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FK Poprad začína novú éru

Popradský futbalový klub FK
Poprad predstavil minulý týždeň nové vedenie. Stalo sa tak
v stredu na tlačovej konferencii
v Národnom tréningovom centre počas prípravného zápasu so
Slovanom Bratislava.
Historicky prvý zápas popradských futbalistov v NTC bol zaujímavý hneď z niekoľkých pohľadov.
Popradčania si v ňom zmerali sily
s úradujúcim majstrom Slovenska
– Slovanom Bratislava, ktorému
podľahli po sympatickom výkone
0:3. Počas polčasovej prestávky
však už bolo rušno aj v priestoroch pre novinárov, kde FK Poprad predstavil svoje nové vedenie.
Členská základňa klubu zvolila

deväť členov správnej rady a troch
členov dozornej rady. Prezidentom
klubu sa stal Roman Dvorčák, 1. viceprezidentom pre A - mužstvo je
Anton Danko a 2. viceprezidentom
pre mládež ostáva Pavol Šlosár.
Ďalšími členmi sú Peter Juščák, Ladislav Hrivko, Pavol Országh, Anton Živčák, Michal Nagy a Milan
Baran. Predsedom dozornej rady
sa stal Štefan Glevaňák a ďalšími
členmi sú Ján Huncer a Ján Tkáč.
„Chceme poďakovať ľuďom, ktorí
sa o futbal v Poprade doteraz starali
a majú zásluhu na tom, že klub nezanikol. Nemenej ďakujeme mestu
Poprad, ktoré ako jedno z mála
vynakladá množstvo finančných
prostriedkov zo svojho rozpočtu na

Predsedníčke Matice slovenskej v Poprade zablahoželali k životnému jubileu i predstavitelia mesta. (Viac na str. 3.)
FOTO – Marta Marová
Už na budúci týždeň od pondelka sa budú vo
všetkých základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poprad konať zápisy detí do
1. ročníka pre školský rok 2014/2015.
Miesto a čas zápisu sú zverejnené v príslušnej
základnej škole, na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách
hlavného vchodu do budovy školy
a na iných verejne prístupných miestach. Zápisy
sa budú konať od pondelka 3. februára do stredy
5. februára v čase od 13. do 17.30 hod. „Zákonný
zástupca je povinný prihlásiť na plnenie povinnej
školskej dochádzky dieťa, ktoré do 1. septembra 2014
dovŕši šiesty rok veku. Dieťa plní povinnú školskú
dochádzku v základnej škole v školskom obvode,
v ktorom má trvalý pobyt. Ak sa však zákonný zástupca rozhodne pre inú
školu, môže, ale dieťa bude
prijaté len vtedy, ak má škola voľnú kapacitu. Prednosť

Predstavitelia správnej rady FK Poprad. Zľava Pavol Šlosár, Milan Baran, Roman Dvorčák a Anton Danko.
FOTO – Marek Vaščura
FK Poprad Roman Dvorčák. Filopodporu mládeže a športu. Dnes
sme naštartovali ďalšiu etapu vo výzofiou klubu je podľa neho prilávoji futbalu v Poprade a klub chceme
kať ľudí na štadión a vytvoriť podstabilizovať na najbližších približne
mienky pre športuchtivú mládež.
5 rokov,“ uviedol nový prezident
(Pokračovanie na str. 11)

Víkendová snehová smršť v Poprade vytiahla mnohé deti zo sídliska na
najbližšie kopce. Viac sa dočítate na str. 3.
FOTO – Marek Vaščura

majú deti z daného obvodu,“ uviedla vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade
Edita Pilárová. Do školy pritom môže byť zapísané
aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami alebo s nadaním, na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania zaria-

klad požiadať aj materská škola, a to na základe
predchádzajúceho odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ale vždy s informovaným súhlasom rodiča.
Ak dieťa bude navštevovať školu v zahraničí,
zákonný zástupca ho musí prihlásiť aj do kmeňovej školy na Slovensku a dohodnúť
si podmienky vzdelávania, či komisionálnych skúšok s kmeňovou školou. Odhadom
by budúcich prvákov malo byť, podľa vedúcej
oddelenia školstva, mládeže a športu, o čosi viac
ako minulý rok. „Na zápis by malo prísť 475 detí
z evidencie obyvateľstva a tiež 20 detí z Gánoviec,
ktoré majú u nás školský obvod. Je to o dvadsať
viac ako vlani. Prvýkrát po dlhom niekoľkoročnom
období viac detí do škôl príde, ako z nich odíde.
Vlani odišlo z deviatych ročníkov 500 žiakov a do
prvého ročníka nastúpilo 479 prvákov. Teraz školy opustí 449 deviatakov a pribudne v nich 495
detí,“ dodala E. Pilárová.
(mav)

Prvákov by malo byť viac
denia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
Pri zápise je potrebné predložiť občiansky
preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
„Ostatné náležitosti zápisu určuje škola. O prijatí
dieťaťa rozhodne jej riaditeľ vydaním rozhodnutia
do 31. mája 2014. Možný je aj odklad začiatku
plnenia povinnej školskej dochádzky a to na základe písomnej žiadosti s doložením odporúčania
všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,“
doplnila E. Pilárová. Podľa nej môže o takýto od-
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STRUČNE

POLROČNÉ
prázdniny
budú mať žiaci základných
a stredných škôl v pondelok
3. februára. Jarné prázdniny
v Prešovskom a Košickom krajú budú od 1. do 9. marca 2014.
DNES 29. januára o 15.
hod. sa v zasadačke Mestského úradu v Poprade uskutoční
zasadnutie komisie školstva,
mládeže, kultúry a športu pri
Mestskom zastupiteľstve mesta
Poprad.
MINULÚ stredu sa uskutočnila kolaudácia zrenovovaných výstavných priestorov
poslednej etapy rekonštrukcie
bývalej parnej elektrárne –
dnes Tatranskej galérie v Poprade. Slávnosté otvorenie po
obnove je plánované 14. februára a jeho súčasťou bude výstava akademického maliara Petra
Pollága Chlapec z našej ulice.
PREMIÉRU predstavenia
Cudzie nechcem a svoje si nedám, uvedie divadelný súbor
Ozvena namiesto 1. februára až
v sobotu 8. februára o 18. hod.
na radnici v Strážach. Repríza bude na rovnakom mieste
a v rovnakom čase 9. februára.
PRERUŠENÁ distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho
napätia bude zajtra 30. januára
od 7.30 hod. do 14. hod. na odbernom mieste Poprad, Okružná 33, 35 a 37.
JUBILEJNÝ desiaty reprezentačný ples Motor-Car
Poprad sa uskutoční v sobotu
1.februára v Grand Hotel Praha
v Tatranskej Lomnici.
POČAS minulého roka kontrolóri z colných aj daňových
úradov preverili 13 782 podnikateľov. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie zákona
o elektronických registračných
pokladniciach. Chyby zistili
v 7644 prípadoch (56,5%). Za
porušenia zákona kontrolóri
finančnej správy uložili pokuty
vo výške 1 335 780,32 €.
KDH povedie do májových
eurovolieb súčasná europoslankyňa Anna Záborská. V sobotu 25. januára o tom rozhodli
členovia Rady KDH v Poprade.
Dvojkou na kandidačnej listine
bude Miroslav Mikolášik, ktorý je rovnako ako A. Záborská
aj v súčasnosti poslancom EP.
Z tretieho miesta bude kandidovať podpredseda hnutia
Ján Hudacký.
(ppš)
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Mestu záleží na bezpečnosti obyvateľov
Okresný dopravný inšpektorát v Poprade eviduje za minulý rok 6 dopravných nehôd
s následkom smrti, z toho boli
traja chodci a dvaja prišli o život pri kolízii s autom na Ul.
slovenského
odboja.
Mesto Poprad sa v záujme bezpečnosti svojich
občanov rozhodlo pristúpiť k opatreniam, aby
sa najrizikovejší úsek
tejto ulice stal bezpečnejším.
Obidva prípady úmrtia chodcov sa odohrali
za zníženej viditeľnosti
v poslednom mesiaci,
jeden priamo na priechode s Karpatskou ul., druhý
mimo označeného priechodu
pre chodcov neďaleko Billy.
A v oboch prípadoch šlo o seniorov. Primátor Popradu Anton Danko podčiarkol: „Mesto
na túto situáciu okamžite zareagovalo tým, že zvýšilo intenzitu verejného osvetlenia na Ulici
slovenského odboja, dohodli sme
sa so správcom komunikácie,
ktorým je VÚC, že do vozovky budú inštalované blikajúce

LEDky a mesto organizuje vo
štvrtok školenie pre seniorov,
na ktorom im štátna a mestská
polícia poskytne najnovšie informácie ohľadom bezpečnosti
cestnej premávky. Rozdáme im

aj 1200 reflexných pásikov.“
Náčelník Mestskej polície v Poprade Jaroslav Marušin dodal:
„Seniorov chceme informovať,
aké nástrahy ich môžu stretnúť
na pozemných komunikáciách
a ako sa ich vyvarovať. V cestnej
premávke sú rizikovou skupinou, pretože často nosia oblečenie čiernej farby, mnohí nenosia
reflexné prvky a pre vodičov sú
tak menej viditeľní.“
Od nového roka sú za zní-

ženej viditeľnosti chodci idúci po krajnici alebo po okraji
vozovky povinní nosiť reflexné prvky aj v obci. Marián
Luha, riaditeľ ODI v Poprade zdôraznil: „Upozorňujeme
chodcov, aby boli v čase
zníženej
viditeľnosti,
kedy je aj rozpoznávacia schopnosť vodičov
znížená, obozretnejší a
v zmysle najnovšej platnej právnej úpravy zákona o cestnej premávke
mali na sebe reflexné
prvky. Veľkým prínosom
vo vzťahu k dopravnej
nehodovosti chodcov je
aj nasvietenie priechodov pre chodcov v meste Poprad, kde sme za posledné roky
zaznamenali zníženie dopravných nehôd s účasťou chodca.“
Dopravná polícia OR PZ bude
venovať Ul. slovenského odboja zvýšenú pozornosť. Za
zmienku stojí, že mesto Poprad sa od leta 2009 postaralo
o nasvietenie 49 priechodov
a kvôli zvýšeniu bezpečnosti
peších je 200 priechodov natretých na červeno.
(mar)

