Hviezdoslavova, Ul. 
levočská, Ul. sadová, Ul. banícka, Ul. Pop-
radskej brigády, Ul. Bernolákova, Ul. Mur-
gašova a Ul. okružná (garáže),
JUH III – Ul. Suchoňova, Ul. jesenná a Ul. 
Záborského.
Od 28. marca do 4. apríla:
JUH I, II – parkovisko pri bytovom dome 
Antimón, za bytovým domom Váh a Bárium,
SPIŠSKÁ SOBOTA – Ul. B. Němcovej 
(Unimo), pri ZŠ, Ul. košická, pri cintoríne, 

Sobotské námestie, Nižany (pri mostíku), Ul. 
Gattingerova.
Od 4. do 11. apríla:
ZÁPAD – Ul. 29. augusta, pred bytovým 
domom Šípka, za cestnými stavbami, garáže 
(pri hoteli Olympia),
MATEJOVCE – Ul. Puškinova, Bezručova/J. 
Kráľa, Továrenská štvrť, Ul. Allendeho (pri 
garážach), Matejovské námestie, Ul. lidická.
Od 11. do 17. apríla:
VEĽKÁ – Ul. na letisko (pri potravinách a 
pri viadukte), Ul. vodárenská (pri autobuso-

vej zastávke), Ul. Scherfelova, Ul. nová, Ul. 
široká, Ul. stavbárska, Ul. jarmočná, futba-
lový štadión (neďaleko vstupu),
KVETNICA – pri klzisku.
Od 25. apríla do 2. mája:
JUH V, VI – Ul. L. Svobodu (bytový dom 
Labe), Ul. Šrobárova (bytový dom Sázava 
a pri OSBD, parkovisko pri bytovom dome 
Amur,
STRÁŽE – Ul. P. Jilemnického (pri záhrad-
kách), pri ihrisku, v parku, Ul. F. Hečku, Ul. 
Štefánska a Ul. Švermova.  (ppb)

HARMONOGRAM   JARNÉHO   UPRATOVANIA   2014

Primár gyne-
kologicko-pôrod-
níckeho oddele-
nia Nemocnice 
Poprad MUDr. 
Vladimír Böhmer 

odpovedá na otázku:• Chystám sa o tri mesiace 
na dovolenku k moru, ale v tom 
termíne by som mala mať men-
zes. Chcela by som ho oddialiť. 
Sú nejaké prírodné prostriedky 
alebo je to možné len liekmi a 
aké majú vedľajšie účinky?

- „Oddialenie menštruácie z 
dôvodu cestovania žiadajú pacient-
ky pomerne často. Všeobecne zá-
sahy do hormonálneho cyklu nie 
sú z pohľadu gynekológa vítané. 
Ide o umelý zásah do hormoná-
lnej regulácie, častokrát s násled-
nými poruchami cyklu i niekoľko 
mesiacov. Spoľahlivé oddialenie 
menzes je možné len hormonál-
nymi preparátmi, prírodné prost-
riedky nie sú v účinku spoľahlivé. 
Avšak častokrát i použitie hor-
monálnych prípravkov nemusí 
byť z pohľadu pacientky ideálne. 
Často pacientka síce nekrváca, ale 
má hnedavý výtok, dráždenie v 
podbruší, pocit napätia podbrušia 
eventuálne brucha. Takže komfort 
na dovolenke môže aj tak chýbať. 
Pre pacientky cestujúce k moru 
je možno rozumnejšie prečkať v 
prírodnom prostredí 2-3 prvé dni 
menštruácie, keď silné krvácanie 
ustane. Následne sa dá kúpanie v 
mori zvládnuť aj za pomoci hygie-
nických tampónov. Najlepšie bude, 
ak to preberiete s ošetrujúcim gy-
nekológom, určite spolu nájdete 
pre vás optimálne riešenie.“  (ppm)

Lekár odpovedá
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VITAJTE MEDZI NAMI
V nemocnici v Poprade sa narodili: 6. marca 2014 - Filip Holub, Le-
voča, Kristián – Nathaniel Lopušek, Spišské Bystré, 7. marca - Alex 
Vavráč, Svit, 10. marca – Liana Bednarčíková, Poprad.

Zmeňte svoj 
postoj k neja-

kej situácii a vyrieši sa akoby sama 
od seba.

Udržte svoje 
vášne na uzde, 

lebo vám hrozí nevera a z toho ply-
núce nepríjemnosti.

Po pracovnej 
stránke vás 

všetko znepokojuje, ale po partner-
skej vás všetko teší.

Neverte ne-
spoľahlivým 

informáciách a radšej si všetko 
osobne overte. Reči iných nemusia 
byť pravdivé.

S prichádzajú-
cou jarou vám 

pribúda nová energia. Možné sú ne-
rozvážne ľúbostné pletky.

Niektoré vzťa-
hy sa budujú 

celý život a potom stačí posledná 
kvapka, aby sa pretrhli.

N e č a k a n ý 
úspech vás 

povzbudí a pustíte sa do nového 
podnikania alebo pracovného zá-
meru.

