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So snehom bojovalo veľké množstvo ľudí i techniky
Mesto Poprad pokračovalo
minulý týždeň v odstraňovaní
následkov snehovej kalamity.
V stredu bolo do čistenia mesta
nasadených 16 kusov techniky a 80 pracovníkov menších
obecných služieb. Pri čistení
zastávok MHD vypomáhali aj
pracovníci firmy Brantner. V
časti Matejovce bola do čistenia parkovísk a ciest nasadená
aj snežná fréza. S pomocou
príslušníkov mestskej polície a
vďaka porozumeniu obyvateľov
tamojšieho sídliska boli uvoľnené i parkovacie plochy, ktoré
tak bolo možné systematicky
dočistiť.
Z Oravskej ulice a z ďalších
lokalít, kde sa už odhrnutý sneh
nahromadil, pracovníci Správy
mestských komunikácií sneh
odvážali. Technika SMK v Poprade, ako aj externých dodávateľov
pracovala na sídliskách Juh, Západ, v centre mesta, vo Veľkej i
v Spišskej Sobote. Celú stredajšiu noc bola nasadená technika
aj na čistenie pešieho prístupu
do časti Stráže. „Denne zasadala
operatíva, ktorá sa snaží dostupnou technikou usmerňovať ľudské
a technické kapacity, ktoré máme
k dispozícii. Zároveň sa snažíme

získať ďalšiu technickú
výpomoc. Vzhľadom
na množstvo snehu,
ktoré je potrebné z
niektorých úsekov vyvážať - pretože ho nie
je kam pluhovať - je
problém s pomalším
tempom dočisťovania,“
uviedol
viceprimátor Igor Wzoš. Vďaka
pochopeniu starostov
okolitých obcí bol vo
štvrtok počet ľudí v
teréne vyšší o ďalších
90 pracovníkov menších obecných služieb.
Celkovo tak v teréne vďaka tejto
pomoci ručne dočisťovalo mesto
160 ľudí, čo sa doposiaľ aj napriek
snehovým kalamitám v minulosti ešte nestalo. Boli nasadení do
vnútrobloku bytových domov
Sólo, Memphis a Orient na sídlisku Západ (na foto výpomoc z
Veľkej Lomnice), na uliciach Šrobárova, Rázusova, Svätoplukova,
Bajkalská, Pavlovova, vnútroblok
Letná a MPČĽ na sídlisku Juh.
Vo štvrtok bolo do čistenia mesta
od snehu nasadených 18 mechanizmov, z toho 7 z SMK a ďalších
11 od externých dodávateľov.
Pracovníci SMK v spolupráci s

Účasť v Poprade bola ešte
nižšia ako priemer Slovenska
Sobotňajšie referendum o rodine je neplatné. Účasť v rámci SR dosiahla iba 21, 41 perc.
oprávnených občanov, keď sa
na referende zúčastnilo 944 674
ľudí. Na prvú otázku odpovedalo áno 94,5 perc., na druhú otázku 92,43 perc. a na tretiu 90,32
perc. Nie označilo pri prvej
otázke 4,13, pri druhej 5,54 a pri
tretej 7,34 perc. hlasujúcich.
V Prešovskom kraji sa na referende zúčastnilo 32,3 perc.
oprávnených občanov.

Na sídlisku Juh využila v sobotu svoje právo zúčastniť sa na plebiscite
aj Popradčanka Jana Galovičová.

externými posilami pokračovali
tiež vo vyvážaní snehu z uličiek,
v ktorých ho už vzhľadom na
nahromadené množstvo nebolo

možné pluhovať. Takto prišli na
rad ulice Sadová, Kvetná, Mládeže a Chalupkova.
(Pokračovanie na str. 3)

Poslanci majú pred sebou
bohatý program

V zasadačke Mestského úradu
v Poprade sa dnes 11. februára
2015 o 9. hod. začne 1. zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Po procedurálnych otázkach je
v programe zriadenie 6-člennej mestskej rady a voľba členov mestskej rady, do ktorej sú
navrhovaní dvaja zástupcovia
primátora mesta a predsedovia
komisií.
V programe je zaradený návrh
na zriadenie komisií MsZ mesta
Poprad a voľba ich predsedov,
podpredsedov a členov komisií.
Poslanci v tejto súvislosti prerokujú návrh dodatku Štatútu mesta Poprad, keďže je plánované

zvýšenie počtu komisií zo 4 na
5: komisiu sociálnu a bytovú (za
predsedu je navrhovaný Pavol
Gašper), komisiu finančnú (navrhovaný Štefan Pčola), komisiu
výstavby a majetku (navrhovaný
Slavomír Božoň), komisiu školstva, športu a mládeže (navrhovaný Vladimír Lajčák) a komisiu
regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry (navrhovaný
Ondrej Kavka). Poslanci budú
voliť aj predsedu výboru volebného obvodu č. 1 (centrum, sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota,
Matejovce, Stráže pod Tatrami) a
č. 2 (sídliská Juh a Kvetnica).
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

V SPOLOČNOSTI Schüle
Slovakia v Poprade sa vo štvrtok
12. februára uskutoční stretnutie
nemeckého veľvyslanca Thomasa
Gotza s konateľmi spoločnosti,
ako aj ďalšími hosťami. Pozvanie
prijal aj primátor Popradu Jozef
Švagerko.
V KINOKLUBE Film Europe
Poprad, ktorý funguje v Tatranskej galérii sa bude vo štvrtok
19. februára o 19. hod. premietať
film s názvom Zimný spánok.
OBVODNÉ kolá v prednese
poézie a prózy Hviezdoslavov
Kubín sa v Poprade uskutočnia
v stredu 18. februára v Podtatranskej knižnici a vo štvrtok 19.
februára v Biznis centre.
PREŠOVSKÝ
samosprávy
kraj a Podtatranská knižnica
v Poprade vyhlásili 1. ročník
súťaže školských časopisov Podtatranský školák pre žiakov základných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja.
Prihlášky do súťaže je treba zaslať
na bibliografia@kniznicapp.sk do
konca júna 2015.
RIADITEĽKA súťaže krásy
Miss Slovensko Karolína Chomisteková predstavila v sobotu
v Bratislave novinárom a širokej verejnosti dvanásť finalistiek
20. ročníka Miss Slovensko
2015. O korunku krásy zabojuje aj 20-ročná Nicole Naelová
z Popradu. Finálový večer Miss
Slovensko 2015 odvysiela televízia JOJ v priamom prenose 24. apríla.
(ppš)
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Účasť ...

Rozbehla sa spolupráca okresných miest na Spiši

Za okrúhly stôl v Kežmarku
po prvýkrát zasadli v stredu 4.
februára primátori a prednostovia piatich okresných miest
Spiša, aby rozbehli spoluprácu
v prospech regiónu. Stretnutie vzišlo z iniciatívy primátora Kežmarku Jána Ferenčáka
a popradského primátora Jozefa Švagerka. Výstupom rokovania by mala byť dohoda,
či memorandum o spolupráci
okresných miest na Spiši.
Každé mesto má svoje špecifické problémy, ale existuje
množstvo oblastí, ktoré spájajú región. Na tom sa zhodli aj
predstavitelia piatich okresných miest Spiša za okrúhlym
stolom. „Prišli sme k záveru,
že musíme komunikovať ešte
intenzívnejšie ako doteraz. Budeme pracovať na dohode o spolupráci a výstupom by malo
byť memorandum o spolupráci
a vzájomnej propagácii. Musíme si vyšpecifikovať oblasti,
o ktoré sa chceme oprieť, a ktorým sa budeme prioritne venovať. Doprava, cestovný ruch,
infraštruktúra, či ekonomika
sú oblasti, ktoré môžu posunúť
náš región dopredu,“ povedal
primátor Kežmarku Ján Ferenčák, ktorý ako prvý zvolal toto
stretnutie hláv samospráv. „Dohodli sme sa na pravidelnom
stretávaní na kvartálnej báze
a budeme sa striedať. Oficiálne
som preto odovzdal štafetu mestu Poprad, kde sa opäť zídeme
o tri mesiace,“ dodal.

Podľa J. Ferenčáka by mal takto
posilnený región vystupovať voči
väčším partnerom ako VÚC, či
vláda. „Hľadali sme možnosti,
ako získať peniaze do regiónu.
Ak sa spojíme, budeme silnejším
partnerom voči orgánom, ktoré
o tom rozhodujú,“ zdôraznil primátor Kežmarku.
„Spiš bol v Uhorsku lídrom
a tak chceme aj dnes z nášho regiónu vybudovať jedno z najrozvinutejších centier Slovenska,“
uviedol primátor Levoče Milan Majerský. „Nie je dôležité,
ako často sa budeme stretávať,
ale aby tie výstupy mali zmysel.
Vkladám do našej spolupráce
veľkú nádej,“ pokračoval primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný. „Pevne verím, že naše partnerstvo nebude len formálne, ale
bude živé. Územná spolupráca
je jedným z pilierov v novom
programovacom období,“ doplnil primátor Starej Ľubovne

Ľuboš Tomko.
Mesto Poprad teda, ako druhé
v poradí, privíta primátorov
okresných miest Spiša o tri
mesiace. Popradský primátor
Jozef Švagerko bol jedným z iniciátorov spolupráce, preto má
tiež predstavu, ako by to mohlo
fungovať. „Každá cesta začína
prvým krokom a toto je on. Je
to potvrdenie myšlienky, že spolu dokážeme viac. Každé mesto
má svoje špecifické problémy, ale
zistili sme, že máme aj spoločné.
Sme v regióne, kde prioritou by
mal byť cestovný ruch. Nemali
by sme sa tiež vybíjať pri akciách,
ktoré by boli v rovnakých termínoch. Každé mesto má svoju
významnú akciu na ročnej báze.
Sú to napríklad Spišské výstavné
trhy, v Kežmarku EĽRO, Dni
Majstra Pavla v Levoči alebo
Ľubovniansky jarmok. Spoločne by sme ich chceli propagovať,“ povedal.
(mav)