Pripravuje sa rekonštrukcia ihrísk na sídlisku Juh

Na Tomášikovej ulici na sídlisku Juh v Poprade vyrastú nové ihriská pre deti. Stavba je rozdelená do dvoch častí a rieši komplexnú revitalizáciu dvoch existujúcich detských ihrísk, ktoré
sú zdevastované.
Jedna časť ihriska bude
určená pre deti od štyroch
do desať rokov. Tomu je
prispôsobený výber herných prvkov, členenie priestoru, kde je aj plocha pre
rodičov, ktorí na deti dohliadajú. „Súčasťou tohto ihriska bude aj bežecká dráha
určená pre detské súťaže,“
uviedol hovorca mesta Marián Galajda. V druhej časti vznikne nielen multifunkčné ihrisko, ale aj priestor pre mládež do 18
rokov a časť budú môcť využiť aj dospelí. V tejto
časti vznikne oplotené multifunkčné ihrisko s tar-

tanovým povrchom, s vyznačenými plochami pre
streetbasket, volejbal a minifutbal. V ďalšej časti
ihriska pre mládež vznikne plocha pre fitness. Tu
budú osadené posilňovacie prvky a dva priestorové prvky určené na šplhanie, nácvik koordinácie
pohybov, lezenie a posilňovanie. Túto časť budú môcť
využívať aj dospelí.
V rámci revitalizácie
ihrísk na Tomášikovej
ulici tiež doplnia a zrekultivujú zeleň, lavičky a
odpadkové koše. Upraviť
by sa mali aj pôvodné aj
vyšliapané chodníky. Celú
plochu budú monitorovať kamery. Nové ihriská by mali byť dokončené najneskôr v septembri tohto roku. „Cena
rekonštrukcie bude výsledkom verejného obstarávania,“ dodal hovorca M. Galajda.
(sita)

Poprad prilákal viac návštevníkov
Mesto Poprad zaevidovalo
v roku 2013 na základe hlásení jednotlivých prevádzkovateľov ubytovacích zariadení
súhrnne 178 873 prenocovaní.
V porovnaní s rokom 2012 to
predstavuje nárast o 11,1%, čo
v praxi znamená o 17 851 prenocovaní viac.
Podľa dostupnej štatistiky bolo
v Poprade mesačne zaznamena-

ných viac ako 14 880 prenocovaní, čo predstavuje denne ubytovanie 489 osôb na území mesta
Poprad. Podľa počtu prenocovaní boli v roku 2013 najsilnejšími
mesiacmi prázdninové: marec
- 21 147, júl - 18 738, august - 24
715 prenocovaní.
Za zmienku stojí predovšetkým mesiac marec, ktorý v porovnaní s rokom 2012 vyskočil

o 118,98%. Najväčšiu zásluhu
na tom mali okrem jarných
prázdnin zrejme aj veľkonočné
sviatky.
Výber dane z ubytovania za
rok 2013 predstavuje čiastku
78 770 eur, čo je nárast o 16 135
eur oproti výberu v roku 2012.
Nedoplatky na dani z ubytovania za rok 2013 predstavujú
sumu 4 300 eur.
(mag)
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Svoj život považuje za službu iným – rodine i národu
Život považuje za službu iným – rodine aj
širšiemu spoločenstvu. Sedemdesiatnička Ľudmila Hrehorčáková sa takto vyznala zo svojho
životného kréda: „Kým žijeme, hýbme sa a tvorme, namáhajme sa a pomáhajme, to je najlepší
liek proti času, ktorý nám každému ubúda.“
Túto známu občianku nášho mesta mnohí poznajú najmä ako predsedníčku odboru Matice slovenskej v Poprade. Matičnú prácu vníma ako
poslanie a prostriedok, ako prispieť k dvíhaniu
národného a kultúrneho vedomia. Jubilantka
zdôraznila: „Maticu považujem za ochrankyňu
národných a kultúrnych hodnôt spolu s vlastenectvom a ukotvením v rodnom kraji, aby sme vedeli,
kto sme, kde sú naše korene, že sme historickým
starým národom s hlbokou vierou, nespochybniteľnými dejinami, kultúrnou výbavou a duchovným bohatstvom. Úcta k dedičstvu otcov nás zaväzuje, pretože bez nej si nás nebudú vážiť ani iné
národy.“ V meste Poprad je zakorenená a nežila
by nikde inde. Je to je rodná kolíska a zázemie
s dcérou, vnúčatami, mamkou, priateľmi a ďalšími blízkymi ľuďmi. Podľa nej, každý človek musí
vedieť, kde patrí a kde má svoj domov. V Poprade vyrastala, chodila do škôl a po vysokoškolskom štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Prešove i určitý čas učila.

Nezamestnanosť
Podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade
miera nezamestnanosti v Popradskom okrese ku koncu decembra 2013 dosiahla 13,9 percenta.
Poklesla o 0,27 percenta oproti
predchádzajúcemu mesiacu. Celkový počet uchádzačov o prácu
bol 8252, z toho žien 3796, osôb
so zmenenou pracovnou schopnosťou 265, mladistvých 119,
absolventov škôl 508, dlhodobo
nezamestnaných nad 12 mesiacov
4706 a ľudí vo veku 50 a viac rokov
1805. V ponuke voľných pracovných miest figurovalo 298 pracovných príležitostí.
(ppm)

Policajti
na cestách
Celokrajská osobitná kontrola
policajtov v Prešovskom kraji
sa konala v pondelok 20. januára. Bola zameraná na kontrolu
dodržiavania pravidiel cestnej
premávky predovšetkým u jej
nemotorových účastníkov.
Do akcie bolo zaradených 115
policajtov. Celkovo bolo zistených
148 priestupkov, z ktorých bolo
107 vyriešených v blokovom konaní, 34 priestupkov bolo vyriešených napomenutím a 7 priestupkov bolo oznámených na správne
konanie. U piatich motorových a
u jedného nemotorového účastníka cestnej premávky bolo zistené
požitie alkoholu.
(pkr)

Pôsobila i na stredných školách v Košiciach a vo
Svite. Šestnásť rokov, až do odchodu do dôchodku v roku 2001, pôsobila ako redaktorka v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, kde sa podieľala na tvorbe časopisov
pre zrakovo postihnutých. Matičnej práci sa venuje už 24 rokov, od roku 2001 ako predsedníčka
odboru MS v Poprade.
K 70. narodeninám zablahoželal oslávenkyni
primátor Popradu Anton Danko a prvý viceprimátor Adrián Kromka. Primátor poďakoval
Ľ. Hrehorčákovej za jej celoživotnú prácu pre
mesto aj v prospech Matice slovenskej. Uviedol: „Mesto bude i naďalej vytvárať podmienky
pre Maticu podľa svojich síl a budeme samozrejme podporovať takéto aktivity.“ Jubilantka bola
poctená gratuláciou predstaviteľov mesta a je
im vďačná, že vytvárajú priaznivé predpoklady
pre činnosť MS, poskytujú matičiarom vhodné priestory a podporujú jej kultúrne podujatia. K najznámejším patrí oblastné kolo súťaže
v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Dodala: „Minulý rok sme prežili veľmi činne
1150. výročie cyrilometodskej misie, mesto nám
významne prispelo na organizovanie týchto podujatí a naďalej nám poskytuje všestrannú podporu pre naše kultúrne pôsobenie.“
(mar)

Sneh potešil najmä deti
Po sychravom počasí nás pod
Tatrami opäť zasypal sneh. Koniec minulého týždňa vrátane
víkendu sa niesol v znamení
výdatného sneženia. Cestári
zbystrili pozornosť a vytiahli
na cesty svoju techniku. Spozorneli však najmä deti, ktoré
vytiahli svoje náčinie na najbližšie kopce.
Snehovej nádielky sa nevedeli dočkať všetky popradské
deti, ktoré pomaly už odkladali
sánky a klzáky do skríň. Cez víkend však bolo na všetkých dostupných kopcoch a kopčekoch
v meste rušno. Obľúbená sánkovačka sa konala aj na sídlisku Juh
III pri Spojenej škole na Letnej
ulici, kde bolo plno (na foto).
Sneh očakávali aj cestári a boli
na to pripravení. „Pracovnú po-

hotovosť máme 24 hodín denne
od decembra. Keď bolo teplejšie,
vykonávali sme náhradné práce.
V piatok sme už však boli opäť
v plnom nasadení a vytiahli sme
na cesty a chodníky všetku svoju
techniku,“ povedal riaditeľ Správy mestských komunikácií Peter
Fabian. Podľa neho je zatiaľ na
sklade posypového materiálu
dostatok a až po zime sa uvidí, či
sa niečo zvýši alebo bude potrebné materiál dokupovať na ďalšie
uskladnenie.
Zima nás ešte zrejme neopúšťa, veď predpoveď počasia
hovorí o mínusových teplotách aj v najbližších dňoch,
so snežením hlavne v podtatranskej oblasti. Otepliť by sa
malo v priebehu najbližšieho víkendu.
(mav)
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Krátke správy