Niečo sa vám 
bude zdať ako 

zázrak – tak významne zmení a 
ovplyvní váš život.

V čo ste ani 
nedúfali, to sa 

zmení na skutočnosť. Budete sa te-
šiť z mnohých maličkostí.

Zmeny vám 
prinesú veľa 

novôt, ale na dobré sa ľahko zvyká 
a tak si zvyknete aj vy.

Pri finančných 
transakciách 

buďte opatrní. Hrozia vám straty a 
podvody.

Zdravie máte 
len jedno, ale v 

poslednom čase ste sa o svoj dobrý 
zdravotný stav veľmi nestarali.

HOROSKOP od stredy do stredy

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 19. marca - Aduscentrum, 

vo štvrtok 20. marca - Lekáreň 
Nemocnice Poprad, v  piatok 
21. marca - Lekáreň Dr. Max 
- námestie, v sobotu 22. mar-
ca - Limba, v nedeľu 23. mar-
ca - Adus, v pondelok 24. marca - 
Aduscentrum a v utorok 25. marca 
- Sunpharma - Kaufland. 

Aduscentrum: Nám. sv. Egí-
dia 22/49, Lekáreň Nemocnice 
Poprad: Banícka 28, Lekáreň 

Dr. Max - námestie: Nám. sv. 
Egídia 16/37, Limba: Podtatran-

ská 5, č. t. 772 26 57, Adus: 
Mnoheľova 2, č. t. 428 31 
34, Aduscentrum: Nám. sv. 
Egídia 22/49, Sunpharma - 

Kaufland: Moyzesova 3.
Lekárne s  pohotovostnou 

službou sú otvorené od pondel-
ka do piatka od 18. hod. do 22. 
hod., počas sobôt, nedieľ a svi-
atkov od 8. hod. do 22. hod.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POVEDALI SLÁVNI
Človek, ktorý nevie mlčať, nevie ani hovoriť.         P. SYRUS

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 19. marca má meniny Jozef, zajtra 20. marca Víťazoslav, Klau-
dius, v  piatok 21. marca Blahoslav, v  sobotu 22. marca Beňadik, 
v nedeľu 23. marca Adrián, v pondelok 24. marca Gabriel a v utorok 
25. marca Marián.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 14. marca 2014
vo Veľkej s

V utorok 18. marca 2014
vo Veľkej s

Jozefom Dzivjakom,
81-ročným

Annou Romaňákovou,
87-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 19. marca 2014
o 12.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 19. marca 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Vladimírom Novobilským,
65-ročným

Máriou Olejníkovou,
67-ročnou

Popradskí diváci si mohli naj-
prv na premiére a potom na reprí-
zach v kine vo februári a marci po-
zrieť nový film Všetky moje deti.  

Hlavnou postavou je farár Mari-
án Kuffa zo Žakoviec. Dokumentár-
na dráma v  réžii 
Ladislava Kaboša 
spracováva život 
Rómov v  osadách, ktorý si mnohí 
diváci nevedia predstaviť, lebo je 
diametrálne odlišný od ich životov. 
Kuffa nesiahol po ceste dohovára-
nia a kázania, ale sám im chcel ísť 
príkladom. Chce, aby sa Rómovia 
naučili nezávidieť si a pomáhať je-
den druhému. Snaží sa im vštepiť 
vieru vo vlastnú silu, pravdu, ako 
aj dôstojnosť. Je zástancom toho, 
že keď pomôžu sami sebe, pomôžu 
aj svojmu okoliu. „Ďakujem Bohu 
za toto krásne svedectvo lásky, ktoré 
som mal možnosť vidieť v  tomto 
dokumente inými očami,“ povedal 
divák Peter. 

Nakrúcanie prebiehalo priamo 

v osadách na východnom Sloven-
sku, v okrese Kežmarok. „Podarilo 
sa nám získať rómskych pomoc-
níkov, ktorí nám veľmi pomáhali. 
Dali nám vopred  vedieť, či sa dá 
do osady ísť, alebo sa jej radšej vy-

hnúť,“ vysvetlil 
režisér L. Kaboš. 

Film sa snaží 
podať nový pohľad na to, ako rie-
šiť rómsku problematiku a začleniť 
ich do spoločnosti. Je to však dlho-
dobý proces a M. Kuffa sa im snaží 
pri tom pomáhať. „Oni nemôžu 
za to, že sa narodili v osade. Tre-
ba im pomôcť. U detí je najväčšia 
šanca zmeny,“ povedal M. Kuffa. 
S približne dvesto zverencami žije 
tento katolícky kňaz v Inštitúte 
Krista Veľkňaza v Žakovciach pri 
Kežmarku. Sú tam prevažne ľudia, 
ktorí sa vrátili z väzenia a nemajú 
kde bývať, týrané ženy, ktoré odi-
šli od manželov, matky s deťmi 
bez domova, narkomani, ale aj 
prostitútky.  (aba)

Pohľad na život v osadách

Napísali ste nám

SPOMIENKA
Dnes 19. marca 2014 si pripomíname

5. výročie úmrtia 
Mgr. EVY LANGOVEJ

z Popradu – Veľkej. 
Ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte

jej spolu s nami tichú spomienku.
Rodina Langová

V  sobotu podvečer požia-
dal Horskú záchrannú službu 
o  pomoc český skialpinista, 
ktorý pri schádzaní spoločne so 
skupinou zo sedla Prielom do 
Veľkej studenej doliny k  Zboj-
níckej chate uvoľnil lavínu.