Uvoľnenie parkovísk

Správa mestských
oznamu alebo inak do(Dokončenie zo str. 1)
komunikácií sa obracia
hodnúť vyprázdnenie
V obvode Poprad, do ktorého
na domových dôverníkov a predsedov bytových spoparkoviska na presný čas a o tomto čase upovedomiť
patrí okres Poprad a okres Levoča prišlo spolu v 111 okrskoch
dispečing SMK. Zimná údržba vo chvíli uvoľnenia
ločenstiev v meste s návrhom a zároveň prosbou o
hlasovať 24,71 perc.
parkoviska operatívne pošle mechanizmus, ktorý
pomoc. Keďže čistenie parkovísk v obytných zónach
V samotnom meste Poprad sa
prázdne parkovisko dokáže rýchlo vyčistiť. Telefónje kvôli parkujúcim autám veľmi komplikované, nena nemožné,
predvádzaciu
jazdu
v 26 okrskoch pre referendum zú-Príďteraz
odporúča
SMK: Formou vyveseného
ne číslo na dispečing je 052/7731 526.
(pmg)
častnilo 19,6 perc. oprávnených vo- k vášmu predajcovi SEAT,
AUTONOVA, s.r.o.
ličov. Na prvú otázku odpovedalo
a získajte svoj LED darček!
áno 94,55, nie 4,08 perc., na druhú
áno 92,63, nie 5,4 perc. a na tretiu
áno 89,75 a nie 8 perc. hlasujúcich.
V žiadnej z obcí v Popradskom
okrese nedosiahla účasť 50 a viac
perc. Najvyššiu účasť zaznamenali v obci Šuňava 46,6 perc., Ždiar
ÓGIE
43,6 perc. a Liptovská Teplička 37,8
perc. Najnižšia účasť bola vo Veľkom Slavkove 13,1 perc., v Lučivnej
ENJOYNEERING
13,2 perc. a v Mengusovciach 13,9
perc.
Pre
zaujímavosť,
v
Levočskom
TECHNOLOGY TO ENJOY
ak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dynaokrese saužažodv 11
18-tich
zú- domov v crossoveri SEAT Altea
čom a multimediálnym vybavením
890 ◊ obciach
alebo sa odvezte
www.seat.sk
0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte
po modeloch
SEAT s Coool
výbavou
častnilo
na referende
viac
ako navyše
50 a užívajte si jazdu v novom aute.
perc. oprávnených občanov, najviac
NÁZEV
AUTONOVA
s.r.o., Priemyselný ADRESA
areál Východ 3406, 058TEL/WEB
01 Poprad
NANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM
ÚVERU: 85,5 perc. Počas rev Harakovciach
Tel./fax: 052/773 04 71, e-mail: seat@autonova.sk, www.autonova.sk PP-7
ferenda vládol pokoj.
(pmm)
AUTONOVA, s.r.o.

A

nancovanie
tretiny

A SPRACOVANIE

LEON ST KOMBI

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

1/2

Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

Priemyselný areál Východ 3406
058 01 Poprad
tel.: 52/7731549
e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk
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Poslanci majú pred sebou bohatý program
(Dokončenie zo str. 1)
MsZ sa bude zaoberať i návrhom na schválenie dodatku č.
1 k Zásadám prenájmu nebytových priestorov a stanoveniu
minimálnych cien za prenájom
nebytových priestorov. Ďalej je
v programe informatívna správa
ohľadne riešenia problému prístupových lávok k polyfunkčným
bytovým domom na Námestí sv.
Egídia v Poprade, návrh na zrušenie uznesenia MsZ, ktoré sa týka
schváleného spôsobu prevodu
nehnuteľností v areáli bývalých
Duklianskych kasární a schválených podmienok obchodnej
verejnej súťaže a ďalšie návrhy
týkajúce sa hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. MsZ
prerokuje aj návrh na zrušenie
Všeobecne záväzného nariadenia mesta o používaní symbolov mesta Poprad, návrh VZN o
ustanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení
miest, kde je voľný pohyb psa a

vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev
na území mesta Poprad, návrh
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Poprad, návrh
na zrušenie VZN o dodržiavaní
čistoty na verejných priestranstvách, verejnom poriadku, zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a
o obmedzení a zákaze požívania
alkoholických nápojov na území
mesta Poprad a dodatku č. 1 k
tomuto VZN a ďalšie. Poslanci
prerokujú aj návrh na odvolanie a
delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl i do rady školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poprad a do
obecnej školskej rady. V programe bude i návrh na vecnú náplň
rozpočtu na rok 2015 v programe
šport, návrh na schválenie vstupu
mesta Poprad do miestnej akčnej
skupiny ProTatry, do ktorej je navrhovaný na zastupovanie mesta

Igor Wzoš, návrh na schválenie
zástupcu mesta v Rade Združenia Euroregión Tatry, kde je
navrhovaný primátor Jozef Švagerko, ďalej návrh zástupcov v
predstavenstve a dozornej rade
Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Región Vysoké Tatry, návrh zmeny v komisii pre priestorové plánovanie mesta Poprad,
návrh na zmenu rozpočtu mesta
na rok 2015, návrh na schválenie
podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
mesta Poprad a ďalšie. Šesťročné
funkčné obdobie súčasnej hlavnej kontrolórky Zity Kozlerovej
sa končí 31. marca 2015. V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je potrebné 40 dní pred
dňom konania voľby vyhlásiť na
úradnej tabuli a spôsobom v
mieste obvyklom voľbu hlavného kontrolóra a schváliť súvisiace
náležitosti.
Súčasťou programu sú i interpelácie poslancov. Zasadanie MsZ
je verejné.		
(pmm)

So snehom bojovalo veľké množstvo ľudí i techniky
(Dokončenie zo str. 1)
Štyri pluhy pokračovali v čistení ciest v jednotlivých častiach
mesta, na čistenie chodníkov boli
nasadené malé kolesové nakladače. V čistení ulíc a vývoze snehu
sa pokračovalo aj v noci.
Technika ďalej dočisťovala
predovšetkým parkoviská a pešie ťahy. Vďaka pomoci hasičov s
vysokozdvižnou plošinou boli zo
strechy zimného štadióna uvoľnené aj masy zľadovateného snehu,
ktoré by pri náhlom zosuve mohli
poškodiť dažďové zvody. Od zľadovateného snehu bola vyčistená
aj strecha na telocvični na Francisciho ul. a na dome kultúry.
V piatok pracovalo na odstraňovaní následkov snehovej kalamity spolu 22 mechanizmov na
sídliskách a v jednotlivých častiach mesta. Snehová fréza pracovala na rozširovaní chodníkov
popri ceste I/67 z centra mesta
na sídlisko Juh. Spolu 70 pracovníkov menších obecných služieb
čistilo chodníky na sídlisku Juh, v
centre mesta, okolí nemocnice a
tiež medzi MsÚ a okresným úradom. Vývoz snehu pokračoval v
uliciach Uralská, Chalupkova,
Oravská a Budovateľská.
Keďže meteorológovia vydali
pre okres Poprad výstrahu, podľa
ktorej malo z nedele na pondelok

napadnúť miestami
20-35 cm nového snehu, zvolal primátor
Popradu Jozef Švagerko v nedeľu napoludnie krízový štáb. Mesto
si zaumienilo predísť
ďalším problémom
so snehom. Hneď so
začiatkom sneženia
vyrazilo do popradských ulíc 8 mechanizmov, ktoré sa sústredili na čistenie
mestských komunikácií a chodníkov. Údržbu ciest a chodníkov
komplikoval silný vietor, ktorý
vytváral snehové jazyky a záveje.
Samospráva situáciu monitorovala a v prípade zhoršenia situácie
bola pripravená povolať do údržby
techniku aj od externých dodávateľov. SMK tiež doplnila zásoby
chemického posypu. Od začiatku kalamity do konca minulého
týždňa použili popradskí cestári
viac ako 100 ton soli. V pondelok
popoludní opäť v meste Poprad
zasadal krízový štáb, aby aktuálne
zmapoval situáciu s odstraňovaním následkov minulotýždňovej
snehovej kalamity. Vzhľadom na
vyhlásenie 1. kalamitného stupňa
na cestách okresu Poprad z dôvodu silného sneženia a vetra, došlo
k prevereniu technických kapacít
pripravených na výjazd. V prípa-

•
•

•
•
•

•

de zhoršenia počasia bola SMK
pripravená nasadiť ďalšie stroje
od externých dodávateľov. „Situácia je stabilizovaná, vzhľadom na
množstvo snehu však stále pokračujeme v dočisťovaní mestských komunikácií a chodníkov,“ uviedol v
pondelok primátor Popradu Jozef
Švagerko. Spolu 40 pracovníkov
menších obecných služieb ručne
čistilo chodníky v centre mesta,
ďalších 14 z firmy Brantner čistilo
schodiská na chodníkoch na sídliskách Juh, priechody pre chodcov a mosty. Oddelenie životného
prostredia MsÚ v Poprade koordinovalo orezávky a spracovanie
zlomených konárov a stromov,
ktoré mohli predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre okoloidúcich obyvateľov. Pri monitoringu a koordinácii jednotlivých
prác spolupracujú aj hliadky mestskej polície.
(mag)

Krátke správy

OBEC Švábovce usporiada
v poslednú nedeľu pred Popolcovou stredou pre deti a ich rodičov
prvý ročník Snehuliakova. Úlohou
súťažiacich bude postaviť čo najviac
snehuliakov vyšších ako 99 cm.
DNES 11. februára o 19. hod. sa
v art café Groteska v Poprade uskutoční cestovateľské premietanie
Antona Friča o utečencoch v Iraku.
NA SLOVENSKU sa začala
verejná zbierka na podporu Národného stretnutia mládeže P15,
ktoré sa uskutoční na prelome júla
a augusta v Poprade. Potrvá až do
10. augusta a má názov P 15 - pomáhame mladým. Viac na www.
narodnestretnutiemladeze.sk.
V STREDU 18. februára sa vo
Svite uskutoční festival umeleckého prednesu poézie a prózy žien
Vansovej Lomnička, ktorej spoluorganizátorom je aj Podtatranské
osvetové stredisko Poprad.
PREVÁDZKOVÝ čas pozemnej lanovky na Hrebienok je predĺžený do 19.hod. do 15. februára
2015. Práve v podvečerných hodinách ľudí na Hrebienok lákajú
vysvietené sochy, ktoré vytvorili
súťažiaci počas nedávnych medzinárodných majstrovstiev v tesaní
ľadových sôch a tiež Tatranský
ľadový dóm. Ďalšie predĺženie
prevádzkovej doby sa prehodnotí
podľa stavu sôch a počasia.
VÍŤAZOM súťaže v zručnosti kuchárov na veľtrhu Danubius
Gastro sa stal Patrik Balkóci,
Chef de partie z Grand Hotela
Kempinski High Tatras. Obhájil
tak svoje minuloročné prvenstvo. Zlatú medailu mu v tomto
ročníku súťaže porotcovia udelili
za prepeličku so zelerovým pyré,
marhuľový knedlík s gazdovskou
slaninou s rehydrovanými marhuľami na portskom víne.
ZAMESTNANEC, ktorý mal
v roku 2014 zdaniteľné príjmy len
zo závislej činnosti a nepoberal
príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, môže najneskôr do
15. februára písomne požiadať
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V tomto roku
vychádza zákonom stanovený dátum na nedeľu, zamestnanci tak
môžu žiadať o zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej
osoby zo závislej činnosti do pondelka 16. februára.
V PIATOK 13. februára sa
v Tatranskej Lomnici uskutoční
Prvá plesová veselica tatranských
osád, na ktorej bude účinkovať aj
Tanečné štúdio Super z Popradu a hudobná skupina Exotik zo
Stropkova.
(ppš)