LYŽIAROM vo Vysokých
Tatrách pribudli počas ostatného víkendu ďalšie kilometre
zjazdoviek. V Tatranskej Lomnici otvorili v sobotu 25. januára
stredný úsek náročných červených zjazdoviek zo Skalnatého
plesa. V ten istý deň otvorili aj
červenú zjazdovku Furkota na
Štrbskom Plese. Lyžiari majú
vo Vysokých Tatrách k dispozícii spolu 19 km upravených
tratí.
DAŇOVÉ
priznanie
k dani z motorových vozidiel
sa musí podať do piatka 31.
januára. Daň z motorových
vozidiel upravuje zákon č.
582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov.
Do piatka je potrebné daň aj
zaplatiť.
PERCENTUÁLNA výška
štátnej prémie na stavebnom
sporení je 8,5% z vloženej
sumy, maximálne 66,39 €.
Najvyššiu prémiu získa ten,
kto vloží najmenej 781,06 €
za celý rok (až o 203,76 € viac
ako v r. 2013).
ZAMESTNANEC, ktorý
poberal v roku 2013 zdaniteľné príjmy len zo závislej
činnosti (teda bol len zamestnaný a nepodnikal), môže zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na
daň do 15. februára 2014. Ak
o to nepožiada, má povinnosť
podať daňové priznanie typu
A v termíne do 31. marca
2014.
FILMOVÝ klub Iskra
v rámci projektu Premietaj
aj ty pripravil vo štvrtok 30.
januára v podkrovných priestoroch Kežmarskej reštaurácie na Hradnom námestí 33
v Kežmarku premietanie filmov z medzinárodného festivalu dokumentov Jeden svet.
PRVÁ stavebná sporiteľňa zvládla prechod na
SEPA platby (Single Euro
Payments Area – jednotná
oblasť platieb v eurách) bez
problémov. Od 1. februára
budú využívať platobný styk
po novom aj stavební sporitelia. Cieľom projektu SEPA
je zosúladiť podmienky pre
vykonávanie
tuzemského
a cezhraničného platobné styku v eurách.
(ppš)

•

•
•
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Daňové povinnosti
občanov na rok 2014

Mesto Poprad ako správca daní
upozorňuje občanov mesta Poprad na daňové povinnosti, ktoré
ich čakajú v roku 2014.
Daň za psa
V roku 2014 sa daň za psa platí
na základe rozhodnutia, ktoré daňovníkovi zasiela správca dane. V
prípade, ak daňovník vlastní v meste Poprad aj nehnuteľnosť, správca
dane zasiela spoločné rozhodnutie k
dani z nehnuteľnosti a k dani za psa.
Výška dane sa oproti roku 2013
nezmenila, ostáva na úrovni 40 € za
psa držaného v obytných domoch
a vo vlastníctve právnických osôb
a 20 € za psa držaného v rodinných domoch.
Daň z nehnuteľností
Ak nedošlo k žiadnym zmenám
vo vlastníctve nehnuteľnosti, daň
za rok 2014 bude vyrubená rozhodnutím podľa stavu z roku 2013.
Ak došlo k zmene vlastníctva alebo k zmene výmery nehnuteľnosti
v roku 2013, daňovníkovi vzniká
povinnosť podať nové priznanie k
dani z nehnuteľnosti na MsÚ do
31. januára. K priznaniu je potrebné doložiť fotokópie dokladov,
ktoré preukazujú tieto zmeny, napr.
rozhodnutie o povolení vkladu na
katastrálnom úrade, rozhodnutie
o povolení užívania nehnuteľnosti,
dedičské konanie a i. Výška sadzieb
dane z nehnuteľnosti sa oproti roku
2013 nezmenila.
Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok
2014 bude vyrubený rozhodnutím.
Výška základnej sadzby poplatku u
fyzických osôb ako aj pri právnických osobách sa oproti roku 2013
nezmenila. Poplatok u fyzických
osôb do 20 € sa uhrádza jednorázovo a nad sumu 20 € je uhrádzaný
v dvoch splátkach. Pri právnických
osobách je úhrada poplatku do
výšky 330 € splatná jednorázovo,
nad uvedenú sumu je splatná vo
dvoch splátkach.
(odp)

Trochu smutné narodeniny Kentucky

V sobotu sa v priestoroch Domu
kultúry v Poprade konal country
bál ako oslava 18. narodenín Tanečného súboru Kentucky z Popradu. Oslavy napokon boli trochu smutné, pretože budúcnosť
úspešného popradského telesa je
momentálne nejasná.
Tanečný súbor Kentucky vznikol v roku 1995. Odvtedy sa viacerými úspechmi zapísal zlatými
písmenami do histórie tanečného
života v Poprade. Problémom sa
však nevyhol ani on. „18. júna minulého roka sme pozastavili svoju
činnosť z dvoch dôvodov. Hlavná
trénerka a choreografka - moja
dcéra Katarína odišla do zahraničia a nemá kto trénovať. Druhá vec
je taká, že kvôli novému zákonu
o centrách voľného času môžu tieto zariadenia navštevovať len deti

z daného mesta. My sme však mali
prevažne členov z priľahlých oblastí a ostali nám tak len dve členky,“
povedala štatutárna zástupkyňa
OZ Kentucky Iveta Ďurišová.
Podľa nej TS Kentucky len drieme,
pretože jeho budúcnosť je nejasná.
„Rozhodla som sa, že zachováme
aspoň country bál, na ktorý budeme pozývať hostí. Tentokrát nám
zahrala country
kapela Timid zo
Spišskej
Novej
Vsi a svoje umenie
predviedla
jedna z najlepších tanečných
skupín na Slovensku
Smoky
Mountains Dancers z Košíc,“
dodala I. Ďurišo-

vá. Bál by sa mal po novom volať
Country Saloon Kentucky. „Občianske združenie funguje, len Kentucky netancuje. Máme problém
s priestormi na tréningy. Najviac
mi je ľúto detí zo Svitu, ktoré boli
úžasné. Verím, že súbor aj napriek
problémom nezanikne a Kentucky
bude opäť tancovať,“ zdôraznila na záver.
(mav)

Študenti realizovali vlastné projekty
Stredná zdravotnícka škola v Poprade dala príležitosť svojim študentom, aby ukázali schopnosti
v oblasti realizácie rôznych projektov. Zapojili sa
do programu Komprax, čiže využitie kompetencií pre prax. Desať odvážlivcov sa pustilo do práce
a výsledok na seba nenechal dlho čakať.
Už v piatok 24. januára sa pätica študentov z desiatky vyvolených predviedla so spoločným projektom Wševedko v akcii,
ktorý bol rozdelený do
viacerých častí. „Žiaci
najskôr museli absolvovať
víkendové školenie, na
ktorom sa naučili projekty tvoriť. Vznikli tak tri
rôzne projekty. V piatok
sa v priestoroch školy realizoval prvý. Nechýbala
športová činnosť, premena klubovne, vedecké
experimenty, prvá pomoc
a publicita. Každý žiak dostal na realizáciu svojho
projektu dvesto eur a v rámci rozpočtu musel nakúpiť
tovar a prezentovať sa. Škola takýmto spôsobom získala športové náradie, sady experimentov, vybavenie
do klubovne, či sady prvej pomoci,“ uviedla učiteľka
SZŠ a koordinátorka projektu Dáša Škodyová. Tá
dodala, že iní žiaci si pripravili vianočné besiedky,

hry pre deti, projekty o zdravej výžive, či projekt na
tému Postavenie ženy v spoločnosti.
V piatok bolo v priestoroch Strednej zdravotníckej školy rušno. Realizátori zapojili do projektov svojich spolužiakov, ktorí mohli prejdením
jednotlivých stanovíšť získavať pre svoju triedu
body a súťažili tak o tú najlepšiu. „Venovala som
sa prerobeniu klubovne
v projekte s názvom Zmena imidžu. Budeme tu
maľovať a nakúpili sme
nové veci na skrášlenie,“
povedala Martina Kroláková. Viktória Bombárová vypracovala spoločne
so spolužiakom projekt,
ktorý sa venoval prvej
pomoci. „Bola to ukážka
simulovanej
dopravnej
nehody. Žiaci si mohli vyskúšať na figuríne prvú pomoc, či stabilizovanú polohu,“ vysvetľovala Viktória. „Projekt sa volal Sloník
v akcii. Naučil som sa narábať s financiami a prišiel
som na to, že je okolo toho veľmi veľa papierovačiek,“
doplnil ju s úsmevom Lukáš Harnisch. Dominik
Majer mal na starosti vedecké experimenty. „Naučil
som sa projekt napísať, pripraviť aj zrealizovať. Ostávalo len dúfať, že sa to podarí,“ dodal.
(mav)

Koncert kapely Puding Pani Elvisovej Súťaž o vstupenky

V popradskom klube Rockfabric
sa v sobotu 15. februára o 21. hod.
v rámci celoslovenského turné
uskutoční koncert kapely Puding
Pani Elvisovej.
Zaznejú na ňom aj skladby z pri-

Ku p ó n
PUDING

PANI ELVISOVEJ

pravovaného albumu. Predskokanom koncertu bude hudobník
- multiinštrumentalista, producent
a DJ Stroon s live actom na vibrafóne. V programe tiež vystúpi grafická
dizajnérka a ilustrátorka Misha, ktorá
zaujme najmä špeciálnym štýlom dekorácie interiérov - tapedrawingom.
V podstate ide o formu vytvárania
priestoru iluzívnou kresbou. Večer
bude vystavovať a maľovať streetartista Animo. O afterpárty sa postarajú
vili:AM a Stroon.
Puding Pani Elvisovej je kape-

la, ktorá u nás zadefinovala wonky pop. Skupina, ktorá začínala
v jednej košickej obývačke, má za
takmer dve desaťročia a na konte
viacero chytľavých hitov – Davaj
het, Eastie Boyz, Astoria, Ďobkanie, Smažky... V marci 2003 začala
nahrávať svoj debutový dlhohrajúci
album Automati. K nemu pridala
ďalšie dva albumy Play/Pause/Eject
a n, ktoré ocenili aj na cenách Radio_Head Awards.
Čitatelia, ktorí majú záujem
o bezplatný vstup na koncert kapely