Jedného člena skupiny zasy-
palo úplne, druhý bol zasypaný 
čiastočne a z nánosu sa vyhrabal. 
Zasypaného muža skialpinisti 
našli a  poskytli mu pomoc, no 
jeho zdravotný stav bol kritic-
ký. Na miesto okamžite vyrazili 
dve skupiny záchranárov HZS. 
Skupina horolezcov sa zatiaľ 
rozhodla transportovať postih-
nutého do bezpečia pomocou 
saní HZS. Pre zlú viditeľnosť 
však zablúdili. Aj napriek snahe 
a obetavosti, skialpinista svojim 
zraneniam počas transportu 

v  nočných hodinách podľahol. 
Členovia skupiny v obave o svo-
je zdravie a životy zanechali ne-
bohého na mieste a ďalej hľadali 
cestu na chatu. Tam sa neskôr 
vrátil aj horský vodca, bol však 
sám. Chýbajúcich ľudí odišli 
hľadať záchranári. Ako prvú 
však našli inú skupinu piatich 
českých turistov, ktorí taktiež 
v  zlom počasí stratili orientá-
ciu v teréne. Na chatu sa s nimi 
vrátil jeden záchranár. Napokon 
sa podarilo nájsť aj zvyšných tu-
ristov a zísť s nimi na Zbojnícku 
chatu. V  pátraní po nebohom 
skialpinistovi pokračovali zá-
chranári v  nedeľu a  pondelok 
a telo napokon našli. Zniesli ho 
do oblasti Húpačiek a odtiaľ po-
mocou štvorkolky do márnice 
v Starom Smokovci.  (hzs)

Tragický koniec túry
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Program kina 
CINEMAX Poprad

Cililing a pirátska víla 3D - o 16.20 
hod., Cililing a  pirátska víla 2D - 
o 14.20 hod. (hrá sa len cez víkend) 
a o 15.30 hod., 10 pravidel jak sbalit 
holku - o 18.10 hod. a o 19.50 hod., 
Pompeje 2D - o  20.20 hod., Veľká 
oriešková lúpež 2D - o  13.30 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Kráska a zvie-
ra - o 17.20 hod., Detské kino - Turbo 
- o 13.20 hod. (hrá sa len cez víkend), 
Dobrodružstvá pána Peabodyho 
a Shermana 3D - o 15.40 hod., Need 
for Speed 2D - o  17.40 hod., 300: 
Vzostup impéria 2D - o 20.30 hod. 
(nehrá sa 25.3.), ARTMAX - Gravitá-
cia 3D - o 20.30 hod. (hrá sa len 25.3.) 
Viac na www.cine-max.sk   (ppš)

Od 20. do 26. marca

Knihy vyhrali

INZERCIA

PREDAJ

RÔZNE

V  mimoriadnom vydaní novín POPRAD, ktoré občania mesta do-
stali do svojich schránok začiatkom marca, bola uverejnená súťaž 
o  knihy z  vydavateľstva IKAR. Spomedzi tých, ktorí sa do nej zapojili, 
boli vyžrebovaní títo výhercovia. Knihu Láska bez mamy vyhrala Ľud-
mila Pripoňová, Rastislavova ul., Poprad. Knihu s  názvom Posled-
ná nevera vyhrala Anna Čopjanová, Bajkalská ul., Poprad a kniha 
Púštny kvet poteší Renátu Pittnerovú, Chalúpkova ul., Poprad. Kni-
hy si môžu prevziať v redakcii v pracovné dni do 15. hod.  (ppš)

• Predám lacno leštený smre-
kový tatranský obklad 3 €/1 m2, 
zrubový profil, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  9/14-P• Predám lacno šaty na 1. sv. 
prijímanie, použité len 1-krát na 
výšku postavy 137 cm. Inf.: č. t. 
0908 477 772.  22/14-P• Predám rodinný poldo-
mok so záhradou a  garážou vo 
Svite. Cena dohodou. Inf.: č. t. 
0902 821 765.  24/14-P• Predám 2-izb. tehlový slnečný 
byt v 3-poschodovej bytovke bez 
výťahu, s 2 pivnicami, čiastočne 
prerobený. Inf.: č. t. 045/558 34 
30, 0447792527794.  25/14-P• Predám záhradku pri tra-
ti v  Poprade. Inf.: č. t. 0907 185 
567.   26/14-P• Predám pozemok v  Hozel-
ci, 1730 m2, 58 €/1 m2. Inf.: č. t. 
0919 218 121.  27/14-P• Predám brezové metly s poris-
kom alebo vymením za poľno-

hospodárske produkty. Inf.: č. t. 
0904 257 906.  28/14-P• Predám 1-izb. byt s balkónom 
v Poprade, cena dohodou. Inf.: č. 
t. 0918 263 973.  29/14-P