•

•
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Vrtuľníky

pomáhali lyžiarom
Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
ATE pomáhala v sobotu 7.
februára popoludní lyžiarovy
vo Vysokých Tatrách. Vrtuľník
zo strediska v Poprade letel do
Lomnického sedla.
Pomoc leteckých záchranárov
potreboval španielsky lyžiar,
ktorý po páde utrpel poranenie ramena. Lekára k lyžiarovi spustili na lane pomocou
palubného navijaka, v teréne
ho v spolupráci s Horskou záchrannou službou ošetril. Z Vysokých Tatier ho vrtuľníkom
transportovali do popradskej
nemocnice.
(zut)

Vodič pod
vplyvom alkoholu

Poverený príslušník Diaľničného oddelenia PZ Mengusovce začal trestné stíhanie vo veci
prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, nakoľko
u vodiča nákladného motorového vozidla bolo zistené požitie alkoholických látok.
Policajná hliadka v pondelok
2. februára o 9.45 hod. na diaľnici D1 smerom od Popradu na
Važec, zastavila nákladné motorové vozidlo a to z dôvodu, že
jeho vodič sa dopustil priestupku tým, že na diaľnici predchádzal iné motorové vozidlo, pričom to zákon zakazuje pri jeho
kategórii vozidla.
Vodič Pavol bol zastavený a pri
následnej kontrole bol podrobený aj dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,19 mg/l, čo je
v prepočte takmer 2,5 promile.
Na základe zistených skutočností
bol vodič predvedený na policajné oddelenie. Vodičovi bola obmedzená osobná sloboda, bolo
voči nemu vznesené obvinenie
z uvedeného trestného činu a bol
umiestnený do cely policajného zaistenia.
(krp)

Prednáška

Petra Hámora
Podtatranské múzeum v Poprade pozýva na prednášku Petra Hámora spojenú s obrazovou
prezentáciou s názvom Tibet
- Mount Everest. Uskutoční sa
v stredu 18. februára o 18. hod.
vo výstavnej miestnosti múzea.
Vstupné 2 €.
(ppš)

Majú veľké vedomosti a skúsenosti, ale aj srdce

Na konferencii Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov (SKZZ) minulý piatok v Poprade zapísali do záchranárskej
Galérie cti päť mien. Ocenenie
získali za nezmazateľnú stopu,
ktorú zanechali v rozvoji slovenského záchranárstva, za obetavý
prístup k svojmu povolaniu,
pacientom, kolegom... Ukázali,
že nestačí mať len vedomosti a
skúsenosti, ale aj veľké srdce.
Boris Lackovič za organizátorov povedal: „V tomto 2. ročníku
Galérie cti sa do nej zaradili Alena
Koščáková zo záchrannej služby
Nemocnice Poprad, Pavol Dovjak,
vodič, ktorý stál pri zrode záchrannej služby v Kežmarku, Tomáš Bašta, ktorý svojím prínosom prispel k
vybudovaniu košickej záchrannej
služby a motivoval mladých záchranárov pri tvorbe záchranného
systému, Libuša Blaščáková, vrchná
sestra z leteckej záchrannej služby v
Poprade a in memoriam Marta Pavúková, ktorá pôsobila v záchrannej službe vo Veľkom Krtíši.“
A. Koščáková začínala v popradskej nemocnici v roku 1975.
Pracovala na neurologickom
oddelení, ARO, RLP, RZP a naposledy na oddelení urgentnej
medicíny ako vrchná sestra. Zaspomínala: „K záchranke som
sa dostala náhodou, keď hľadali
sestry pre záchrannú službu. Aj s
„árom“ som robila na záchranke
33 rokov. Prežila som tam veľmi
veľa, výjazdov, veľa silných momentov... Najviac som citlivá vždy

Ocenení záchranári Alena Koščáková, Pavol Dovjak, Libuša Blaščáková, Tomáš Bašta a Maroš Pavúk, ktorý prevzal cenu za svoju
mamu in memoriam.		
FOTO - Marta Marová
veľmi krásne. Je to nadštandardná
pri deťoch. Dodnes sa neviem
služba tým, že vrtuľník môže prispamätať z jedného dievčatka,
ktoré som viezla z nemocnice naletieť aj na ťažko prístupné miesta.
Tak môžeme pacienta čím skôr
späť domov zomrieť. Malo nádor
zachrániť a previezť tam, kde to
na mozgu, ale bolo optimistické,
potrebuje. Vďaka rýchlosti veľakrát
pekne rozprávalo, až som zabudla
zachránime ľudský život. Mňa tá
zobrať veci zo sanitky. Dlho som sa
práca veľmi bavila, bol to môj konevedela zmieriť, že také dievčatko
muselo zomrieť.“
níček a robila som ju s radosťou.
Práca zdravotníckych záchraBoli aj ťažké situácie a zásahy. Sponárov je skutočne poslaním,
mínam si na jeden infarkt, ktorý
musia ju robiť so srdcom plným
sa stal na chate v neprístupnom
ľudskosti. Denno-denne sa streteréne. Bolo veľmi zlé počasie a
vrtuľník nemohol letieť. Šesť hotávajú s bolesťou, utrpením, ba i
tragickými osudmi. O mnohých
dín som navigovala záchranárov,
by vedela rozprávať aj Popradčankým pacienta naložili do sanitky
a previezli do Bratislavy. Bola som
ka Libuša Blaščáková, ktorá dlhé
šťastná, že to prežil.“ Stáva sa, že
roky pôsobila v leteckej záchranzáchranárom niekto poďakuje,
nej službe. Vlani síce odišla do dôale oni nečakajú vďaku. Riadia sa
chodku z postu vrchnej sestry, ale
svojím mottom Ľudský život je
stále v nej ešte pomáha. Dodala:
naše poslanie.
(mar)
„Letecká záchranná služba je niečo

Vstupenky
na koncert Inekafe

Aj takto sa dá tráviť voľný čas a využiť bohatú snehovú nádielku. Desiati „dobrodruhovia“ od Popradu až po Spišskú Novú
Ves si v nedeľu 8. februára užívali krajinu ako z rozprávky. Partia známych a kamarátov nasadla do skibusu v Spišskej Novej
Vsi smerom na Mlynky/Biele Vody a tam sa k nim pridali ďalší. Obuli si bežky a vyrazili na 20 kilometrovú túru smerom na
Novoveskú Hutu. Nazbierali sa desiati, a to sa vyplatilo. Náročnú trať si museli sami vyšliapať a tak sa pri tvorení stopy na čele
pelotónu poctivo striedali. Napokon za necelých šesť hodín dorazili do cieľa. Jazda rozprávkovým Slovenským rajom bola pre
každého obrovským zážitkom.
FOTO - Juraj Haraszthy

Populárna slovenská kapela
Inekafe oslávi 20. výročie veľkým európskym turné. V Poprade budú vystupovať v sobotu
21. februára o 21.30 hod. vo
viacúčelovej hale Aréna. Vstupenky sa dajú zakúpiť v predajnej sieti Ticketportal alebo
priamo v Aréne.
Spomedzi tých, ktorí sa zapojili do súťaže o vstupenky na
koncert v našom meste a splnili
jej podmienky boli vyžrebovaní:
Anna Šolonyová, Kukučínova
ul., Spišské Bystré, Ján Pripoň,
Rastislavova ul., Poprad, Simon
Zavacký, Vodárenská ul., Poprad
a Ján Jakubčák, Podjavorinskej
ul., Poprad.
Vyžrebovaní čitatelia získavajú po jednej vstupenke, ktorú si
môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.
(ppš)
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Viac návštevníkov prichádza v lete než v zime
Mestskú informačnú kanceláriu (MIK) v Poprade navštívilo
od polovice júna do konca roka
2014 takmer 11 700 ľudí. Ďalších
bezmála 600 požiadalo o informácie mailom a približne 1 300
telefonicky. Pôvodne mestské
informačné centrum sa minulý
rok pretransformovalo na MIK
ako mestskú príspevkovú organizáciu a presťahovalo do časti
priestorov bývalého kina Tatran
na Námestí sv. Egídia. Riaditeľka
MIK Lucia Pitoňáková môže byť
s návštevnosťou na novom mieste
spokojná. Domáci aj zahraniční
hostia kvitujú lepšie umiestnenie
a prístup k informáciám.
Čo sa týka zloženia turistov
podľa národností, 51 percent
tvorili Slováci, 20 perc. Česi, 10
perc. Poliaci, 6 perc. Nemci. Medzi zahraničnými klientmi boli
zastúpené hádam všetky krajiny
Európy, ale nechýbali ani návštevníci zo zámoria - USA či Kanady,
z Japonska, Taiwanu či Izraela.
Najviac vyhľadávali informácie o
samotnom Poprade, nasledovali
rozmanité všeobecné informácie,
na treťom mieste bolo kupovanie
vstupeniek na rôzne podujatia,
ďalej informácie o Vysokých Tatrách a nákup suvenírov. Záujmu
sa tešili mapy, pohľadnice, magnetky, poháre, perá, pexesá, ale aj
tričká a šály. Najbližšie chce MIK
zaradiť do suvenírovej palety von-

Návštevníci MIK vyhľadávajú rôzne informácie, ale prichádzajú si tiež
kúpiť vstupenky na rozmanité podujatia. FOTO - Marta Marová
né sviečky s motívom Popradu.
V zime sú síce tiež veľké možnosti
Najbežnejšie otázka bola: Čo môlyžovačky a iných zimných šporžeme v Poprade navštíviť? MIK intov, ale nie toľko, čo v lete. Preto sa
formovala o pamätihodnostiach,
návštevníkov počas zimnej sezóny
ale i o vyhliadkovom autobuse,
objaví oproti letnej možno tretina,“
galérii, múzeu... Turisti hľadali tiež
podotkla riaditeľka MIK. V súvislosti s univerziádou návštevníci
synagógu a kasárne - hlavne českí
smerovali skôr na Štrbské Pleso a
hostia si takto chceli zaspomínať
všeobecne do Vysokých Tatier, než
na roky strávené pod Tatrami.
do Popradu. Mesto Poprad preto
Mohlo by sa zdať, že najsilnejšia je pod Tatrami zimná sezóna,
využilo Deň Popradu a takisto
no podľa údajov MIK, najväčší
celý program univerziády na svoju
počet návštevníkov zaznamenáprezentáciu priamo v Tatrách.
vajú v lete. Najsilnejší bol august
MIK v súčasnosti disponuje veľkým množstvom propagačných
s takmer 2 900 klientmi, za ním
materiálov, ktoré zaktualizovala.
september, október a tesne júl.
Po novom roku spustila i svoju
Ani januárová Svetová zimná
webovú stránku www.visitpoprad.
univerziáda v Tatrách výraznejšie
sk a etablovala sa tiež na Faceneovplyvnila počet návštevníkov
booku. Aj takýmto spôsobom rozMIK počas zimy. „Letná turistika ponúka veľmi široké možnosti
šírila možnosti poskytovania informácií o Poprade.
(mar)
trávenia voľného času v regióne.