Puding Pani Elvisovej v Poprade,
sa môžu zapojiť do súťaže v našich
novinách. Traja zo súťažiacich získajú bezplatný vstup na koncert
pre dve osoby. Podmienkou je vystrihnúť kupón súťaže a zaslať resp.
doniesť do redakcie novín Poprad,
Podtatranská ul. 149/7, 058 01
Poprad (redakcia sa nachádza na
sídlisku Západ) na korešpondenčnom alebo podobnom lístku do
2. februára 2014. Mená výhercov
uverejníme v novinách Poprad
5. februára.
(ppm)
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V popradskej nemocnici bolo v minulom roku viac pôrodov
Nemocnica Poprad zaznamenala v roku
2013 na gynekologicko-pôrodníckom oddelení spolu 1312 pôrodov, čo je v porovnaní s rokom 2012 o 57 pôrodov viac. V roku
2013 sa v popradskej nemocnici narodilo
spolu 1328 detí.
Ako informovala hovorkyňa Nemocnice
Poprad Sylvia Galajda, z chlapcov sa potešili
rodiny v 649 prípadoch, v 679 prípadoch prišli na svet dievčatá. Najmladšie
rodičky mali 15 rokov (6 prípadov), naopak najstaršie sa dočkali potomkov vo
veku 42 rokov (4 prípady). Nemocnica
Poprad v súlade s celosvetovými trendmi uprednostňuje prirodzené pôrody,
v prípade komplikácií nastupuje alternatíva v podobe sekcií. V tomto kontexte predstavoval v roku 2013 pomer prirodzených pôrodov a sekcií 1018/294,
t.j. 22,4 percent sekcií.
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad sa nachádza na
9. poschodí, má k dispozícii 50 lôžok,
poskytuje štandardné a nadštandardné
služby (výber lekára – operatéra, výber lekára
– pôrodníka, nadštandardné izby, kurz psychofyzickej prípravy na pôrod). Popradská
nemocnica je nositeľom titulu a plakety Baby
Friendly Hospital.
Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Poprad MUDr. Vladimír Böhmer (na foto) uviedol: „V spolupráci
s vedením nemocnice sme v minulom roku
pokračovali v dopĺňaní technologickej výbavy
oddelenia. Od roku 2012 pracujeme v moderných centrálnych operačných sálach, ktoré

spĺňajú najnovšie európske normy, sú vybavené
modernou technológiou umožňujúcou popri
klasických operáciách taktiež moderné miniinvazívne endoskopické operačné výkony na
úrovni doby. Výbavou sme plne porovnateľní
s fakultnými či univerzitnými nemocnicami.
Začali sa práce na budovaní nových priestorov pre pôrodnicu na 10. poschodí, od čoho si

sľubujeme zlepšenie štandardu pre ležiace pacientky. V projekte sú v štandarde 2 lôžkové izby
s toaletami, sprchami a plánovanou klimatizáciou. Z projektu máme veľkú radosť, ale myslím
si, že zmeny privítajú najmä rodičky z nášho
regiónu.“
Primár podčiarkol, že pri operačných zákrokoch kladú dôraz na vaginálne a endoskopické
operácie v zmysle najnovších trendov. Zachovávajú pomer operácií, ktorý dosiahli v predchádzajúcom období: približne 10-15 percent
klasických brušných operácií, 40 percent va-

ginálnych a okolo 50 percent endoskopických
miniinvazívnych operácií. MUDr. Böhmer
zhrnul: „Ide o veľké operácie na operačnej sále
mimo jednodňovej chirurgie. Spolu sme vykonali
v minulom roku 627 operácií. Zákrokov a malých operačných výkonov bolo 879. Vykonali sme
294 cisárskych rezov, čo tvorí 22,4 percent z celkového počtu pôrodov a je o 0,7 percenta viac ako
v roku 2012. Stále sme však v pásme čísel
odporúčaných v Európe. Celkovo sme vykonali 1506 operácií a zákrokov, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2012.“
Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Poprad pracuje v súčasnosti 11 lekárov. V službách mimo dennej prevádzky sú vždy dvaja lekári, čo
umožňuje okamžitú pomoc pre pacientky s akútnymi stavmi, hlavne na pôrodnej sále. Primár dodal: „Mojou osobnou
ambíciou ako primára oddelenia je postaviť silný tím s dobrou kvalitou v našej
odbornosti, s dobrou odozvou pacientskej
verejnosti v celom podtatranskom regióne,
perspektívne vzhľadom na rozvoj lokality
Tatier i nadregionálne.“
MUDr. V. Böhmer vychádza v ústrety pacientkám a je pripravený prostredníctvom
našich novín odpovedať na otázky týkajúce sa
gynekologicko-pôrodnickych tém a poskytnúť priebežne i aktuálne informácie z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Čitateľky
môžu svoje otázky posielať na e-mailovú adresu redakcie: noviny-poprad@pp.sknet.sk,
alebo poštou na adresu Noviny Poprad, Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad, alebo telefonicky na 052/7721 062.
(mar)

Spotrebitelia pod ochranou
Oko spravodlivosti i pre nevidiacich

Formulárové, vopred predtlačené, spotrebiteľské zmluvy často
obsahujú neprijateľné zmluvné
podmienky. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad
vydala publikáciu Oko spravodlivosti v Braillovom písme, aby
sa voči takýmto
praktikám
mohli brániť aj
zrakovo hendikepovaní spotrebitelia.
„Spotrebiteľské
zmluvy sú často písané pre bežného spotrebiteľa komplikovaným
odborným jazykom. O to ťažšie
im rozumejú spotrebitelia so zrakovým hendikepom. Rovnako, ako
my ostatní, však podpisujú zmluvy
s mobilnými operátormi, nakupujú cez internet alebo si berú úvery.
Preto sme sa pre nich rozhodli vydať stručný zoznam, čiernu listinu
neprijateľných zmluvných podmienok
v Braillovom písme, aby sa v tejto problematike zorientovali,“

vysvetlil Michal Fáber, predseda
združenia S.O.S. Poprad.
Oko spravodlivosti je v poradí druhá publikácia v znakovom
písme, ktorú popradské spotrebiteľské združenie pre zrakovo
hendikepovaných
spotrebiteľov vydalo.
„Zrakovo hendikepovaní ľudia
žijú medzi nami
a spravidla si na
nich spomenieme len pár dní
v roku. No aj oni, rovnako ako my,
ostatní, prekonávajú rôzne prekážky a úskalia každý deň. Ich prístup
k informáciám je však komplikovanejší, preto sa snažíme sprístupniť im aj oblasť spotrebiteľského
práva, ktorá sa ich bytostne dotýka,“ dodal M. Fáber.
Zoznam právoplatne judikovaných neprijateľných podmienok spolu s možnosťou kontroly zmluvy je na stránke www.
okospravodlivosti.sk.
(pvč)

Do opravy odišla ďalšia

železničná mašinka

Dobrovoľníci z Veterán klubu železníc Poprad pokračujú i v tomto roku na záchrane historických vozidiel. Po úspešnom návrate tatranskej električky Kométa „vyletela“ začiatkom minulého
týždňa z popradského depa ďalšia mašinka. Netradične, nie po
koľajniciach, ale na cestnom ťahači si to namierila rovno do zvolenských železničných opravovní. Stredoslovenský závod vo veľkej miere začal podporovať snahu dobrovoľníkov zachrániť a vrátiť k životu ďalší jedinečný stroj. Dieselová lokomotíva radu 702
z roku 1968 rozšíri rady historických exponátov. Rušeň pracoval
na tatranskej železnici pri opravách a rekonštrukcii trate a dopravoval i pracovníkov údržby trolejového vedenia.
(jsa)
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KULTÚRNY KALENDÁR NA FEBRUÁR
Program mesta Poprad
2. február o 10. hod. - Dom kultúry Poprad –
divadelná sála
O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH - Divadlo
Gašparko Prešov
Bábková rozprávka o láskavej Maruške a jej zlej macoche, ktorá so svojou rozmaznanou dcérou pripravujú Maruške stále ťažšie a ťažšie úlohy. Lenže milé Maruškino srdce si podmaní 12 mesiačikov a tí splnia aj také želania, o akých sa nám
ani nesníva.			
Vstupné: 1,50 €
9. február o 10. hod. - Dom kultúry Poprad - divadelná sála
ČERVENÁ ČIAPOČKA - Divadlo PORTÁL Prešov
Veselá rozprávka o strastiplnej ceste Červenej čiapočky za chorou
babičkou. Vtipne interpretovaná rozprávka striedaním sa dvoch hercov a bábok so živou hudbou a pesničkami.
Vstupné: 1,50 €
14. február o 18. hod. - Dom kultúry Poprad – divadelná sála
FS ŠARIŠAN - „Z valašečku na dražečku“
Premiérový program folklórneho súboru je inšpirovaný bohatstvom folklórnych
tradícií regiónov východného Slovenska
- Šariš, Zemplín, Spiš a Abov. V umeleckom spracovaní súboru prináša program originalitu a neopakovateľnosť ľudového umenia regiónov.		
Vstupné: 6 €, 3 €
16. február o 10. hod. - Dom kultúry Poprad – Klub Zóna
KARNEVALOVÉ MASKY
Tvorivá dielňa pod vedením Marianny Ďurasovej pre šikovné deti a pre
ich rodičov. Nutné doniesť nožnice, pastelky, fixky.
Vstupné: 1 €
19. február o 18. hod. - Dom kultúry
Poprad – divadelná sála
„Cudzie nechcem a svoje si nedám“
Divadlo Ozvena sa divákom predstaví v štyroch poviedkach: PYTAČKY (A. P. Čechov), ROHY (M. Kukučín), JASTRAB (J. Duračinský),
ZÁZRAČNÁ VRECKOVKA (V. Kalitčuk).
Réžia: R. Kubus. Scéna: J. Majzel. Hudba: M. Karas. Dramaturgia: Ľ.
Štefaňáková.
Hrajú: D. Nemčoková, Ľ. Štefaňáková, M. Rusnáková, J. Majzel,
M. Palko, M. Fečunda, T. Tauchin, R. Kubus.
Vstupné: 4 €

PODTATRANSKÉ MÚZEUM

Vajanského 72/4, Poprad, tel.: 772 19 24, fax: 772 18 68
e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk
www.muzeumpp.sk

Celý február
KAMENNÝ HERBÁR
Výstava zapožičaná z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Poskytne
jedinečnú možnosť - spoznávať rastlinstvo, ktoré bujnelo v močiaroch,
na brehoch riek a jazier, či v lesoch na území Slovenska pred 13 až 14
miliónmi rokov.
Celý február
„OTEC HUSZ“
Výstava pri príležitosti 200. výročia narodenia Dávida Husza.
Celý febuár
KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU – KONZERVÁCIA 2008-2012
Výstava prezentuje laickej verejnosti i odborníkom dobové doklady
osídlenia regiónu severného Slovenska, zachovalý inventár hrobky
a prvú časť jej vzácneho dreveného mobiliára.