• Prijmeme partie zatepľovačov, 
obkladačov na prácu v Ružom-
berku. Inf.: č. t. 0905 167  228, 
0903 711 356.  21/14-R• Pizzeria Utopia prijme dôchod-
cu - brigádnika na prácu v areáli. 
Inf.: č. t. 052/773 22 22.    39/14-R• Rodina žijúca v  Nemecku 
hľadá spoľahlivého muža od 25 
do 45 rokov bez záväzkov na po-
mocné práce v kuchyni a na práce 
okolo domu v období od apríla do 
októbra 2014. Znalosť nemčiny 
alebo francúzštiny alebo anglič-
tiny aspoň na pasívnej úrovni. 
Strava a  ubytovanie zabezpečené 

zdarma. Plat cca 1  000 € mesač-
ne. Informácie: michel.olivier64@
wanadoo.fr  40/14-R• Firma TomWorld, s.r.o. 
prijme mužov a  ženy na roz-
voz a  distribúciu kníh. Osob-
né auto podmienkou. Inf.: č. t. 
0948 511 962.  44/14-R• POŽIČAJTE si až 2  550 €, aj 
bez potvrdenia o  príjme. www.
popradskepozicky.sk   Tel.: 0911 
913  849, 0917 668  003.   45/14-R• HĹBKOVÉ tepovanie a  obší-
vanie kobercov v Poprade. Inf.: č. 
t. 0949 385 057.  51/14-R• Vezmem do prenájmu ovoc-
ný sad. Ponúknite. Inf.: č. t. 
0908 215 187.  52/14-R

• Mladý pár z  Popradu so psí-
kom hľadá do prenájmu byt v 
Poprade, cena do 200 €. Inf.: č. t. 
0919 049 680.  53/14-R• Dám do prenájmu 2-izb. 
byt vo Svite po kompletnej re-
konštrukcii, cena 380 €/me-
siac vrátane energií. Inf.: č. t. 
0949 171 675.  54/14-R• Dám do prenájmu 2-izb. 
byt pri kostole na sídl. Juh. 
Cena dohodou. Inf.: č. t. 
0905 350 196.  55/14-R• Hľadám niekoho, kto naučí 
dôchodcu základnú prácu s počí-
tačom - základné ovládanie - in-
ternet, word, excel a ďalšie. Inf.: č. 
t. 0904 360 025.  56/14-R

KÚPA• Kúpim akékoľvek sloven-
ské pivové poháre. Inf.: č. t. 
0905 676 094.  6/14-K

Do 21. marca – klub Zóna v Dome kultúry 
v Poprade
FESTIVAL JEDEN SVET 2014
PREMIETAJ AJ TY
14. medzinárodný festival dokumentárnych 
filmov

19. marec o 17. hod.:
Salma / GB
Na sever od Slnka / Nórsko
Človek v Afganistane / SR

20. marec o 17. hod.:
Arcibiskup s ľudskou tvárou / ČR
Naši / Dánsko
Škola v Kalo / Afganistan

21. marec o 17. hod.:
Súď a skúšaj ma / SR

Baháji v Iráne / UK, Irán
Vzdelanie po čínsky / Čína

Nedeľa 23. marec o 10. hod – divadelná sála 
DK v Poprade
AKO CHRÁNIŤ PRÍRODU
Divadlo ŽUŽU
Bábkové divadielko o chlapcovi menom Ven-
delín, ktorý sa tentoraz zaoberá životným pro-
stredím. Miroslava Pavlíková a Alexander Ma-
ďar sa spolu s deťmi dozvedajú viac o triedení 
odpadu, recyklácii, o tom, čo je dobré.
Vstupné: 1,50 €

Štvrtok 27. marec o 19. hod. - divadelná sála 
DK v Poprade
ABECEDA HVIEZD
Vláďa Hron
Všestranný moderátor, skvelý showman, sce-

nárista a predovšetkým vynikajúci spevák V. 
Hron sa do povedomia televíznych divákov 
zapísal v roku 2000 s programom Abeceda 
hviezd a stal sa nekorunovaným kráľom hu-
dobných imitátorov. Okrem materinského 
jazyka komunikuje s publikom po anglicky, 
taliansky či rusky, a preto vystupuje často aj 
v zahraničí.   Vstupné: 12 €

Piatok 28. marec o 19. hod. - divadelná sála 
DK v Poprade
PITCH BENDER
a SISA FEHÉROVÁ
Táto soul-jazzová formácia hrá autorské sklad-
by soulu, jazzu a funky. Okrem speváčky Sisy 
Fehérovej vystupuje klavíristka Iva Korgerová, 
gitarista Dan Hasalík, Zbyněk Polívka na te-
norsaxofóne, Matěj Havlíček na basovej gitare 
a Oliver Lipenský na bicích.   Vstupné: 5 €

Nenápadné kníhkupectvo Kni-
hatar v zadnej časti objektu Lim-
ba na sídlisku Západ si už buduje 
meno. Priaznivci kníh do predaj-
ne prichádzajú nielen za novými 
knihami, ale využívajú predovšet-
kým služby antikvariátu. 