Mesto Poprad poskytuje viacero sociálnych
služieb. Podľa údajov, ktoré spracoval sociálny odbor Mestského úradu v Poprade, patrí
k vyhľadávaným podporná sociálna služba v
jedálni. Poskytuje ju v jedálni na Komenského
a Baníckej ulici, ktoré pripravujú racionálnu,
šetriacu a diabetickú stravu pre tých občanov, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí alebo
majú nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek, či
nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb.
Pre imobilných a málo mobilných občanov je
zabezpečovaný dovoz stravy priamo do bytu
prostredníctvom Domu SČK v Spišskej Sobote. V roku 2014 mesto poskytovalo stravovanie 351 klientom v jedálni na Komenského ul.,
688 na Baníckej ulici a 386 v Dome SČK s doplatkom mesta. Spolu ide o 1 425 stravníkov,
z toho v minulom roku pribudlo 342 nových.
Mesto ďalej poskytuje občanom, ktorí sú
na to odkázaní, opatrovateľskú službu, a to
kvalifikovanými opatrovateľkami v ich prirodzenom domácom prostredí. Vlani bola táto
služba poskytovaná 188 prijímateľom prostredníctvom 58 opatrovateliek. Opatrovateľská služba sa poskytuje aj v Dome s opatrovateľskou službou (DOS) Xenón obyvateľom
mesta Poprad, ktorí poberajú starobný alebo

invalidný dôchodok tak, aby si mohli aspoň
čiastočne zabezpečovať svoje životné potreby
pri zachovaní vlastného súkromia. V DOS sa
nachádza 105 bytových jednotiek, z toho 70
jednoizbových a 35 garsóniek.
Mesto Poprad poskytuje sociálne služby aj
prostredníctvom Centra sociálnych služieb,
ktorého je zriaďovateľom. Patrí do neho zariadenie pre seniorov v dvoch budovách - na

Túžiš
prestať piť?

Otvorené stretnutie anonymných alkoholikov sa uskutoční vo
štvrtok 5. marca 2015 od 17.30
do 18.30 hod. v kostole Bratskej
jednoty baptistov na Jahodnej 5 v
Poprade - Veľkej. Vchod je od zastávky MHD dole schodmi, blízko
železničného mosta. Stretnutie je
otvorené pre závislých, ich príbuzných, priateľov... Podujatie sa koná
pod mottom: Túžiš prestať piť? My
sme to dokázali. Jeden od druhého sa učíme, ako žiť bez alkoholu.
Príď medzi nás, lebo to funguje!
Kontakt: 0905 584 362.
(ppp)

Dopravná akcia
na cestách

Od pondelka až do nedele bude
aj na území Slovenska európska
dopravno-bezpečnostná akcia.
TISPOL je medzinárodná stavovská
organizácia združujúca služby dopravnej polície európskych štátov.
Prvá tohoročná akcia je zameraná
najmä na kontrolu nákladných vozidiel, autobusov, ako aj dodržiavanie povinností ich vodičov. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie
rýchlosti, zákaz požívania alkoholu
alebo omamných látok. Policajti
skontrolujú aj tachografy. Pozornosti neujde ani dodržiavanie doby
odpočinku, povinných prestávok a
predpísané doklady, ktoré sú vodiči
povinní mať pri sebe.
(ppš)

mov, seniori sa zúčastnili aj na muzikálovom
predstavení v Divadle Jonáša Záborského
v Prešove, otváracom organovom koncerte
Popradskej hudobnej jesene, filmovom predstavení Nedotknuteľný, slávnostnom koncerte
orchestra Štátnej filharmónie Košice s operným recitálom Adriany Kučerovej a Filipa
Tůmu a na podujatí Tretí vek sa zabáva.
Medzi poskytované sociálne služby pre seniorov a ťažko zdravotne
postihnutých
občanov
patrí prepravná služba. V
roku 2014 ňou bolo prepravených 1 174 osôb.
V rámci posudkovej činnosti spracovali pracovníci odboru sociálneho MsÚ 236
posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na
sociálnu službu. K ďalším službám poskytovaným mestom Poprad za účelom zvýšenia
kvality sociálnych služieb sa zaraďuje masážno-relaxačné centrum vo Veľkej, liečebno-rehalibitačný pobyt pre seniorov, vyhľadávacia činnosť osôb, ktoré potrebujú sociálnu
službu, a to najmä seniorov starších ako 80
rokov, ktorí majú zníženú schopnosť orientácie v zmenách v sociálnej oblasti.
S podporou mesta Poprad bola poskytovaná n.o. Léthé sociálna služba s použitím telekomunikačných technológií - monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci, ktorú v roku
2014 využívalo 15 klientov.
(ppm)

Občania využívajú rôzne sociálne služby
Komenského ul. s kapacitou 97 miest a na
Okružnej ul. s kapacitou 35 miest. Ďalej zariadenie opatrovateľskej služby, ktorého kapacita
je 30 miest a v roku 2014 jeho služby využilo
59 osôb. Denný stacionár pre občanov, ktorí sú
na sociálne služby odkázaní len na určitý čas
počas dňa má 10 miest a v roku 2014 poskytlo
služby 11 osobám.
Popradskí seniori radi využívajú aj služby
denných centier, ktorých je v meste 9 a združujú približne 900 občanov. Okrem iných
aktivít sa zúčastnili na Športovom dni Mám
na to, tvorivých dielňach s hlinou, zapojili sa
do projektu Viac chuti o zdravom stravovaní,
uskutočnil sa tiež rehabilitačno-liečebný pobyt v kúpeľoch Piešťany, cyklus zdravotných
prednášok zameraných na témy rakoviny prsníka a rôzne druhy gynekologických problé-
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Odborná výučba prvej pomoci
Na hodinách biológie si
siedmaci v ZŠ Komenského
v Poprade vyskúšali prvú pomoc. Takto sa snaží vedenie
školy v spolupráci so Strednou
zdravotníckou školou v Poprade posilniť vedomosti žiakov
v tejto oblasti, ktorá je považovaná pre každého človeka
za základnú gramotnosť popri
čítaní, písaní, či počítaní.
Siedmakom zo ZŠ Komenského sa vo štvrtok 5. februára
počas troch vyučovacích hodín
venovala zástupkyňa riaditeľa
SZŠ v Poprade Tatiana Pavlíková a dve jej pomocníčky
z radov študentov SZŠ. „Prvú
pomoc považujeme za základnú gramotnosť. Okrem písania,
čítania a počítania, by mali
žiaci vedieť poskytnúť prvú pomoc. Učíme zážitkovou formou,
ktorá deti vždy viac baví. Na
základných školách nemajú deti
možnosť vyskúšať si prax na fi-

gurínach,“ povedala T. Pavlíková. Podľa nej a podľa štatistík
vie len málo ľudí poskytovať
prvú pomoc. Je dobré podchytiť čo najmladšiu generáciu.
„Do škôl prichádza množstvo
hendikepovaných detí, a tak sa
to určite zíde aj ich spolužiakom. Aj nám sa v škole stalo,
že minulý rok dostal jeden zo
žiakov ťažký epileptický záchvat
a do nášho príchodu a zalarmovania pomoci sa o neho spolužiaci vzorne postarali. Prvá pomoc bola na mieste a chlapcovi
určite zachránili život,“ dodala.
SZŠ sa chce týmto projektom posunúť aj do ostatných
škôl, aby si každý mohol vyskúšať v praxi základy poskytovania prvej pomoci. „Toto je
projekt, ktorým by sme chceli
osloviť základné školy a nielen
čo sa týka žiakov, ale chceme
vzdelávať aj učiteľov,“ doplnila
T. Pavlíková.

V učebných osnovách sú
v rámci biológie len tri vyučovacie hodiny v školskom roku
zamerané na prvú pomoc. Preto
takúto aktivitu v ZŠ Komenského privítali. „V rámci dlhoročnej
spolupráce zo SZŠ sme sa dohodli na odbornom učení hodín
biológie v siedmom ročníku. O
ďalšie dva mesiace máme pripravený ešte jeden tematický celok,
tak verím, že k nám prídu hostia
zo SZŠ opäť,“ uviedla zástupkyňa
riaditeľa ZŠ Komenského Eva

Bednárová.
Siedmaci pozorne sledovali
a počúvali. Na figurínach videli, ako môžu zachrániť život dospelému človeku, ale aj
malému dieťaťu. „Doteraz som
nevedel, ako pomôcť dieťaťu. Už
viem, že treba v prvom rade volať prvú pomoc a do jej príchodu
pomáhať ranenému,“ prezradil
Zdeněk Rezničák. „Hodina bola
zaujímavá a privítala by som
ich aj viac,“ uzavrela Viktória
Zemanová.
(mav)

Kontraktačný deň cvičných firiem
V Obchodnej akadémii Poprad
sa v stredu minulý týždeň konal už 7. ročník kontraktačného dňa cvičných firiem, na kto-

rom sa zúčastnilo 8 cvičných
firiem a 1 študentská spoločnosť zo stredných škôl z Prešova, Vranova nad Topľou, Žiliny,
Dolného Kubína a z popradskej Obchodnej akadémie.
Na kontraktačnom dni cvičné firmy nielen
prezentovali
svoju činnosť
formou
výstavných panelov, katalógov,
propagačných
materiálov
i

elektronickými
pre z e nt á c i am i ,
ale aj uzatvárali
obchody. Súčasťou kontraktačného dňa boli tiež
tri súťaže, na ktorých získali ocenenia aj domáce
cvičné
firmy.
Víťazom v kategórii najlepší
manažérsky tím sa stala cvičná
firma LKW Walter z Obchodnej akadémie Poprad. Cvičná
firma Horolezecká škola TATRY sa umiestnila na 2. mieste
v kategórii najkrajší výstavný
stánok a najzaujímavejší ka-

talóg, cvičná firma Autoškola
OA sa umiestnila v tejto kategórii na 3. mieste.
Veríme, že študenti získané
vedomosti a zručnosti zužitkujú po ukončení štúdia v praktickom živote.
Magdaléna Zavacká