21. február o 19. hod. - Dom kultúry Poprad – divadelná sála
GABRIEL JONÁŠ LATINO TRIO
Gabriel Jonáš Latino Trio je nový projekt, ktorý bol od roku 2010 prezentovaný na troch džezových festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Prevažnú časť repertoáru tria tvoria pôvodné kompozície Gabriela Jonáša v nových „latino“ aranžmánoch. Na účinkovanie pozval svojho dlhoročného
spolupracovníka, kontrabasistu Juraja Kalásza a mladého perkusistu s
peruánskymi koreňmi Eddyho Portellu.		
Vstupné: 5 €
23. február o 10. hod. - Dom kultúry
Poprad – divadelná sála
PRINCEZNÁ SO ZLATOU HVIEZDOU
Divadlo CLIPERTON Banská Bystrica
Klasická rozprávka, ktorá má všetko, čo má dobrá
rozprávka mať - krásnu princeznú Ladu s hviezdou na čele, jej otca - dobrého, ale tak trochu povoľného panovníka, zlého kráľa Kazisveta, ktorý
vtrhne na hrad a žiada o ruku princeznej Lady. V rozprávke nechýba ani
múdra a dobrá pestúnka, ktorá má „pod palcom“ nielen kráľa, ale poruke má vždy aj dobrú radu. Je tu aj rozprávkový myšací kožúšok, ktorý
skryje princezninu krásu pri úteku z kráľovstva.
Vstupné: 1,50 €
27. február o 16. hod. - areál Spojenej školy na Letnej ulici v
Poprade
POCHOVÁVANIE BASY a FAŠIANGOVÉ TRADÍCIE
Rozlúčka s fašiangovým obdobím a popoludnie plné zábavy a sladkých šišiek už tradične s FS VAGONÁR a DFS LETNIČKA.
Vstup: voľný
28. február o 18. hod. - Dom kultúry Poprad – divadelná sála
KUPEC BENÁTSKY - ART ACADEMY
Študenti Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade v spolupráci s Art
Academy uvedú premiéru divadelnej hry W. Shakespeara The merchant of Venice /Kupec Benátsky/ v réžii Tatiany Husárovej.
Informácie a predpredaj: kníhkupectvo Christiania 052/77229 44
Vstupné: 3 €
Dom kultúry Poprad (foyer)
MALIARSKE HRY
Výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ na Štefánikovej ulici,
ktoré vznikli v ateliéroch Rudolfa Rabatina a Anny Fedákovej.
Zmena programu vyhradená!
Informácie a predpredaj:
MIC - 052/772 17 00, Dom kultúry Poprad - 052/772 22 55

TATRANSKÁ GALÉRIA

2013, spojená s odovzdaním
Piatok 14. februára o 17. hod.
slávnostné otvorenie priestorov cien výhercom bude vo štvrtok
galérie po komplexnej rekon- 13.februára o 11. hod.
štrukcii.
Odkryté hodnoty
Peter Pollág - Chlapec z našej stála expozícia 115 diel z depozitu
Tatranskej galérie v Poprade.
ulice
Výstava predstaví prierez tvorby
(maľba, grafika, ilustrácia, mozaika) Ďalšie aktivity
významného slovenského autora, Tvorivé dielne - tematické výtvarpochádzajúceho z Popradu
né workshopy k aktuálnej výstave
Slávnostná vernisáž výstavy - 14. Peter Pollág - Chlapec z našej ulice
určené žiakom základných a stredfebruára o 17. hod.
ných škôl.
Od 14. februára v Art Klub SuteKurz večernej kresby – každú
rén Elektrárne TG v Poprade
stredu od 17. hod. do 18.30 hod.
Anjeličkovo
Vernisáž výstavy Anjel Vianoc (od 19.2.2014)
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Podtatranská knižnica v Poprade
Podtatranská ul. 1548/1, Poprad

VÝSTAVY
Oddelenie umenia v Spišskej Sobote
Do 20. februára
IGOR PANČUK – Podtatranská krajina
Výstava olejomalieb známeho ukrajinského autora.
Od 25. februára
ROZPRÁVKOVO II
výstava žiakov ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade
Vernisáž výstavy - utorok 25. februára o 17. hod.

Podtatranské osvetové stredisko
20. február v Centre voľného času v Poprade
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
- obvodné kolo v prednese poézie a prózy I. – III. kat. organizované
POS v spolupráci so Školským úradom Poprad.
21. – 23. február v Šuňave
XXII. DIVADELNÁ ŠUŇAVA
- nadregionálna postupová súťaž neprofesionálneho divadla.
25. február vo Svite
VANSOVEJ LOMNIČKA - súťaž v prednese poézie a prózy pre
dospelých. V spolupráci s Úniou žien a mestom Svit.

GALÉRIA SCHERFELOV DOM

Celý február
...DO TICHA DOMOVA...
Výstava obrazov s tematikou Tatier zo zbierky Jána Simkaniča.

Otvorené: pondelok, štvrtok a piatok od 9. do 12. a od 13. do 15. hod.

Spevácka skupina Slovenka

šíri kultúrne dedičstvo

V decembri 2008 vznikla
pri miestnom odbore Matice
slovenskej v Poprade ženská
spevácka skupina ľudových
piesní Slovenka. Speváčky skupiny majú v repertoári piesne
z Východnej, Štrby a Važca,
odkiaľ pochádzajú, hoci teraz
žijú v Poprade. Anna Kráľová
a Mária Lenková, ako aj Anna
Brutvanová, si priniesli z rodného domu výšivky, krojované
bábiky i vzácne rukopisy zachované po svojich mamkách,
v ktorých je ukryté cenné kultúrne dedičstvo. Majú záujem
nielen ho uchovať, ale aj šíriť v
našom meste a v podtatranskej
oblasti.
Skupina, ktorá má aktuálne 11
členiek, sa stretáva na skúškach
každý druhý týždeň v utorok v
sídle Matice slovenskej v Poprade. Réžiu a choreografiu má
v rukách Anna Brutvanová a o
organizáciu sa stará Jana Palková. Prvým vystúpením bolo 11.
decembra 2008 pásmo piesní v
programe Vianoce s Rúfusom.
Nasledovali mnohé ďalšie, medzi
nimi na viacerých matičných

stretnutiach. Slovenka plánuje
vystupovať na kultúrnych podujatiach v meste Poprad pri
rôznych príležitostiach, a tým
šíriť ľudovú pieseň v Poprade
a okolí. Niektoré členky spolupracujú s FS Vagonár – Stará
škola a vystúpili v galaprograme
súboru Vagonár, ktorý oslávil
40. výročie vzniku. Pred dvoma
rokmi nacvičili pásmo Čepčenie
a vianočný program. Hudobným
obohatením súboru sú dve harmonikárky, matka a dcéra Anna
a Vlasta Vnenčákové. Členka
Mária Lenková je tiež známa svojimi krojovanými bábikami.
Koncom minulého roka Slovenka nacvičila zvykoslovné pásmo k Vianociam, s ktorým vystupovala v kluboch seniorov, v
Podtatranskom múzeu v Poprade
a v rekreačných zariadeniach vo
Vysokých Tatrách.
Popradská Matica ďakuje členkám ženskej speváckej skupiny
Slovenka za zviditeľnenie matičného odboru, za reprezentáciu a
za uchovávanie pôvodného ľudového umenia v našom meste
aj pod Tatrami.
(hre)

Robíme amatérske divadlo, ale na profesionálnej úrovni...
Už osem rokov sa tešia
priaznivci divadla z Divadelných fašiangov (DF), ktoré organizuje Divadlo Commedia
(DC) na javisku v kultúrnom
dome v Spišskej Sobote. Tohto roku sa začali 19. januára
uvedením hry Jozef a Mária
(na foto) v podaní DC, minulú nedeľu pokračovali Kapustnicou. Okrem dvoch hier,
ktoré uvedie Divadlo mladých
Šuňava, všetky ostatné budú
z repertoáru DC.
Známy divadelník, režisér
a herec Vladimír Benko z DC
k tohtoročným Divadelným fašiangom povedal:
- „Na takúto skladbu Divadelných fašiangov sme mali viacero dôvodov. Predovšetkým tieto
DF sú jediná možnosť ukázať
sa domácemu publiku, okrem
predstavení kultúrneho leta.
Vlani v októbri sme chceli urobiť takúto internú prehliadku
k 45. výročiu Divadla Commedia. Žiaľ, nedošlo k tomu a na
festivaloch sme nevideli žiadnu
inscenáciu, ktorá by bola obohatením Fašiangov. Väčšinou to
boli predstavenia postmoderné,
avantgardné a alternatívne.