Majiteľ Martin Valkovič prezra-
dil: „Antikvariát sa stal nosným 
pilierom predajne, pretože predaj 
nových kníh v kamenných obcho-
doch čoraz viac vytláča internet. 
Môžem už počítať v stovkách špe-
ciálne požiadavky na vyhľadanie 
konkrétnej staršej knihy. Žiadané 
sú cudzojazyčné vydania, nie však 
vo svetových jazykoch, ale najmä v 
taliančine, španielčine, nórčine, ho-
landčine, z čoho som dosť prekva-

pený. Slovníkov aj pôvodnej beletrie 
v týchto jazykoch je nedostatok.“ 
M. Valkovič nekupuje nové knihy 
vo veľkom, skôr na objednávku. 
Z antikvárnych knižiek sa v jeho 
predajni nájde všeličo - od hob-
by žánrov, po detektívky, romány 
pre ženy, detské knihy... Dodal, 
že kým čítanie umeleckej prózy a 
poézie pomaly padá, pretrváva záu-
jem o motivačnú a odbornú lite-
ratúru, a najmä publikácie týkajú-
ce sa zdravia, zdravého životného 
štýlu a stravovania. Ľudia najviac 
nosia staré knihy po veľkom upra-
tovaní, predávajú ich pre nedosta-
tok priestoru i z núdze, prípadne, 
že ich ohrdnú potomkovia. „Pri-
nášajú brak, no aj dobovú lite-

ratúru z čias socializmu, o ktorú je 
záujem. Vzácnejších starších kníh 
je veľmi málo, kníh do roku 1900 
ako prvých vydaní len zlomok. Vy-
chytení sú napodiv ruskí klasici ako 
Dostojevskij, Tolstoj. Zločin a trest 
a Idiot to sú skutočne vyhľadávané 
stálice.“  Majiteľ číta veľa, momen-
tálne „sa vezie“ na vlne moder-
ných škandinávskych detektívok, 
ale nemá problém prečítať si i pár 
desiatok strán od klasických žen-
ských spisovateliek.  

Kníhkupectvo Knihatar je ot-
vorené v pondelok až piatok od 
9. do 18. hod., v sobotu od 9. do 
13. hod. Okrem predaja a výkupu 
kníh poskytuje aj služby kopíro-
vania a tlače. (mar) PP-33

Ruskí klasici sú stále vychytení
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Trofeje si odniesli slovenskí lesníci

Ďalšie cenné kovy pre Shihan

• BASKETBALISTI BK Iskra 
Svit cestovali za stavu 2:0 na 
zápasy do Handlovej, kde odo-
hrali ďalšie dva štvrťfinálové 
duely tejto série. V piatok pre-
hrali o  jedenásť bodov 100:89, 
v  sobotu vyhrali o  dvadsať 
71:91. V rukách majú prvý po-
stupový mečbal, a to na domá-
cej pôde v Iskra Aréne, v sobo-
tu 22. marca o 18. hod.• V PIATOK 14. marca sa 
v  Aréne Poprad odohralo 3. 
kolo nadstavbovej i  barážovej 
časti Podtatranskej futsalovej 

ligy: FK Poprad U19 – Veľký 
Slavkov 11:6, OV SZM 1983 – 
Orságh Veľká team 0:5, Stará 
škola – FK Levoča 4:4, Futsal 
Team Union Poprad – Slovanet 
Poprad 9:8. 4. kolo je na pro-
grame v  piatok 21. marca od 
18. hod.• CEZ víkend sa na Štrbskom 
Plese uskutočnili medzinárod-
né Majstrovstvá SR v  behu na 
lyžiach spojené s  verejnými 
pretekmi, ktorých sa zúčast-

nilo 40 súťažiacich. V  hlavnej 
kategórii mužov a  juniorov 
bol na 20 kilometrovej trati 
najrýchlejší olympionik Mar-
tin Bajčičák z  ŠK Štrbské Ple-
so. Medzi ženami triumfovala 
Alena Procházková z LK Slávia 
UMB Banská Bystrica. Ne-
deľnú štafetu vyhrala dvojica 
Peter Mlynár a  Martin Bajči-
čák. V ženskej kategórii získali 
zlatú medailu juniorky Barbo-
ra Klementová a Lucia Matuš-

ková z KL Nováky.• V TELOCVIČNI ZŠ Dosto-
jevského sa v  piatok 21. marca 
od 9. hod. uskutoční 3. kolo 
populárnej súťaže zmiešaných 
družstiev najmladších žiačok 
a žiakov v rámci žiackej ligy mes-
ta Poprad v minibasketbale.• V SOBOTU 22. marca sa 
v  priestoroch ZŠ Dostojev-
ského od 9.45 hod. uskutoč-
ní 5. kolo Ligy mládeže Spiša 
v šachu pre žiakov a žiačky od 
roku narodenia 2006 po rok 
narodenia 1994.  (ppv)