Pre gymnazistov je výučba s tabletmi pútavá

Gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade, ktoré je súčasťou siete škôl s inovatívnym spôsobom výučby pomocou tabletov
a dotykových technológií „Škola na dotyk”,
pokračuje v tomto type vzdelávania aj v aktuálnom školskom roku. V rámci projektu
bola škola v minulom školskom roku vybavená modernými tabletmi, vzdelávacím
softvérom a dotykovým displejom, čo je
veľká obrazovka, ktorá v špeciálnej učebni
nahradila tradičnú tabuľu.
V súčasnosti sa v škole pomocou uvedených technológií vyučuje celkovo sedem
predmetov - chémia, biológia, cvičenia z
biológie, matematika, základy finančnej
matematiky, fyzika a občianska náuka.
Celkovo tak do kontaktu s dotykovými

technológiami prichádza na škole 250
žiakov. „Naše doterajšie skúsenosti z výučby pomocou technológií ukázali, že tablety
zmodernizovali vyučovanie a urobili ho
pútavejším. Viac žiakov motivovali na prírodovedných predmetoch k aktívnejšiemu
prístupu, k vyhľadávaniu informácií, ako
aj k získaniu lepšieho vzťahu k predmetu.
U žiakov sa zlepšila ich samostatnosť, vedia
informácie triediť a spracovávať využitím
rôznych tabletových aplikácií. Tablety rozvíjajú u žiakov nielen ich hravosť, ale aj
vedomostnú tvorivosť a v nemalej miere aj
zvedavosť a záujem o nové informácie,” hovorí profesorka Beáta Taylorová.
Tablety si veľmi pochvaľujú aj samotní
žiaci. „Vyučovanie s tabletmi je zábavnejšie.

Nemusíme si nosiť do školy zošity ani knihy,
všetky poznámky píšeme do tabletov prstom
alebo perom a máme v nich aj učebnice. Potrebné informácie si vieme nájsť na internete.
V niektorých predmetoch pracujeme aj na
projektoch, ktoré spracujeme pomocou tabletových aplikácií,” hovoria terciáni Samuel
Sopko a Katarína Krupková.
Na projekte ŠKOLA NA DOTYK participuje okrem uvedeného popradského gymnázia aj ďalších deväť škôl z celého Slovenska
- v Bratislave, Šamoríne, Nitre, Bošanoch,
Púchove, Detve, Banskej Bystrici, Trstenej a
Sabinove. Onedlho k nim pribudnú ďalšie
dve - Základná škola Andreja Kmeťa z Levíc
a košické gymnázium svätého Tomáša Akvinského na Zbrojničnej ulici.
(mik)

11. 2. 2015

Spotrebiteľ
pod ochranou

Strana 7

Hoci ide o vysávače, stále ide o peniaze...

Najprv sa ohlási
telefonicky, že dostal
na vás kontakt. Nevie
od koho, vie však, že
ste cez deň doma, ste
senior a že vám treba pomôcť. A začína
tým, že na druhý deň
je pred vašimi dverami. V byte. Pred rodinným domom. Nič od vás nechce, chce
vám „iba“ ukázať, ako dnes fungujú najrýchlejšie, najčistejšie vysávače. Podomového predajcu neodradí nič. Ani váš argument, že synovec v týždni byt povysával.
On vám chce iba pomôcť a iba ukázať, aké
účinky má luxovanie v byte.
Spotrebiteľ po skončení neobjednaných
prác neveriacky pozoruje, že veru jeho byt

je ešte čistejší, než keď bol čistý. A predajca
je na koni. Iba dnes je kúpna cena 2500 eur.
Zdá sa vám to veľa, po hodnej chvíli ponúka
zľavu. Už ale aj s ponukou podpisu kúpnej
zmluvy. Budete mať vysávač ešte dnes za
vynikajúcu cenu 1500 eur. Že nemáte toľko
peňazí? Žiaden problém. Podpíšete úverovú
zmluvu a budete platiť iba 80 eur a trochu po
dobu 20 mesiacov. A zaplatíte preddavok. To
iba pre istotu, aby podomový predajca mal
za cestu k vám. Že to bude trochu drahšie
než pôvodná ponuka? Ale platiť budete iba
80 eur. Každý mesiac. Čo urobíte? Poradíte
sa a ak nechcete tovar, ktorý nepotrebujete,
odstúpte od kúpnej zmluvy. Máte právo po
dobu do 14 dní odo dňa podpisu zmluvy
alebo prevzatia tovaru. Potom už „iba“ vrátiť
do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zakúpe-

ný tovar. Povinnosťou predajcu je do 14 dní
odkedy prijal toto podanie vrátiť vám, ako
spotrebiteľovi kúpnu cenu. Samotným odstúpením od zmluvy končí platnosť zmluvy
úverovej. Preto poučenie: nezabudnite - neprijímajte hovory, ktoré nechcete, ak prijímate, neprijímajte nepozvaných hostí. Ak už aj
prijmete, nepodpisujte žiadne zmluvy, ktoré
by vás zbytočne trápili, zvlášť keď ide o kúpu
tovaru, ktorý nepotrebujete. A na záver: Ak
vám aj predkladajú zmluvu, pýtajte si ju preštudovať. Iba preto, aby ste sa poradili, aby ste
prípadne nepodpisovali. Jednoducho preto,
aby ste nemali potom problémy. Ten, ktorý
vám chce predať tovar, či uzatvoriť zmluvu,
chce predovšetkým vaše peniaze. A vy sa
ich predsa nechcete zbaviť iba pre pekné oči
podivných predajcov...
Michal Fáber

Víkend bude patriť Divadelnej Šuňave

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade v spolupráci
s obcou Šuňava a tamojším
miestnym kultúrnym strediskom usporiada XXIII. ročník
Podtatranského súťažného festivalu neprofesionálneho divadla
Divadelná Šuňava.
Na podujatí sa zúčastní celkom
osem divadelných súborov, z nich
dva popradské - DS Trma - vrma
zo ZUŠ pri Spojenej škole a DS
Šťastlivec zo ZUŠ Poprad.
Festival sa začne v piatok 13.
februára o 9. hod. predstavením

Štvrtok 12. februára o 17. hod./
DK Poprad - divadelná sála
PETER A LUCIA
Hudobno-dramatický program
v podaní Strednej zdravotníckej
školy v Poprade. Predpredaj: 0914
105 556, Kníhkupectvo Christiánia Poprad.Vstupné: 2 €
Nedeľa 15. februára o 10. hod./
voľná plocha pred Arénou Popradskí
POCHOVÁVANIE BASY
A FAŠIANGOVÉ TRADÍCIE
Rozlúčka s fašiangovým obdobím a predpoludnie plné zábavy
a sladkých šišiek už tradične s
FS Vagonár, DFS Letnička a DFS
Venček.
Vstup: voľný
Štvrtok 19. februára o 18. hod./
DK Poprad - divadelná sála
SLOVENSKÉ KOMORNÉ
DIVADLO MARTIN
V ďalších častiach martinského
divadelného sitkomu pribudnú
nové postavy slávnych dejateľov z
Národného cintorína. Www.narodnycintorin.sk - 3. a 4. časť

Ukradnutý čas v podaní popradského DS Trma-vrma, o 9.40 hod.
uvedie DS Tote tam zo ZUŠ A.
Cígera Kežmarok miniatúru Kým
si po nás príde zubatá, o 10. hod.
zahrá DS Trma-vrma Čakanku,
o 10.13 hod. DS Tote tam Kde
sa dvaja bijú, tam... O 10.25 hod.
bude javisko miestneho kultúrneho domu patriť miniatúre Oplatilo sa v podaní DS „L“ zo ZUŠ Levoča. Po nej o 10.35 hod. sa opäť
predvedie DS Tote tam s Baladou
o stolčeku, o 10.55 hod. DS „L“ s
Ohlasmi dávnych vekov, o 11.06

hod. DS Trma-vrma V tichu. Popoludní o 15.15 hod. zahrá DS
Tote tam Deň ako stvorený pre...,
o 16.10 hod. DS Trma-vrma Nahí
a o 17.10 hod. opäť DS Tote tam
miniatúru Lenka. V piatok absolvujú účinkujúce divadelné súbory
seminár aj tvorivé dielne.
V sobotu 14. februára sa
program začne o 12.30 hod. hrou
Sen noci svätojánskej v podaní DS
Školáčik zo ZŠ Šuňava, o 13. hod.
sa predstaví DS Ramagu zo Spišskej Starej Vsi s Goralskými rozprávkami, od 14.10 hod. uvedie

Info a predpredaj: MIK 052/7721
700, DK 052/7722 255
Vstupné: 11 €
Sobota 21. februára o 17. hod./
DK Poprad - divadelná sála
POMôŽME POMÁHAŤ
Pod záštitou primátora
mesta Poprad
Jozefa Švagerka
Cirkev adventistov siedmeho dňa
a mesto Poprad pozývajú všetkých na benefičný koncert speváckeho zboru CASD z Banskej
Bystrice a s hosťujúcimi sólistami
z Košíc.
Vstupné: dobrovoľné
Nedeľa 22. februára o 10. hod./
DK Poprad - divadelná sála
TANCULIENKA A SMEJKO
Veselé hudobné predstavenie pre
najmenších s detskými pesničkami od chrobáčikov čmeliaka
Smejka a lienky Tanculienky.
Infoapredpredaj:MIK052/7721700
a Ticketportál.sk Vstupné: 4,50 €
Piatok 27. februára o 17. hod./
DK Poprad - Klub Zóna

DONSKÍ KOZÁCI
Piesne v podaní sólistov Donského
kozáckeho chóru. Piesne veselé,
roztopašné, zádumčivé, ale hlavne
svojské a typické pre kozácku dušu.
Info a predpredaj: MIK 052/7721
700, DK O52/7722 255
Vstupné: 6 a 3 €
Február - 15. marca/ foyer/ DK
Poprad
MIZNÚCE SOCHY
Výstava prác žiakov Spojenej školy - elokovaného pracoviska ZUŠ
na Komenského ulici v Poprade,
ktorý pracovali na projekte Miznúce sochy. Projekt bol zameraný

DS Šťastlivec
za sebou sedem predstavení - Na pieskovisku,
V divadle, Potomok, Verný sluha,
Následník trónu, Čože? a Mimi a
Líza. O 14.45 hod. zahrá DS Gašparko zo ZŠ Lendak miniatúru
Chaos v rozprávke. Po seminári
a tvorivých dielňach sa Divadelná Šuňava skončí o 17. hod. hrou
Trúchliaci pozostalí, ktorú predvedie DS Theatrobalans zo Spišskej
Belej. Vyhodnotenie súťažného
festivalu a vyhlásenie výsledkov sa
očakáva o 18.15 hod.
(ppm)

na úlohu sôch vo
verejnom priestore
a žiaci pátrali, zisťovali, fotili, kreslili
sochy na sídliskách
mesta Poprad.
Projekt bol realizovaný
neformálnou skupinou
Priestor pre krajinu a kultúru a bol
podporený nadáciou Intenda v 6.
ročníku grantovej schémy Oživujeme verejný priestor. Autori projektu: Ľubica Ftoreková, Svetlana
Justininanová, Rastislav Mačura.
Pripravujeme:
Utorok 3. marca o 19. hod./ DK
Poprad - divadelná sála
MIROSLAV DONUTIL
Obľúbený český herec a skvelý
rozprávač sa predstaví v prorame svojimi príhodami, ktorými
dokáže rozosmiať, fantasticky
zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj rozplakať!
Info a predpredaj: MIK 052/7721
700, DK O52/7722 255
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Ľudom nechýba sila, ale vôľa.		