Myslím si, podľa zloženia nášho
publika, že takéto divadlo by ho
nezaujalo. Preto sme stavili na
istotu. Okrem Commedie diváci
uvidia skvelé komédie Rysavá
jalovica a Muž mojej ženy v podaní divadelníkov zo Šuňavy.“
Divadlu Commedia budú
patriť všetky ostatné predstavenia...
„Chcel by som zvýrazniť skutočnosť, že
uvedieme 9
inscenácií
zo svojho repertoáru! To
je ojedinelý
zjav v neprofesionálnom divadle! Môžeme
s radosťou
konštatovať,
že naše inscenácie sú nadčasové. Čím sme
starší, tým menej sa potrebujeme
štylizovať do jednotlivých postáv.
Fyzicky a typovo sme tak „dorástli“, že na javisku pôsobíme
veľmi dôveryhodne. Stanislavskij
by mal z nás radosť. A ešte jedna
vec! V rámci DF uvádzame tituly
Neprebudený a Malka. Obe ins-

•

cenácie reprezentovali Slovensko
na Svetovom festivale v Monaku. Malka tam bola v roku 2005
a Neprebudený v roku 2013. Je to
dôkaz, že súbor si udržuje vysoký štandard a dokáže zaujať divákov nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí.“
S akou odozvou na vaše
divadelné predstavenia sa
stretávate u divákov?
„Nazdávam
sa, že popradské publikum
nám
fandí
a jednotlivé
predstavenia
majú
vždy
dobrý ohlas.
Nepodceňujeme diváka.
Ceníme
si,
že sa vybral
do divadla,
že opustil na chvíľu svoj televízor, a že vynechal x-tú časť
niektorého seriálu. Mávame aj
predstavenia, keď príde len 20
divákov, ale snažíme sa vytvoriť
takú atmosféru, ako by ich bolo
300! Dlhé roky totiž tvorí krédo
Divadla Commedia: Robíme
amatérske divadlo, ale na pro-

•

fesionálnej úrovni. Takisto roky
vštepujem kolegom, aby si uvedomili, že treba hrať vždy na
sto percent, pretože nikdy nevedia, kto sedí v hľadisku. Bola
by to nesmierna hanba, ak by
po predstavení prišiel podkutý
a fundovaný divadelník s konštatovaním: „No, vy ste to ale
odflákli.“ Trošku ma mrzí, že
na DF je z roka na rok takmer
stále to isté publikum. Veľa ľudí
akoby o nás nevedelo a pritom
počas kultúrneho leta nás videlo vyše 450 divákov. Asi je Spišská Sobota tak trochu bokom,
ale viem, že kto prišiel prvýkrát
na Divadelné fašiangy, neoľutoval a odnášal si z predstavení
len tie najlepšie dojmy a množstvo krásnych myšlienok, ktoré
dokáže ponúknuť len divadelné
umenie. Chcel by som parafrázovať Jozefa z inscenácie Jozef a Mária: „Niekedy snívam
o tom, ja viem, že voľnomyšlienkar by nemal snívať, ale, keď
už, tak o tom, že príde skvelý
sponzor s takou dotáciou, že sa
ľudia o vstupenky na Divadelné
fašiangy v Spišskej Sobote pobijú!“ ( Program DF uverejňujeme na 9. str.)
(pmm)
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POVEDALI SLÁVNI
Neskoré šťastie býva ako krásna jeseň, človek sa z neho teší dvojnásobne.			
G. E. LESSING

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 29. januára má meniny Gašpar, zajtra 30. januára Ema, v piatok
31. januára Emil, v sobotu 1. februára Tatiana, v nedeľu 2. februára Erika, Erik, v pondelok 3. februára Blažej a v utorok 4. februára
Veronika.

VITAJTE MEDZI NAMI
15. januára 2014 - Ľubomíra Šeglová, Mlynica, 21. januára - Zuzana
Zacharová, Šuňava, 22. januára - Hortenzia Dubjelová, Spišská Teplica.

MANŽELSTVO UZAVRELI
18. januára 2014 – Lucia Hudáková a Ján Diabelko, Zdenka Brtaňová a Ján Buc.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Vo štvrtok 23. januára 2014
vo Veľkej s

Michalom Železníkom,
88-ročným

V sobotu 25. januára 2014
vo Veľkej s

Milanom Smolárom,
71-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
Vo štvrtok 30. januára 2014
o 13. hod. vo Veľkej s

Ing. Jánom Miškovecom,
79-ročným

Vo štvrtok 30. januára 2014
o 15. hod. vo Veľkej s

Emilom Gabrišom,
52-ročným

V piatok 31. januára 2014
v Novom Smokovci o 13. hod.

Ruženou Papíkovou,
76-ročnou

Padli za našu slobodu

Kto boli muži – neznámi hrdinovia, ktorí položili svoje životy počas 2. svetovej vojny pod Vysokými
Tatrami? Do značnej miery na to
odpovedá publikácia amatérskeho
vojenského historika a predsedu
historicko-dokumentačnej komisie
pri Oblastnom výbore Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
v Poprade Marcela Maniaka Padli
za našu slobodu.
Publikácia s rozsahom 128 strán
vyšla vo vydavateľstve Jadro koncom minulého roku pri príležitosti
tohtoročného 69. výročia oslobodenia podtatranského regiónu a
70. výročia SNP.
Knižne publikované zoznamy
a portréty padlých z rôznych častí
Slovenska v minulosti už vyšli. Žiadne z nich sa však nezaoberali oblasťou Vysokých Tatier. Túto medzeru
vypĺňa práve táto kniha. Obsahovo
je venovaná padlým, ktorí položili

svoje životy v Popradskom a Kežmarskom okrese najmä v rokoch
1944 – 1945, počas SNP a oslobodzovania nášho regiónu. Čitateľ
v knihe nájde kompletný zoznam
padlých, popravených a zomrelých
vojakov. Zoznam obsahuje príslušníkov 1. československej armády
na Slovensku, 1. československého
armádneho zboru v ZSSR, sovietskych, nemeckých a maďarských
vojakov, partizánov, ale aj civilov.
Celkovo ide o 368 mien a 96 neznámych osôb. Je nutné zdôrazniť, že z tohto počtu u viac ako
120 mŕtvych nešlo o smrť priamo
v boji. Zomreli na následky zranení,
dôsledkom chorôb a u niektorých
obetí nie je príčina smrti známa.
Okrem zoznamu padlých sa v publikácii nachádza 63 stručných životopisných portrétov s fotografiami.
Kniha je obohatená o dokumenty
týkajúce sa padlých.
(mmk)

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 29. januára - Adus, zajtra
30. januára - Altea, v piatok 31.
januára - Adus, v sobotu 1. februára - Tília, v nedeľu 2. februára
- Lekáreň Nemocnice Poprad,
v pondelok 3. februára - Medovka a v utorok 4. februára Sunpharma - Kaufland.
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31
34, Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t.

772 42 22, Tília: Banícka 28, Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka
28, Medovka: Tatranské námestie,
Sunpharma: Moyzesova 3, č. t.
788 03 36.
Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod.
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ
a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

HOROSKOP od stredy do stredy
Nedajte na klebety, ale riaďte
sa vlastným rozumom. Čakajte finančný prílev.

V poslednom
čase ste zavalení prácou. Mali by ste zmeniť
svoj prístup k životu.

Vydarený týždeň vám prinesie veľa radosti a dobrých správ.
Dostanete aj nečakanú návštevu.

Budete potrebovať nejakú čiastku na nepredvídané
výdavky. Požiadajte o pomoc
najbližších.

Budete sa tešiť
zo života, lebo
sa konečne vyrieši nejaký problém,
ktorý vás ťažil.

Program kina CINEMAX Poprad
Od 30. januára do 5. februára

Vejška – o 14. hod. (hrá sa len
1.2. a 3.2.), o 16.10 hod. a o 18.10
hod., Vlk z Walt Street – o 20.10
hod., PREDPREMIÉRA – LEGO
Príbeh 3D – o 14. hod. (hrá sa len
2.2.), Detské kino – Justin, malý
veľký rytier – o 14.10 hod. (hrá
sa len cez víkend), Špinavý trik
– o 16. hod.(nehrá sa 5.2.), Jack
Ryan: V utajení - o 16. hod. (hrá
sa len 5.2.), o 18.40 hod. (nehrá

sa 5.2.) a o 20.50 hod. (nehrá sa
4.2.), PREDPREMIÉRA- Dědictví aneb Kurvaseneříká - o 18.30
hod. (hrá sa len 5.2.), ARTMAX
– Klauni – o 20.50 hod. (hrá
sa len 4.2.), Ľadové kráľovstvo
3D – o 13.50 hod. (hrá sa cez víkend aj 3.2.), Ja, Frankenstein
3D – o 16.20 hod. a o 18.20 hod.,
Blízko od seba – o 20.20 hod.
Viac na www.cine-max.sk (ppš)

Budete musieť zmeniť
názor na nejakú záležitosť. Nebude
sa vám to páčiť, ale presvedčíte sa, že
je to tak pre vás lepšie.
V poslednom
čase sa bezhlavo vrháte do rôznych aktivít, ktoré
vám však neprinesú žiadaný prospech.
Chceli by ste
nejakú zmenu,
lebo sa začínate vo svojom okolí nudiť. Choďte na nejaký výlet, aby ste sa
rozptýlili.