Krátko zo športu

Sánkar Jozef Petrulák vzorne reprezentoval v Soči na olympiáde nielen 
Slovensko, ale aj Spojenú školu Dominika Tatarku v  Poprade. Urobil 
jej dobré meno a neostalo to bez povšimnutia. Minulý týždeň v utorok 
prišiel olympionika i  jeho spolužiakov navštíviť prednosta Okresného 
úradu v Prešove Vladimír Jánošík. Zablahoželal mu k úspechu a záro-
veň odovzdal vecný dar - notebook.      FOTO – Marek Vaščura

Dejiny hokeja v knihe
Tesne pred tretím štvrťfinálovým zápasom medzi Popradom a Pieš-

ťanmi sa v  priestoroch Zimného štadióna mesta Poprad konal krst 
knihy Dejiny hokeja v Poprade. Jej autormi sú Mikuláš Argalács ( na 
foto vpravo) a Rastislav Ovšonka (na foto vľavo).

Kniha mapuje obdobie vzniku hokeja pod Tatrami od roku 1930 do 
roku 1935. Venuje sa zrodu klubu HC Poprad. „Od zrodu k titulom“ je 
podtitul tejto publikácie plnej zaujímavých informácií, či unikátnych fo-
tografií. Toto je len prvý diel seriálu. V tomto roku by chceli autori stihnúť 
vydať ešte dve publikácie. Prvá bude zameraná na hokejové dianie okolo 
HC Tatry v rokoch 1936 a 1945, druhá zhrnie roky 1946 – 1954, v ktorých 
hral Poprad československú hokejovú ligu. Celkovo majú v pláne dvaja 
zanietení autori dať dokopy osem častí histórie ľadového hokeja v podta-
transkom regióne. Tá prvá vyšla v náklade 500 kusov.

Priaznivci hokeja pod Tatrami sa môžu podľa autorov tešiť aj na zhrnu-
tie vzniku a vývoja detského a mládežníckeho hokeja v našom meste. Tejto 
téme sa doteraz podľa Mikuláša Argalácsa ešte nikto nevenoval.  (ppv)

Začiatkom minulého týždňa sa na Štrbskom Plese konal jubilejný 
50. ročník Venerovského memoriálu – Medzinárodných majstrovs-
tiev lesníkov SR v lyžovaní.

V dvoch športových disciplínach - behu na lyžiach so streľbou zo 
vzduchovky a v obrovskom slalome súťažilo 9. až 11. marca v športo-
vom areáli FIS na Štrbskom Plese 58 pretekárov zo Slovenska, Poľska, 
Českej republiky a Ukrajiny. Absolútnym víťazom sa stal Peter Diča z 
Urbáru Podzámčok. Majstrovský titul v kategórii žien získala Andrea 
Machyniaková z Lesov SR Banská Bystrica.   (leb)

Prvý marcový víkend sa Karate klub Shihan Poprad vybral zbierať 
cenné kovy do susedného Poľska a Maďarska.

S  výberom Slovenskej reprezentácie z  Popradčanov do Poľska vy-
cestoval Filip Glatz. V nedeľu medzi juniormi do 21 rokov nad 78 kg 
vybojoval bronz. V  metropole Maďarska sa predstavili ostatní mladí 
Popradčania. V kategórii kumite 6-7 ročných dievčat si dobre počínala 
Barbora Glatzová ktorá si z Budapešti priniesla domov prvú zahraničnú 
medailu, a to hneď zlatú. V kategórii starších žiakov do 34 kg si cestu do 
finále úspešne razil Igor Hauser, ktorý vybojoval druhé zlato.  (jgz)

Vpravo sa v  Maďarsku teší zo zlata Barbora Glatzová, vľavo 
drží trofej v ruke Igor Hauser.       FOTO – Ján Glatz
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Basketbalistky si zgustli na Bardejove

Futbalisti porazili humenského strašiaka

Basketbalistky BAM Poprad 
odohrali cez víkend predpo-
sledné kolo základnej časti 1. 
ligy žien. V dvojzápase sa stretli 
s Bardejovom. V  sobotu vonku 
a v nedeľu doma to bol strelecký 
koncert Popradčaniek.

V  sobotu cestovalo družstvo 
BAM Poprad na súperovu pôdu, no 
domácim nič nedarovalo. Poprad-
čanky zvíťazili presvedčivo 113:39. 
Na druhý deň odohrali v  Aréne 
Poprad podobný zápas s totožným 
scenárom. Pridali 111 bodov a  in-
kasovali len 27. Pred posledným 
dvojzápasom v základnej skupine sa 
už dievčatá pripravujú na vyraďova-
ciu časť. „Hrali sme dva priemerné 
zápasy, v ktorých sme si aspoň pre-
cvičili obranu i útok. Priestor dostali 
všetky hráčky a na to sú tieto zápasy 
dobré. Cez víkend hráme s Prešovom 
a po pauze začína prvé kolo play off. 
Tam sa pravdepodobne stretneme 
s Banskou Bystricou,“ hodnotil tré-

ner BAM Poprad Ján Hricko.
Výsledky: v  sobotu 15. marca 

BKM Bardejov - BAM Poprad 
39:113, najviac bodov: Gabriela 
Husárová (19). V nedeľu 16. mar-
ca BAM Poprad - BKM Bardejov 
111:27, najviac bodov: Valéria 
Mlynarovičová (25).