V. HUGO

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 11. februára má meniny - Dezider, zajtra 12. februára - Perla, v piatok 13. februára - Arpád, v sobotu 14. februára - Valentín,
v nedeľu 15. februára - Pravoslav, v pondelok 16. februára - Ida,
Liana a v utorok 17. februára - Miloslava.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Vo štvrtok 5. februára 2015
vo Veľkej s

Milanom Ištokom,
62-ročným

V piatok 6. februára 2015
vo Veľkej s

Elenou Hudákovou,
81-ročnou

V piatok 6. februára 2015
v Matejovciach s

Františkom Bolhom,
69-ročným

V sobotu 7. februára 2015
vo Veľkej s

Jánom Smolárom,
66-ročným

V pondelok 9. februára 2015
vo Veľkej s

Martinom Zgeburom,
84-ročným

V pondelok 9. februára 2015
vo Veľkej s

Annou Kredátusovou,
83-ročnou

V utorok 10. februára 2015
v Matejovciach s

Jozefom Šubom,
64-ročným

V utorok 10. februára 2015
v Spišskej Sobote s

Annou Panáčkovou,
67-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 11. februára 2015
o 14. hod. vo Veľkom Slavkove so
Vo štvrtok 12. februára 2015
o 14. hod. v Spišskej Teplici s
V piatok 13. februára 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

Štefanom Birkom,
77-ročným
Anastáziou Šellengovou,
82-ročnou
Margitou Čipkovou,
83-ročnou

Mesto vyzýva

Mesto Poprad vyzýva občanov, aby pri odpratávaní nevyvážali
sneh do vodných tokov. Dochádza tým k vzniku prekážok, ktoré
obmedzujú plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, čo môže
mať za následok ďalšie komplikácie v podobe vybreženia vodného
toku a zaplavenia územia. Zároveň upozorňujeme, že v prípade takéhoto konania sa dopúšťajú priestupku v zmysle par. 47 zákona č.
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v platnom znení.
(pmp)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 12. februára do 18. februára

Päťdesiat odtieňov sivej o 13. hod. (hrá sa len cez víkend), o 15.30 hod., o 18. hod.
a o 20.40 hod., Detské kino - 7
trpaslíkov - o 13.40 hod. (hrá
sa len cez víkend), Nezlomný
- o 15.40 hod., Babovřesky 3
- o 18.30 hod. (nehrá sa 17.2.),

ARTMAX FILMY - Príbeh
Márie - o 18.30 hod. (hrá sa len
17.2.), Kód Enigmy - o 20.50
hod., Veľká Šestka 3D - o 13.30
hod. (hrá sa len cez víkend),
Spongebob vo filme: Hubka
na suchu 2D - o 15.50 hod., Jupiter na vzostupe 3D - o 17.50
hod., Jupiter na vzostupe 2D
- o 20.30 hod. Viac na www.cine-max.sk
(ppš)

Ondrej, Ľubo, Martin, Milan, štyria sympatickí mladí muži, ktorí
tvoria ľudovú hudbu Kandráčovci, pripravili pre návštevníkov príjemný podvečer na koncerte, ktorý sa konal v popradskom Dome
kultúry v nedeľu 8. februára. Táto kapela, o ktorej ešte pred pár
rokmi dozadu vedeli len milovníci folklórnej piesne, vzbudila záujem o ľudovú pieseň aj medzi nefolkloristami a úspechy žne dokonca aj na diskotékach. Na koncerte v našom meste odzneli ich
najznámejšie skladby ako napr. Dva duby, Včielka, Oči čornyje, či
Lisočka. Koncert Kandráčovcov bol zmesou výbornej hudby, vtipného slova a skvelej nálady.		
FOTO - Silvia Šifrová

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 11. februára - Adus, zajtra
12. februára - Adus, v piatok 13.
februára - Altea, v sobotu 14.
februára - Altea, v nedeľu 15.
februára - Dr. Max - Monaco, v pondelok 16. februára
- Adus a v utorok 17. februára
- Medovka.
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31

34, Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t.
772 42 22, Dr. Max - Monaco: Francisciho 22, Medovka: Poliklinika Alexandra, Tatranské nám.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od
pondelka do piatka od 18. do
22. hod., počas sobôt, nedieľ
a sviatkov od 8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
V niečom sa
vám
veľmi
uľaví. Budete môcť uzavrieť resty
z minulosti.

Niektoré rodinné záležitosti, ktoré vás trápia, sa vyriešia
samy od seba.

Budete vďační najbližšej
rodine, lebo vám vytvorí zázemie a
podporu pre vašu prácu.

Postretnú vás
samé príjemné veci. Vážte si tento pokoj, ktorý
vám prinesie veľa novej energie.

Neviete sa v
niečom rozhodnúť a tento týždeň sa stane
udalosť, ktorá vám v tom pomôže.

Čakajú vás
dôležité rokovania, pri ktorých dokážete, že
ste človekom na svojom mieste.

Dostanete
veľmi dobrú
správu, ktorá vám umožní bezstarostné mesiace prinajmenšom do
konca tohto roka.

Necítite sa vo
svojej koži a
najradšej by ste niečo vo svojom
živote zmenili. Len ešte presne neviete čo.

Neobzerajte
sa za minulosťou, ktorú už zmeniť nemôžete.
Pozerajte do budúcnosti, ktorú
ovplyvniť môžete.

Zbavte sa zlej
nálady. Nemáte na ňu dôvod, naopak, mali by
ste sa tešiť z toho, čo máte.

Zvážte si, čo je
pre vás prednejšie. Vaše zdravie alebo kariéra.
Neprepínajte svoje sily.

Budete mať
z
niečoho
radosť. Spôsobia vám ju mladšie
osoby vo vašej blízkosti.

11. 2. 2015
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Inzercia

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Ul. hraničnej v Poprade. Inf.č.t.:

•

•

0903 905 070.
4/15-R
Hľadám
do
prenájmu
3-izb. byt, bez depozitu, mesačne do 350 €. Inf.: dominka1598@azet.sk
17/15-R
Dám do prenájmu 2-izb.
byt pri novom kostole v Poprade. Cena dohodou. Inf.: č. t.
0905 350 196.
18/15-R

•

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2014
divadelná sála v Poprade - Spišskej Sobote
15. februára o 18. hod. - Divadlo A. Duchnoviča Prešov
V. Savič - Počuješ mama...
Vstupné 7 €
22. februára o 18. hod. - Commedia Poprad
F. Švantner - Malka
Vstupné 4 €
1. marca o 18. hod. - Celkom Malé divadlo Starý Tekov
I. Villkqist - Helverova noc
Vstupné 5 €
8. marca o 18. hod. - Commedia Poprad
M. Nikolič - Kováči
Vstupné 4 €
15. marca o 18. hod. - Commedia Poprad
V. Pankovčín - Pastier
Vstupné 4 €
22. marca o 18. hod. - Commedia Poprad
Dušek, Lipták... - Zabíjačka
Vstupné 4 €
CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA !
11. a 12. apríla o 18. hod. - Commedia Poprad
Zápisky dôstojníka Červenej armády Vstupné 6 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:

Tatranci zvládli univerziádu
spolu a srdcom
Slovenská časť 27. Svetovej zimnej univerziády ponúkla mnoho zážitkov a neopakovateľných momentov. V Tatrách nebola len
o športe, ale aj o prezentácii regiónu pred svetom. V utorok 3. februára zvolali tlačovú konferenciu v Poprade tí, ktorí sa starali o pridanú hodnotu športového sviatku na Štrbskom Plese.

PP-7

Vlado Benko - tel. 0903 825 050, predajňa Tescoma Poprad - tel. 0904 658 812

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
pozemku vo včelársko - záhradkárskej osade Kvetnica,
časť parc. č. KN-C 3204/1 o výmere 1053 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Poprad,
zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1.
Minimálna výška ročného nájomného je 0,12 €/m²/rok, t. j. 126,36 €/rok
za celý predmet nájmu.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16. februára 2015 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: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92,
052/716 72 81.					 PP-11

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Scherfelovej ulici,
súp. č. 1308 v Poprade o celkovej výmere 12,10 m2,
katastrálne územie Veľká, zapísaného na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1.
Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 206,- €
Slovom: Dvestošesť eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. februára 2015 do
10. 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 ,052/716 72 97, 0910890244				
PP-14