Budete
vo
svojom živle,
lebo dostanete veľa pozvaní na
rôzne stretnutia.
Mnohé pracovné záležitosti sa vyriešia k vašej spokojnosti. V rodine sa tešte z dobrých
správ.
Dostanete
zaujímavú
ponuku, ktorá bude pre vás prínosom. Čaká vás aj nejaká cesta.
Rušné
dni
vám prinesú
veľa priaznivých noviniek, ale
málo pokoja.
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DIVADELNÉ FAŠIANGY 2014
Divadlo COMMEDIA Poprad
2. februára o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
M. Kukučín, V. Benko - NEPREBUDENÝ
16. februára o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
W. Shakespeare, V. Benko - SKROTENIE ZLEJ ŽENY
2. marca o 18. hod. - Divadlo mladých Šuňava
M. Gavran - MUŽ MOJEJ ŽENY
9. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
V. Pankovčín, V. Benko - PASTIER (monodráma)
16. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
D. Dušek, F. Lipták, M. Šulík - ZABÍJAČKA
23. marca o 18. hod. - Divadlo mladých Šuňava
M. Kukučín - RYSAVÁ JALOVICA
30. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
M. Nikolič - KOVÁČI
6. apríla o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
A. P. Čechov - KEĎ MUŽI PLAČÚ
13. apríla o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
F. Švantner, V. Benko - MALKA

Predstavenia sa uskutočnia v Kultúrnom dome v Spišskej Sobote.
Informácie: tel. 0903 825 050, e-mail: vladob@mail.t-com.sk,
predajňa TESCOMA, Nám. sv. Egídia, Poprad, tel. 0904 658 812
Vstupné: 4 €
PP-10

INZERCIA

•
•
•

PREDAJ

Predám novú liaheň na 50 ks
vajec, cena 85 €. Inf.: www.liahen.
sk, č. t. 0907 181 800.
5/14-P
Predám knihy rôznych žánrov
za symbolické 1 €/1 kniha. Inf.: č.
t. 0905 383 132.
6/14-P
Predám chalupu po rekonštrukcii – drevenica 3+1,
pozemok 995 m2. Inf.: č. t.
0905 253 873.
8/13-P
Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám
takmer
nový
dámsky kožuch č. 46 na výšku postavy 165 cm. Inf.: č. t.
0904 569 578.
10/14-P

•
•
•

KÚPA

Kúpim lacno staršie pozinkované tyče na plot, 2,5–3 m
dĺžka, 30 a viac kusov. Inf.: č. t.
0908 254 433.
1/14-K

•
•

RÔZNE

AUTO – spojky, rozvody, náhradné diely. Inf.: www.autowit.sk,
č. t. 0907 181 800.
11/14-R
Dám do prenájmu lacno
2-izb. tehlový byt s balkónom

v centre Popradu. Inf.: č. t.
0905 383 132.
13/14-R
Dám do prenájmu 1–izb.
byt na starom Juhu v Poprade, cena 290 €. Inf.: č. t.
0908 618 332.
14/14-R
Dám do prenájmu garáž
na Partizánskej ulici v Poprade za panelárňou. Inf.: č. t.
0948 881 435.
15/14-R
NOVOROČNÁ
PÔŽIČKA bez potvrdenia o príjme.
Inf.: č. t. 0911 913 849,
16/14-R
0917 668 003.
Hľadám
si
podnájom
1-izb. bytu v Poprade, lokality Juh a Západ. Inf.: č. t.
0902 589 999.
17/14-R
Dvaja mladí ľudia hľadajú podnájom – 1-izb. príp.
2-izb. zariadený byt v Poprade
od 1.2.2014, cena do 270 € s energiami. Inf.: č. t. 0948 459 998,
0915 929 821.
18/14-R
Mladá rodina hľadá do
prenájmu 2-izb. byt v Poprade do 280 €. Inf.: č. t.
0944 449 593.
19/14-R

•
•
•
•
•
•

•

SPOLOČNOSŤ Secuiritas
s.r.o. otvára kurzy odbornej
spôsobilosti SBS. Prihlásiť sa môžete na t. č. 052/456
24 11, 0905 754 052, e-mail:
skola@securitaspp.sk
alebo
osobne v sídle spoločnosti Okružná 761/25 (budova
SOŠ Poprad).
20/14-R

Na Hrebienku postavili
čínsky múr
Na Hrebienku v týchto dňoch
finišujú práce na Tatranskom
čínskom múre, ktorý je vytvorený
z 270 m3 snehu. Múr je priechodný a privedie návštevníkov od
pozemnej lanovky až k najväčšej atrakcii tejto
zimy k Tatranskému ľadovému dómu. Dóm
doplnil
jeho
autor František
Bálek o nové ľadové sochy, aby
už od piatka 31.
januára bol hlavnou atrakciou
ne of i ci á lnych
Majstrovsti e v
sveta v tesaní ľadových sôch Tatry
Ice Master na Hrebienku. Počas
troch dní ľadoví sochári z desiatich krajín vdýchnu život až 46
tonám ľadu.
„Pôvodne bol názov čínsky
múr len pracovný, ale časom sa
tak udomácnil, že už náš múr
inak ako čínsky ani nenazveme,“
povedal s úsmevom na margo
tatranskému múru jeden z tvorcov myšlienky Martin Šabľa.
Múr bude 60 m dlhý, 3 m vysoký

MESTO

a 1,5 m široký.
„Od piatka 31. januára do
nedele 2. februára nás čakajú
Majstrovstvá v tesaní ľadových
sôch Tatry Ice Master. Tentokrát
okrem sochárov z Európy privítame aj japonských a ruských
majstrov ľadu,“
povedala Lenka
Maťašovská, výkonná riaditeľka
OO CR Región
Vysoké Tatry.
Minulý
rok
navštívilo
podujatie Tatry Ice
Master takmer
21 tisíc ľudí a to
bol pre organizátorov obrovský
záväzok, aby nič nepodcenili
a opäť prilákali na Hrebienok
davy. Okrem ukážok tesania ľadových sôch, účastníkov čaká aj
bohatý sprievodný program s hudobnými vystúpeniami. V piatok
bude účinkovať Marián Čekovský
s Natašou Džunkovou, v sobotu
Katka Knechtová a v nedeľu podujatie uzavrie veľkolepá ľadová
ohňová show maďarského umelca Zsolta M. Tótha.
(ppš)

POPRAD

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

na prenájom nehnuteľnosti
nebytového priestoru v budove na Ul. Ludvíka Svobodu, súp. č. 3783
v Poprade o celkovej výmere 235,26 m2, katastrálne územie Poprad,
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na
liste vlastníctva č. 4330. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve
vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 4 441,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 5. februára 2014 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
informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82
PP-13
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POPRAD

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

na prenájom nehnuteľnosti
nebytového priestoru v budove na Novomeského ulici, súp. č. 3918
v Poprade o celkovej výmere 118,40 m2, katastrálne územie Poprad,
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na
liste vlastníctva č. 3455. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve
vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 2 613,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 5. februára 2014 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
informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82
PP-14
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Aerobik je v Poprade obľúbený
Vo štvrtok sa v telocvični Obchodnej akadémie v Poprade
konalo obvodné kolo v aerobiku žiačok a žiakov stredných
škôl. Postupovalo sa priamo na
celonárodné majstrovstvá stredných škôl, keďže sa o miestenky
popasoval z nášho kraja okrem
Popradu len Prešov.
Aj keď inde v Prešovskom kraji až taký veľký záujem o aerobik
nie je, v Poprade to najmä dievčatá, veľmi baví. Dôkazom toho
bola aj obvodná postupová súťaž
v priestoroch obchodnej akadémie, na ktorej sa zišlo približne
60 pretekárok. Bojovali o päť postupových miest na Majstrovstvá
Slovenska v aerobiku stredných
škôl. Zvyšnú päticu vytvoria za
Prešovský kraj súťažiace z Prešova. Súťaž bola štvorkolová po 50

minút. Začalo sa dance aerobikom, dievčatá pokračovali kondičným posilňovaním tae – bo,
obľúbenou zumbou, ale nechýbala ani powerjoga.
Z náročnými disciplínami sa
najlepšie popasovala Andrea
Pokorná z obchodnej akadémie,
ktorú nasledovali spolužiačky
z tejto školy – Petra Mašlonková
a Natália Petriľáková. Najlepšiu
päťku doplnili študentky Gymnázia na Ul. D. Tatarku – Martina Pospíšilová a Adriána Kubovčíková. Pripravené v prípade
potreby budú dve náhradníčky
z Obchodnej akadémie a Cirkevného gymnázia Poprad. Tieto pretekárky teda postupujú na
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
uskutočnia 13. februára v Žiari
nad Hronom.
(mav)

Veľká cena Slovenska

Slovenská lyžiarska asociácia organizuje cez víkend 15. a 16.
februára na Štrbskom Plese 59. ročník medzinárodných lyžiarskych pretekov v alpských disciplínach – Veľká cena Slovenska
2014. V sobotu sa bude súťažiť v obrovskom slalome a v nedeľu
v slalome. Záujemcovia môžu menovité prihlášky zaslať na oficiálnom
tlačive „FIS ENTRY FORM“ do 14. februára do 13. hod. V sobotu odštartujú preteky prvým kolom muži o 9. hod. a o 10.30 hod.
pôjdu prvé kolo ženy. Druhé kolo začnú muži o 12. hod a ženy
o 13.30 hod. V nedeľu sa preteky začnú tiež o 9. hod.
(šif)

•

Popradské hokejistky si
schuti zastrieľali aj proti ďalšiemu
súperovi v rámci celoslovenskej
nadstavbovej časti 1. hokejovej
ligy žien. V sobotu 25. januára
doma prestrieľali tím HC Topoľčany v pomere 9:1 a pripísali si ďalšie tri body do tabuľky,
v ktorej si držia druhé miesto za
favorizovanou Spišskou Novou
Vsou. V ôsmom kole sa predstavia hráčky HK Poprad na ľade
HC Petržalka 2010 v sobotu 1.