Program: v  sobotu 22. marca 
o  18.30 hod. a  v  nedeľu 23. marca 
o 10.30 hod. BAM Poprad - BK Eilat 
PU Prešov v Aréne Poprad.  (mav)

Treťoligový FK Poprad 
odohral v sobotu premiéro-
vo domáci súťažný zápas vo 
vynovenom NTC. Súperom 
Popradčanov v  sedemná-
stom kole bol ambiciózny 
celok z  Humenného. Ten 
dokázal v  minulom kole 
zmietnuť Trebišov vysoko 
6:0 a  futbalisti spod Tati-
er si niesli domov prehru 
z  Košíc 0:2. Aj preto boli 
hostia z Horného Zemplína 
nepríjemným strašiakom.

Popradčania začali trochu 
ustráchane, no dokázali uhrať 
priaznivý polčasový výsledok 1:0. 
„Boli sme nepochopiteľne nervózni. 
Vieme hrať aj lepšie. Našťastie bol 
súper neškodný a tak sa nič vážne 
nestalo,“ začal hodnotiť tréner FK 
Poprad Vladimír Lajčák. Na futbal 
v druhom polčase sa už dalo viac 
pozerať. Domáci pridali druhý gól 
a tešili sa z víťazstva 2:0. V tabuľ-
ke sa posunuli z desiateho miesta 
opäť na siedmu priečku. „Od pol-

času sme hrali svoju hru. Chlapci 
si musia zvyknúť na to, že teraz sa 
už hrá o všetko. Toto sú šesťbodové 
zápasy a  s  tými, ktorých chceme 
dostať pod nás, musíme doma po-
vinne vyhrávať,“ dodal V. Lajčák.

Výsledok: 17. kolo v sobotu 15. 
marca FK Poprad – ŠK Futura 
Humenné 2:0 (1:0)(na foto) góly 
Popradu: 23. Lukáš Kubus, 63. 
Adrián Tropp.

Program: 18. kolo v sobotu 22. 
marca o 15. hod. FC Lokomotíva 
Košice – FK Poprad.  (mav)

Popradským hokejistkám sa podarilo na domácom ľade vyrovnať 
stav finálovej série 1. ligy so Spišskou Novou Vsou na 2:2. O titule sa 
bude v najbližšiu sobotu rozhodovať na Spiši.

V sobotu sa večer hral pred dobrou diváckou kulisou vyrovnaný hokej 
a ako už býva v tejto sérii zvykom, Popradčanky museli doháňať stratu. 
Otočili nepriaznivý výsledok z 0:2 na konečných 3:2 po predĺžení a vynú-
tili si štvrtý zápas v nedeľu. V ňom opäť začali lepšie Spišiačky, no hráčky 
HK Poprad sa nezlomili a veľkým obratom v druhej tretine prevzali ini-
ciatívu do vlastných rúk. Napokon vyhrali 5:4. Na zápasy je vyrovnané, 
o titule sa bude rozhodovať v sobotu 22. marca od 17. hod. „Verím týmto 
dievčatám, ktoré tvoria dobrý kolektív. Tušil som, že sa bude o titule rozho-
dovať v poslednom zápase,“ povedal v nedeľu tréner hráčok HK Poprad 
Milan Skokan. „Veľmi sa tešíme na posledný zápas sezóny, ktorý sme si tvr-
do vybojovali. Dokázali sme si, že vieme zvrátiť aj nepriaznivý výsledok. 
Nacvičovať sa už nedá nič. Bude to hlavne o psychike a myslím si, že teraz 
sme vo výhode my,“ dodala kapitánka tímu Anna Džurňáková.  (mav)

Popradské hokejistky chcú zlato

Minulý týždeň vo štvr-
tok sa v  Poprade konalo 
okresné kolo v  basketbale 
žiakov stredných škôl. Zá-
pasy v  skupinách sa odo-
hrali v telocvični Obchod-
nej akadémie a  Strednej 
priemyselnej školy, jedna 
zo skupín mala svoj do-
mov v Aréne Poprad. Tu sa 
konalo aj finále, do ktorého po-
stúpili tri tímy.

Finále okresného kola v basket-
bale stredných škôl sa po prvý-
krát konalo na palubovke Arény 
Poprad. Zmerali si v  ňom sily 
družstvá Gymnázia na Kukučí-
novej ulici, Gymnázia Dominika 
Tatarku a  Strednej priemyselnej 
školy Poprad. Podľa priebehu 
vzájomných zápasov bol napokon 
prvý duel medzi SPŠ a  Gymná-

ziom na Kukučínovej ulici finá-
lovým (na foto). V  napínavom 
súboji priemyslovka síce prehrala 
so svojim súperom po štvorná-
sobnom predĺžení o  tri body, ale 
keďže zdolala gymnazistov z Ulice 
Dominika Tatarku o 9 bodov a vo 
vzájomnom  súboji gymnazistov 
prehrali tí z Kukučínovej ulice o 
dva body, stala sa víťazom turnaja 
SPŠ Poprad. Zároveň postúpila na 
krajské kolo.  (mav)

Priemyslovka vydolovala postup

Hokejisti HK Poprad sa po dvoch zhodných pre-
hrách 1:2 presunuli z Piešťan pod Tatry. Cez víkend sa 

im darilo na päťdesiat percent a tak v štvrťfinálovej sérii slovens-
kej extraligy prehrávali 1:3 na zápasy. Séria sa presunula opäť do 
kúpeľného mesta, kde havrani využili hneď prvý mečbal a sezóna 
sa tak pre Podtatrancov definitívne skončila.