Univerziáda sa v Tatrách konala po dlhých šestnástich rokoch.
Samosprávy a organizácie pôsobiace v cestovnom ruchu sami
zobrali iniciatívu do rúk a popri
oficiálnej časti sa zodpovedne
starali o prípravu podporného
programu, i keď na to mali rekordne málo času. Spolu vytvorili
Regionálny organizačný výbor
pre sprievodné podujatia Zimnej
univerziády a za podpory Centra
rozvoja turizmu PSK - Vysoké
Tatry, OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Združenia cestovného
ruchu Vysoké Tatry, KOCR Severovýchod Slovenska a OOCR
Región Vysoké Tatry pripravili
prezentáciu a sprievodné aktivity
priamo na Štrbskom Plese i v širšom okolí.
Počas Zimnej univerziády Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so školami zorganizoval
výlety pre 900 žiakov a študentov
základných a stredných škôl, aby
mali možnosť zažiť jedinečný zážitok športového medzinárodného podujatia a dozvedieť sa viac
o atraktivitách celého regiónu.
Podtatranské samosprávy pomohli aj pri riešení krízovej situácie s nedostatkom snehu a potreby predlžovania tratí.
Sumár podujatia ešte nie je
uzavretý, ale predpokladá sa,
že na zabezpečení programu sa
podieľalo viac ako 300 dobrovoľníkov a pracovníkov tatranských inštitúcií a celková hodnota príspevku presiahla viac
ako 100 tisíc eur.
Na všetkých týchto skúsenostiach chcú predstavitelia tatranského regiónu stavať aj v budúcnosti a sú presvedčení, že teraz
sú už pripravení organizovať akékoľvek podujatie svetového významu.
„Spolupráca bola úprimná a sr-

dečná, a to cítili všetci. Vyšlo nám
skutočne všetko a ohlasy boli veľmi pozitívne. Urobili sme dobré
meno Slovensku i nášmu regiónu,“
povedal na tlačovej konferencii
v Poprade starosta obce Štrba Michal Sýkora. Počet návštevníkov
na Štrbskom Plese počas ôsmich
dní odhaduje na približne 50-tisíc.
„Toto podujatie bolo dôkazom
toho, že za krátky čas zo seba dokážeme vydať maximum. Bola to
pre nás veľká skúsenosť i výzva.
Som za takéto podujatia aj v budúcnosti, ale poprosím viac času,“
zdôraznil s úsmevom na tvári
podpredseda PSK a predseda
Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí Štefan Bieľak.
„Podarilo sa upraviť bežecké
trate tak, aby mohli byť využívané
návštevníkmi celého tatranského
regiónu aj v budúcnosti. Vynovený skokanský mostík tiež vytvára
podmienky pre tréningové a výcvikové tábory skokanov z celej
Európy. To všetko môže prispieť
k zvýšeniu vyťaženosti ubytovacích kapacít v regióne. Medzinárodná lyžiarska federácia po skončení univerziády skonštatovala, že
Štrbské Pleso zvládne zorganizovať i súťaže Svetového pohára ako
jedno za najlepších svetových stredísk,“ uviedol šéf športovo-technickej komisie Svetovej zimnej
univerziády Peter Chudý.
Svojím príspevkom obohatilo
významné podujatie na Štrbskom
Plese aj mesto Poprad. „Každá rivalita je dobrá, ale treba sa spojiť
pre dobrú vec. Univerziáda ukázala, že to vieme. Na vlastné oči
som sa presvedčil, že náš región
vie pripraviť svetové podujatie
na vysokej úrovni,“ skonštatoval primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.
(mav)
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Krátko zo športu

H K Po pra d

HOKEJISTKY Popradu odohrajú zápas 18. kola 1. ligy na
pôde ŽHKm Zvolen v sobotu
14. februára o 19.30 hod. Bude to
súboj posledného tímu, ktorý doposiaľ nezískal v súťaži ani bod,
proti lídrovi tabuľky spod Tatier.
V SOBOTU 7. februára odohrali futsalisti FC K_Corp Poprad zápas 13. kola 2. Open ligy
na pôde lídra súťaže z Podolia.
Stretnutie malo jednoznačný
priebeh a domáci v ňom vyhrali
8:2. Svojmu súperovi sa vzdialili
v tabuľke na rozdiel piatich bodov. 14. kolo odohrajú Popradčania vo štvrtok 12. februára o 20.
hod. v Žiline proti ŽFA Žirafa.
BASKETBALISTKY BAM
Poprad odohrajú odložený zápas
1. ligy proti BK EILAT PU Prešov
na domácej palubovke Arény Poprad v nedeľu 22. februára o 15.
hod. Najbližšie sa predstavia opäť
doma v telocvični ZŠ Komenského v nedeľu 15. februára o 10.
hod. proti CBK Košice.
POSLEDNÝ januárový víkend
sa v Prešove uskutočnil medzinárodný futbalový turnaj prípraviek.
Hráči FK Poprad U10 obsadili
v konkurencii 25 družstiev celkové 9. miesto, keď zdolali Humenné
1:0, prehrali s Užhorodom 0:3, rozdrvili Budapešť 6:0, podľahli Prešovu 0:1 a v nadstavbe opäť nedali
šancu Budapešti po výsledku 5:0.
V HOKEJOVOM výbere Slovenska na 27. Svetovej zimnej univerziáde v španielskej Granade sa
minulý týždeň darilo aj dvom Popradčanom. Peter Gápa skóroval
raz v každom z troch zápasov základnej skupiny, pri prehre s Českom 3:6, či víťazstvách nad Čínou
13:1 a nad Španielskom 5:2. Proti
Číne si pripísal aj dve asistencie.
Marek Marušiak bol skôr nahrávačom. Asistenciu si pripísal v zápase s Českom a dvakrát pomohol
ku gólu spoluhráčom v stretnutí
s Čínou. Slováci sa predstavia vo
štvrťfinále turnaja v stredu 11. februára o 13.30 hod. proti favorizovanému Rusku.
PROJEKT Tatry v pohybe
pokračuje v sobotu 14. februára
finálovým kolom Zimnej bežeckej série o 13. hod. v Starej Lesnej.
V nedeľu 15. februára sa v areáli
golfového ihriska Black Stork vo
Veľkej Lomnici uskutočnia verejné preteky v behu na lyžiach pri
príležitosti 80. výročia prvých neoficiálnych lyžiarskych majstrovstiev sveta. Sprievodnou akciou
budú tzv. Retro lyžiarske preteky
a Tatranský karling.
(ppv)

Popradskí hokejisti neoddychovali
ani počas reprezentačnej prestávky.
V dohrávke 46. kola v utorok
3. februára cestovali do Nitry,
kde nestrelili ani gól a prehrali 0:3.
Výsledok: dohrávka 46. kola
v utorok 3. februára HK Nitra
- HK Poprad 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Program: 48. kolo v stredu 11. februára o 17. hod.
HK Poprad - HKM Zvolen,
49. kolo v piatok 13. februára
o 17.30 hod. Dukla Trenčín
- HK Poprad, 50. kolo v nedeľu 15. februára o 17. hod.
HK Poprad - MHC Martin,
51. kolo v utorok 17. februára
o 18. hod. ŠHK 37 Piešťany HK Poprad.
(ppv)

•
•

•

•

•

•

Školáci pod olympijskými kruhmi
Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad má svoju
letnú a zimnú časť. Už skôr sa v zimnej časti uskutočnila súťaž
v plávaní. Minulý týždeň patril rýchlokorčuľovaniu, bowlingu, či
lyžiarskym disciplínam.
„V meste Poprad organizujeme toto veľké podujatie už dvadsať rokov. Olympijskú myšlienku živíme nielen rečami, ale aj skutkami. Do
olympiády sa zapájajú všetky školy, ale nie na každý šport pošlú svoje
deti,“ uviedol Jozef Pavlík z oddelenia školstva, mládeže a športu
MsÚ v Poprade.
V bowlingu sa vo štvrtok 5. februára v bowlingovom centre BK
Citybowling Poprad najviac darilo žiakom Spojenej školy Letná,
ktorí vo finále zdolali ZŠ s MŠ Dostojevského 361:337 a do súťaže
o najšportovejšiu školu si pripísali 15 bodov.
Všetky štyri kategórie v rýchlokorčuľovaní (na foto) na zimnom
štadióne vo štvrtok 5. februára ovládli žiaci ZŠ s MŠ Vagonárska
v Spišskej Sobote, na druhé miesto sa dostali v súčte bodov rýchlokorčuliari zo ZŠ s MŠ Dostojevského.
S jasnou prevahou dominovali v behu na lyžiach v piatok 6. februára
v Lučivnej žiaci ZŠ s MŠ Jarná, s veľkým odstupom bodov sa na druhom mieste umiestnili deti zo ZŠ s MŠ Dostojevského.
V Lučivnej sa v ten istý deň uskutočnili aj preteky v obrovskom slalome s tým istým víťazom. Najviac bodov v súčte pre svoju školu získali
lyžiari ZŠ s MŠ Jarná, s odstupom siedmich bodov skončilo na druhom
mieste 8. roč. Gymnázium D. Tatarku. Snowboard najlepšie zvládli
žiaci ZŠ s MŠ Francisciho, pred ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote.
(ppv)

Iskra víťazstvo neobhájila

Basketbalisti BK Iskra Svit
si cez víkend spestrili sezónu
tradičným turnajom o Slovenský pohár. V piatok 6. februára
prešli cez štvrťfinálového súpera na domácej palubovke,
no vo final four ich zastavil
úradujúci majster republiky
Inter Bratislava.
Svit vstupoval do štvrťfinále
Slovenského pohára ako obhajca trofeje. V piatok narazil na
domácej palubovke na Handlovú. S výnimkou tretej štvrtiny
mali medvede zápas pod kontrolou a vyhrali 99:82.
Finálová štvorica tímov sa presunula na víkendový turnaj do
Komárna. Hráči Svitu v sobotu
7. februára narazili v semifinále
na bratislavský Inter. Úradujúci majster republiky mal jasnú
prevahu a prevalcoval medveďov

výsledkom 101:60. Bratislavčania napokon prevzali štafetu
víťazov Slovenkého pohára po
Svite, keď v nedeľu zdolali domáce Komárno 87:80.
(mav)

Tabuľka Tipsport Extraligy
1. Košice

49 29 5

6

9

132:94 103

2. B. Bystrica 49 27 5

5

12 168:123		9 6

3. Nitra

49 25 7

5

12 174:123		9 4

4. Zvolen

49 27 3

5

14 160:138		9 2

5. Poprad

49 26 6

1

16 150:104		9 1

6. Trenčín

49 18 9

3

19 119:104		7 5

7. Martin

49 14 6

9

20 126:140		6 3

8. Piešťany

49 14 4

6

25 131:180		5 6

9. Žilina

49 12 2

4

31 111:154		4 4

10. Skalica

49 12 1

6

30 120:192		4 4

20 1

0

17 29:68		 7

SR 20

2

FK Po pra d
Futbalisti
FK
Poprad odohrali
v minulom týždni
ďalšie dva zápasy
v rámci prípravy na jarnú časť
DOXXbet ligy.
V stredu 4. februára zdolali
Popradčania v Spišskej Belej
Vysoké Tatry 4:2 po dvoch
góloch Biskupa, po jednom
pridali Palútka a M. Ferenc.
V sobotu 7. februára si na
tom istom ihrisku poradili aj
s Rožňavou v pomere 4:1. Góly
strieľali M. Ferenc, Palútka,
Ďurkot a J. Tropp. V utorok 10.
februára odohrali Popradčania
duel v Lipanoch po uzávierke
vydania novín Poprad.
Dnes, t. j. v stredu 11. februára sa v Spišskej Belej postavia o 16.30 hod. proti
poľskému treťoligistovi FC Limanowa.		
(ppv)
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VK Junior 2012 Poprad