•

Cyklisti ukončili sezónu
Popradský cyklistický klub
Unitrek Bike Team Poprad ukončil svoju premiérovú sezónu.
Svoje ambície začína pomaly
napĺňať, o čom svedčia aj čiastkové dobré umiestnenia talentovaných detí v rámci Slovenského
pohára.
Seriál pretekov Slovenského
pohára v cyklokrose mal na programe 13 podujatí, z toho jedno
organizoval aj popradský oddiel vo
Svite. Družstvo talentovaných cyklistov z Unitrek Bike Team Poprad
sa nestratilo. V konečnom hodnotení skončilo na peknom treťom
mieste v konkurencii 85 tímov.
Toto je jasný signál napredovania
cyklistiky pod Tatrami.
„Fungujeme od apríla minulého roka a po sezóne sme sa stali

Samosprávy sa snažia o inovatívnu
starostlivosť o seniorov
Od októbra 2011 prebieha trojročný projekt HELPS (akronym
názvu Domáca starostlivosť o starých a ohrozených ľudí a stratégie
lokálnych partnerstiev v strednej
Európe). Zaoberá sa inovatívnymi
formami starostlivosti o starých
ľudí. Partnermi projektu za Slovensko sú dve inštitúcie – Sociologický ústav SAV a Združenie miest
a obcí Slovenska. Vedúcimi projektu sú talianski partneri z mesta
Terst. Zúčastňuje sa na ňom 12
partnerov zo siedmich stredoeurópskych krajín.
Jedným z doterajších cieľov projektu, ktorý už bol zrealizovaný,
bolo zmapovať súčasnú životnú situáciu starých ľudí žijúcich v mestách v krajinách strednej Európy,
ako aj využívanie nových netradičných spôsobov starostlivosti.
Kľúčovou súčasťou projektu sú tzv.
pilotné aktivity, v rámci ktorých sa
testujú nové formy starostlivosti
o starých ľudí. „Naša slovenská
pilotná aktivita sa zameriava na
využitie tzv. telekomunikačných
zariadení v podobe náramku alebo mobilu, ktoré detekujú pohyb
seniora, prípadne zdravotne postihnutého človeka a v prípade potreby

Krátko zo športu

februára o 14. hod.
Basketbalisti BK Iskra Svit,
po stredajšej prehre v Nitre v pomere 92:78, zabodovali v sobotu
25. januára na vlastnej palubovke
proti tímu ŠKP Banská Bystrica.
Zápas bol dramatický až do konca
a domáci ho vyhrali tesne 84:82.
V tabuľke sa posunuli Sviťania na
štvrtú priečku a v najbližšom kole
nastúpia už dnes o 18. hod. na

prekvapením seriálu Slovenského
pohára. Našou ambíciou je vytvoriť v Poprade Centrum talentovanej mládeže, no zatiaľ sme nestihli
nazbierať dostatočný počet bodov.
Najvýraznejší úspech dosiahla
tretím miestom Dominika Turócziová na Majstrovstvách Slovenska v cyklotriale v kategórii staršie
žiačky a kadetky, ktoré sa konali
v polovici decembra. V klube momentálne pracujeme z trinástimi
deťmi a už sme začali s prípravou
na ďalšiu sezónu. Všeobecná telesná príprava pozostáva z tréningov
v telocvični, behov a túr bez bicykla. Prvé preteky nového ročníka
Slovenského pohára sa uskutočnia
už 13. apríla v Turčianskych Tepliciach,“ zhodnotil činnosť tímu
tréner Jozef Nazarej.
(mav)

•

ihrisku MBK Handlová.
Podtatranská futsalová liga pokračovala v piatok večer 8. kolom.
Výsledky: OV SZM 1983 – Stará
škola 2:10, Orságh Veľká team – Do
počtu! 2:1, Neo Poprad – FK Levoča 6:9, Futsal team Union Poprad –
FK Poprad U19 4:1, Veľký Slavkov
– Slovanet Poprad 1:4. V tabuľke
sídli na prvom mieste stále neohrozene bez straty bodov Futsal Team

umožnia na základe identifikácie
konkrétnej situácie zabezpečiť potrebnú pomoc,“ uviedol Marcel
Sedlačko z Asociácie Samaritánov
SR, ktorá na projekte spolupracuje prevádzkovaním dispečerského
centra v Starej Ľubovni.
Na silikónovom náramku sa
nachádza červené tlačidlo, ktoré
v prípade potreby daný človek stlačí a na druhej strane sa mu ozve
fundovaný poradca. Rovnako je to
i v prípade mobilu, ktorý navyše
mapuje lokáciu starého alebo zdravotne postihnutého človeka. Z pilotnej akcie vypracuje Sociologický
ústav SAV do konca marca 2014
prípadovú štúdiu. Porovná aj oba
typy telekomunikačných zariadení.
V záverečnej časti projektu bude
na základe skúseností a poznatkov
z pilotných aktivít navrhnúť efektívne riešenia a odporúčania na aplikáciu nových spôsobov starostlivosti
o starých ľudí, ktoré im môžu napomôcť v čo najdlhšej samostatnosti
a zotrvaní v pôvodnom prostredí.
Nezastupiteľnú úlohu v tom zohrávajú samosprávy, ktoré môžu spoluvytvárať podmienky na využívanie
nových inovatívnych foriem starostlivosti o seniorov.
(ppp)

Union Poprad. 9. kolo je na programe v Aréne Poprad v piatok 31.
januára od 18. hod.
V 7. kole Majstrovstiev Slovenska oblasti Východ starších žiakov
privítali v sobotu 26. januára na
svojej palubovke hráči VK Junior
2012 Poprad v dvojzápase rovesníkov z ŠA Košice. V oboch prípadoch opäť ťahali za kratší koniec
po výsledkoch 1:3 a 0:3. V tabuľke
sú stále bez víťazstva na poslednom ôsmom mieste.
(ppv)

•
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Kamzíci nevzdávajú
boj o tretiu priečku

Tabuľka slovenskej hokejovej
extraligy je zaujímavo podelená.
O víťaza základnej časti sa bijú dva
tímy. O výhodu domáceho prostredia v play off zasa trojica, do
ktorej patria aj Popradčania. Zvyšné celky súperia o vyraďovaciu
časť, no sú ohrozené aj barážou.
Hokejisti HK Poprad odohrali v uplynulom týždni tri zápasy,
v ktorých vyslovene nesklamali.
Uhrali však len tri body po domácom víťazstve nad Skalicou,
proti ktorej sa výrazne strelecky
darí najmä Samuelovi Mlynarovičovi. Ten okrem jedného prípadu
bodoval v každom vzájomnom
zápase aktuálneho ročníka. Dvakrát sa presadil aj v piatok. „Každá
sezóna je iná, no teraz sa mi darí
najmä proti Záhorákom. Som rád,
pretože do každého zápasu idem
naplno a chcem bodovať, prípadne
pomôcť mužstvu v obrane. Verím,
že sa ešte presadím aj v poslednom
vzájomnom dueli, ale aj v iných zápasoch,“ povedal po stretnutí popradský útočník. Zápas sa vydaril aj
lotyšskej posile v bráne Edgarsovi
Masalskisovi, ktorý vychytal nulu,

no nemal k nej ďaleko ani v utorok
proti Piešťanom. Celkovo za svoj
chrbát od svojho príchodu pod Tatri veľa pukov nepúšťa.
Popradu patrí v tabuľke zatiaľ
piate miesto.
Výsledky: 42. kolo v utorok
21. januára ŠHK 37 Piešťany –
HK Poprad 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
43. kolo v piatok 24. januára
HK Poprad – HK 36 Skalica 6:0
(2:0, 3:0, 1:0) góly Popradu: 10.
Samuel Mlynarovič (M. Kurali,
Š. Fabian), 16. Juris Štals (T. Sýkora), 21. Adam Lapšanský (T.
Sýkora, J. Štals), 24. Samuel Mlynarovič (A. Kroták), 40. Jakub
Makovský (J. Drábek, S. Takáč,
47. Juris Štals (A. Lapšanský, A.
Kroták). 44. kolo v nedeľu 26.
januára HKM Zvolen – HK Poprad 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) gól Popradu: 29. Arne Kroták (S. Mlynarovič, M. Kurali).
Program: 45. kolo v piatok 31.
januára o 17. hod. HK Poprad –
MsHK Žilina, 46. kolo v nedeľu
2. februára o 17. hod. HC Košice
– HK Poprad.
(mav)

FK Poprad začína novú éru

(Dokončenie zo str. 1)
„Nestanovujeme si divoké ciele. Chceme vytvoriť podmienky
pre tunajších hráčov, ktorí si to
zaslúžia. Nie je našou prioritou
skupovať hráčov z iných kútov
Slovenska a už vôbec nie zo zahraničia. Garantujeme finančnú
stabilitu klubu na najbližších
päť rokov v súčasných podmienkach,“ dodal R. Dvorčák.
Do klubu vstúpil aj popradský
primátor Anton Danko. „Vždy
som podporoval šport a hlavne ten
mládežnícky. Verím, že do klubu
vtiahnem aj iných, ktorí ho budú
finančne podporovať. Ďakujem za
dôveru, ktorú mi preukázali všetci členovia FK Poprad, veľmi si to
vážim. Išiel som do toho aj preto,
že krstný otec mojich detí - Janko
Kováčik, ako prezident SFZ, ma
požiadal, aby som pomohol popradskému futbalu,“ povedal 1.
viceprezident FK Poprad pre A mužstvo.
O finančných možnostiach hovoril 2. viceprezident pre mládež
Pavol Šlosár. „Rozpočet na celú
sezónu A - tímu je približne okolo 100-tisíc eur. Pre mládež okolo
75-tisíc eur. Berie sa teda do úva-

hy 50 percent sumy na dohratie
sezóny 2013/2014,“ spočítal. Hovorilo sa aj o tom, že podlžnosti
voči hráčom sú už takmer všetky
vysporiadané.
Hráči si tak naplno mohli užiť
unikátne vyhrievaný trávnik
NTC už v januári. Bratislavský
Slovan bol možno priveľkým
sústom, ale popasovali sa s tým
dobre. „Začať prípravu lepšie ako
s majstrom Slovenska sa ani nedá.
Súper bol kvalitnejší a my sme
narazili na svoje limity. Zahrali
si všetci hráči, aby vedeli, na čom
treba pracovať. Chlapci boli trochu vystresovaní, ale keď to opadne, uvedomia si, aké je to hrať na
tak úžasnom štadióne. V Poprade
sa dostal futbal na inú úroveň
a podľa mňa ho čaká rozvoj,“
zdôrazňoval tréner FK Poprad
Vladimír Lajčák. Jedným z hráčov, ktorý v studenom počasí „vymrzol“ na ihrisku počas celých
90 minút bol Pavol Rams. „Sme
radi, že sa štadión dokončil a že tu
môžeme hrať. Bol to skvelý zážitok
hrať proti majstrovi. Je to jedno
z najlepších mužstiev v Corgoňlige
a pre nás to bola dobrá previerka
schopností,“ doplnil.
(mav)
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Kaufland
berie
stravné
lístky!

Platí len v obchodnom dome Kaufland Poprad.
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