Výsledky: v  piatok 14. marca HK Poprad – ŠHK 37 Piešťany 
5:2 (3:0, 0:2, 2:0) góly Popradu: 1. Juris Štals (T. Sýkora), 14. Mar-
tin Belluš (L. Paukovček, D. Gaborčík), 17. Juris Štals (A. Lapšan-
ský, Ľ. Vaic), 48. Samuel Mlynarovič (A. Kroták), 58. Adam Lap-
šanský (J. Štals, D. Brejčák). V  sobotu 15. marca HK Poprad – ŠHK 
37 Piešťany 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) (foto zo zápasu). V  pondelok 17. 
marca ŠHK 37 Piešťany – HK Poprad 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).  (ppv)

Havrani urobili s kamzíkmi krátky proces
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V Centre voľného času (CVČ) 
v Poprade sa minulý týždeň ko-
nalo okresné kolo súťaže v ume-
leckom prednese poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín. Tento 
ročník je jubilejný – šesťdesia-
ty. Osem želiezok v ohni vysiela 
okres Poprad na krajské kolo.

Organizátormi podujatia boli 
Podtatranské osvetové stredisko 
(POS) Poprad, Školský úrad Po-
prad, Školský úrad Veľký Slav-
kov a CVČ. „Do okresného kola 
sa prihlásilo 53 súťažiacich, ktorí 
súťažili v štyroch kategóriách. Ví-
ťazi postupujú do krajského kola. 
Prvá až tretia kategória bude 
súťažiť 11. apríla v Starej Ľubov-
ni a  štvrtá a piata kategória 30. 
apríla vo Svidníku,“ uviedla zá-
stupkyňa riaditeľa POS Danka 
Rožárová.

Najmladšiu kategóriu hod-
notila ako predsedkyňa poroty 
ostrieľaná recitátorka Ľudmi-
la Netíková. „Deti 
majú veľmi dobrý 
výber textu, ale stále 
mám pocit, že sú to 
samorasty a  učitelia 
im málo pomáhajú,“ 
zamyslela sa. Radosť 
z  prednesu mal 
osemročný Michal 
Murár zo Spojenej 
školy na Letnej ulici, 

ktorý vyhral I. kategóriu s poé-
ziou. „Krajské kolo som už zažil 
so Šalianskym Maťkom. Tam 
som skončil druhý. Skúsil som to 
znova a dúfam, že sa mi bude da-
riť. Čítam veľa kníh a začal som 
už aj po česky,“ povedal.

V  tomto roku bola silná IV. 
kategória, v  ktorej súťažili stre-
doškoláci. Poéziu a prózu zvládli 
najlepšie sestry Kristína a Zuza-
na Petrovské zo Spojenej školy 
D. Tatarku. Víťaznú prózu pred-
niesla v  I. kategórii Karina Ko-
koruďová zo ZŠ s MŠ v Spišskej 
Sobote. V  II. kategórii vyhrala 
s poéziou Linda Gallová z Gym-
názia na Kukučínovej ulici 
a s prózou Krištof Župník zo Spo-
jenej školy na Letnej ulici. Z III. 
kategórie postupuje na krajské 
kolo s poéziou Kristína Lacková 
zo ZŠ na Ulici mládeže a s pró-
zou Tomáš Málik zo ZŠ s  MŠ 
v Spišskej Sobote.  (mav)

Hviezdoslavov Kubín oslavuje
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Pozývame žiakov narodených v rokoch 2003-2004 
na výber do športových tried zameraných na futbal.

Výber sa uskutoční v telocvičniach ZŠ Poprad-Veľká 

23. marca 2014 o 10. hod.
Prineste si so sebou športové oblečenie a obuv.

Naša škola ponúka:
• športové triedy zamerané na futbal a tenis• úzku spoluprácu školy so športovým klubom
 FK Poprad• systematický tréningový proces od 1. až do 9. ročníka• vedenie futbalových tréningov kvalifikovanými
 trénermi• futbalové turnaje na Slovensku i v zahraničí• účasť v 1. slovenskej lige – skupina východ• predmet športová príprava ako súčasť vyučovania
 v dopoludňajších hodinách na 2. stupni• projekt Moderná základná škola spolufinancovaný
 zo zdrojov EÚ• špecializované učebne s interaktívnymi
 dataprojektormi a modernými pomôckami• množstvo záujmových  krúžkov.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
POPRAD-VEĽKÁ
A FK POPRAD 

P O Z V Á N K A
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