O pohár FAM Poprad
V nedeľu 8. februára sa v Aréne Poprad konal už 12. ročník
futbalového halového turnaja
O pohár FAM Poprad. K domácim tímom sa pripojili tradičný
súperi s Ružomberka, Košíc, ale
aj poľského Zakopaného.
Hralo sa v kategóriách mladší
a starší žiaci v skupinách. Tradičný turnaj je vhodným spestrením zimnej prípravy pre každého z účastníkov a symbolizuje
medzi nimi dlhoročné športové
priateľstvo. „Turnaj je vyvrcholením našej práce. Tento ročník sa
vydaril, početnú divácku návštevu sme uspokojili nielen po športovej, ale aj spoločenskej stránke,“ zdôraznil prezident FAM
Poprad Milan Molnár. „Existuje

športové priateľstvo medzi Popradom a Zakopaným. Chodievame na tento turnaj pravidelne
a vždy je pripravený na vysokej
úrovni,“ dodal tréner UKS 2 Zakopané Janusz Wiercioch.
Výsledky MŽ FAM: FAM
Poprad - UKS 2 Zakopané 2:4, KAC Košice - FAM
Poprad 4:0, FAM Poprad MFK Ružomberok 0:2.
Poradie MŽ: 1. Zakopané, 2. Košice, 3. Ružomberok, 4. Poprad.
Výsledky SŽ FAM: FAM Poprad
- KS Zakopané 1:3, KAC Košice
- FAM Poprad 2:3, FAM Poprad MFK Ružomberok 1:4.
Poradie SŽ: 1. Ružomberok, 2.
Zakopané, 3. Poprad, 4. Košice.		
(mav)

Počas víkendu zbierali body
aj volejbalisti a volejbalistky VK
Junior 2012 Poprad. Darilo sa
starším žiakom v Humennom
i kadetkám doma proti Košiciam. Mladšie žiačky odohrali so
cťou turnaj v Spišskej Novej Vsi.
Výsledky:
MSR starších žiakov - oblasť
východ v sobotu 7. februára
ŠK Chemes Humenné B - VK
Junior 2012 Poprad 0:3 a 0:3.
„Zápasy boli jasne v réžii našich
chlapcov, ktorí potvrdili úlohu favorita. V priebehu zápasov dostávali príležitosť mladší hráči, pre
ktorých to bola dobrá skúsenosť
do budúceho pôsobenia v tejto
kategórii,“ uviedol tréner Andrej
Vojčík.
MSR kadetiek - oblasť východ
v nedeľu 8. februára VK Junior
Poprad - ŠA Košice 3:0 a 3:0 (na
foto).
MSR mladších žiačok - oblasť
východ v nedeľu 8. februára - 1.
turnaj v Spišskej Novej Vsi o postup do finálovej časti: VK Junior
2012 Poprad - ŠŠK Svidník 0:2,
VK Junior 2012 Poprad - VK
Snina 0:2 a VK Spišská Nová
Ves - VK Junior 2012 Poprad

2:1. „Dnešný výkon našich mladých dievčat výrazne poznačilo
smolné zranenie skúsenej hráčky
Niny Kriššovej, ktorú sme museli
previezť na kontrolné vyšetrenie hlavy s podozrením na otras
mozgu. Dievčatá ostali otrasené,
chýbala im väčšia snaha a možno
tlak súvisiaci s finálovými turnajmi o postup na majstrovstvá
Slovenska im zväzoval ruky. Dievčatá si však sľúbili, že neskladajú
zbrane a chcú po neúspešnom
1. turnaji určite zamiešať karty
medzi prvými dvomi postupujúcimi družstvami,“ hodnotil A. Vojčík.
(ppv)

NOVINKA
parkovanie
ZDARMA

ZDRAVOTNÍCKE POMôCKY

Reštaurácia SVIŠŤ je situovaná
v centre Vysokých Tatier v Novom Smokovci
v areáli komplexu Kúpele Nový Smokovec.
výdaj na lekárske poukazy, - inkontinencia,
rehabilitačné a ortopedické pomôcky (pre deti aj dospelých)
ortopedická obuv, - kompresívna liečba, - BIO produkty,
výbava pre bábätká a matky, - lekárske potreby
ROZVOZ

OUKAZY
ÁRSKE P
K
E
L
A
N
TOVARU

Z D A R MDAA OKOLIA

OPRA
MESTA P
V RÁMCI

Adresa:

Ul. Francisciho 20 (oproti bývalému úradu práce)
www.e-zdravotnickepotreby.sk
PP-9

PONÚKAME:
chutné špeciality nášho šéfkuchára
kurčatá grilované na drevenom uhlí domáce liptovské
a spišské špeciality vinotéku s archívnymi vínami

www.kupelens.sk

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC a.s.,
Nový Smokovec 32, 062 01 Vysoké Tatry
0918 195 811, 0918 772 896
marketing@kupelens.sk

SVIŠŤ STARÝ

smer
Tatranská Lomnica

smer
Štrbské Pleso

KUPÓN NA ZĽAVU

v reštaurácii SVIŠŤ v Novom Smokovci
Zľava platí do 31.3.2015

SMOKOVEC

10%
smer
od Popradu
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Fašiangová
pochúťka
Obdobie fašiangov je časom
zábav, karnevalov, plesov... Ale aj
rôznych maškŕt, kým sa nezačne
pôstny čas. K typickým fašiangovým pochúťkam patria šišky. Receptov existuje veľa, za vyskúšanie
stojí aj tento: Potrebujeme 500 g
hladkej múky, 250 ml mlieka, 1
vajce, 42 g čerstvého droždia (1
kocka), 4 polievkové lyžice oleja,
40 g práškového cukru, 4 polievkové lyžice rumu, troška soli, citrónovú kôru.
Zo 100 ml mlieka, droždia, lyžičky cukru a trocha múky urobíme
kvások. Do misy preosejeme múku,
pridáme práškový cukor, pridáme
vajce, zvyšných 150 ml mlieka, citrónovú kôru, olej, rum, troška soli
(niekto pridáva aj hrozienka). Prilejeme kvások a všetko zmiešame
dokopy. Dáme vykysnúť na teplé
miesto. Ak chceme, aby sa šišky vydarili, dbáme na to, aby cesto neprekyslo a nesmie byť veľmi riedke, aby
neboli mastné a ťažké.
Vykysnuté cesto vyklopíme na
dosku posypanú múkou, rozvaľkáme a vykrajujeme šišky. Necháme
ich ešte približne polhodinu vykysnúť na doske zakryté utierkou.
Pred pečením v strede urobíme
priehlbinu a pečieme na oleji najprv stranu s jamkou, potom druhú
stranu. Prvú stranu šišiek vyprážame pod pokrývkou (asi 2-3 minúty), druhú vyprážame odokrytú.
Po upečení šišky posypeme práškovým cukrom. Môžeme ich aj obaľovať v zmesi práškového a vanilkového cukru. Do jamky môžeme
pridať džem alebo sladkú jahodovú
penu. Tú si urobíme tak, že vyšľaháme dva bielky so 100 g kryštálového
cukru a do tejto hmoty zašľaháme
ešte 3 polievkové lyžice jahodového
džemu. Dobrú chuť!
(mar)
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Fašiangy v týchto dňoch vrcholia

Popolcová alebo Škaredá streda je prvý deň pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40.
deň pred Veľkou nocou.
Do týchto dní sa nepočítajú
nedele, preto v praxi pripadá Popolcová streda na 46. deň pred
Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa
jej termín každý rok mení. Tohto
roku bude 18. februára. Názov
dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný
popol sa používa pri bohoslužbe
Popolcovej stredy, kedy sú veria-

ci poznačení popolom na čelo.
Pred pôstom je obdobie plné
zábavy. Konajú sa rôzne plesy,
bály, či karnevaly. Tohtoročné
fašiangy v týchto dňoch vrcholia.
Aj žiaci zo Základnej školy s MŠ
na Komenského ulici v Poprade mali minulý piatok karneval.
Predviedli sa v rôznych zaujímavých maskách (na foto). Pre
tých, ktorí chcú ešte využiť na
zábavu posledné fašiangové dni
je pripravený vo štvrtok 12. februára Fašiangový maškarný ples
v Spišskej Sobote, v piatok 13.
februára v športovej hale Aréna

Učiteľský ples a Ples seniorov vo
Veľkej. V sobotu sa zase záujemcovia môžu zabaviť na spoločnom
plese kresťanských rodín a mládeže a kresťanských demokratov
v hoteli Satel, či na Valentínskom
plese v Tatranskej galérii. V nedeľu o 10. hod. sa pred Arénou bude
konať pochovávanie basy. Účinkovať budú FS Vagonár, DFS Letnička a Venček. Popoludní o 15.
hod. sa pod Kostolom sv. Cyrila
a Metoda na sídlisku Juh uskutoční fašiangový karneval pre
dospelých na ľudovú nôtu podľa
ľudových zvykov.
(ppš)

Spoločnosť AT&T začala spolupracovať s popradskou školou
Americká nadnárodná spoločnosť AT&T je lídrom
na svete v oblasti prenosu hlasu, videa a dát. AT&T
Global Network Services Slovakia zamestnáva v Bratislave a Košiciach viac ako 3000 zamestnancov. Ako
nám povedal Vladislav Mitický z Tatranskej akadémie
a jej Súkromnej strednej odbornej školy na Ulici 29.
augusta v Poprade, prioritným cieľom školy je prepojenie vzdelávania na prax. O pripravovanej spolupráci
školy s AT&T Global Network Services Slovakia, po-
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trebách praxe a ďalšom uplatnení absolventov IT mali
možnosť sa osobne pozhovárať 14.11.2014 návštevníci
„Dňa otvorených dverí“ s Gabrielom Galgócim, generálnym riaditeľom AT&T na Slovensku a Rastislavom
Milkom, managerom, IGA EMEA AT&T. A naopak,
predstavitelia vedenia tejto spoločnosti mali možnosť
sa presvedčiť o prioritách školy, ktorými sú odbornosť
a jazyková zdatnosť absolventov. Na základe vzájomnej
dohody bude spolupráca v roku 2015 spočívať v realizácii série videokonferenčných tréningov pre študentov a pedagógov školy odborníkmi spoločnosti AT&T
Global Network Services Slovakia prostredníctvom
videokonferenčných systémov Telepresence a LifeSize Express. Cieľom tejto spolupráce je zabezpečenie
súladu vzdelávania na škole s požiadavkami praxe. 4.
februára 2015 sa uskutočnila prvá videokonferenčná
prezentácia Rastislava Milka a Stanislava Kupčíka
AT&T Košice, ktorá zahŕňala špecifické oblasti realizácie počítačových sietí.		
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Zober so sebou svoju polovičku a poďte spolu darovať krv.
Partneri:
hermatologickotransfúzne oddelenia
nemocníc

Môžete tak urobiť na odberových miestach Národnej transfúznej služby
alebo na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc.
Viac info na www.redcross.sk

