
Strana 117. 2. 2016

Streda  17. 2. 2016 Číslo 7 Ročník XXVII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Novú krížovú cestu na Kvetnici prejdú aj vozičkári

Strážania sa
nechcú báť
každého
väčšieho dažďa

Kúsok Indie
prišiel
do Veľkej

Odštartovala
Valentínska
kvapka krvi
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Čistenie ulíc mohli občania sledovať už online 

Veriaci z Kvetnice sa v  nedeľu 
stretli pri jaskyni Panny Márie. Dô-
vodom bolo požehnanie zvláštnej 
krížovej cesty - chodníka. Netreba 
po ňom dlho kráčať. Meria len 15 
metrov a vďaka 14-tim zastaveniam 
získal duchovný rozmer. 

Autor myšlienky Július Kováč po-
vedal: „Možno je táto „via dolorosa“ 
inštalovaná v prírode, najmenšia na 
svete. Možno to bol zámer riadený 
zhora, lebo tam mám spolupracov-
níkov, napríklad tesára Ježiša. Cho-
dia sem aj vozičkári, ľudia s barlami, 

a tí sa na veľkú krížovú cestu, ktorá 
tu raz bude - nedostanú. Už rok pra-
cujem na krížikoch, číslach, podniky 
nám dali príspevok na železo, zo-
hnali sme zváračov. Obrázky sú na-
fotené z  krížovej cesty, ktorú máme 
v kostolíku. Bola to veľká práca. Mne 
je tiež ťažko vyjsť na kopec. Keď som 
tam išiel druhýkrát, vytlačil ma ka-
marát Slávo a  tretíkrát ma vytlačil 
neznámy človek.“

Aktivista Martin Gavor uviedol: 
„Táto krížová cesta, týchto 15 met-
rov nemusí byť len pre vozičkárov 

alebo telesne znevýhodnených, ale 
práve pre mladých, ktorí tu nájdu 
miesto pookriatia, spočinutia, ale aj 
duchovnej obnovy práve cez pôstne 
obdobie a pri príležitosti tejto prvej 
pôstnej nedele.“

Dekan popradskej farnosti Ondrej 
Borsík nepochádza z Popradu. Toto 
v  minulosti liečebné miesto je pre 
neho spojené s  pokojom, kde ľudia 
načerpávali sily. Povedal: „Kde člo-
vek hľadá zdravie, tam sa potrebuje 
napĺňať aj tým duchovným - z  kon-
taktu s Bohom. Je to spojené aj s vnú-

torným pokojom, s vyrovnanosťou. 
Tam, kde sa človek dobre cíti, tam 
sa aj rád a dobre modlí. Je to dobrý 
predpoklad, aby otváral srdce Bohu 
v takomto krásnom prostredí.“ 

„Čaká nás Veľká noc a  s tým sú-
visí aj krížová cesta. Som veľmi rád, 
že sa nezabudlo aj na tých, ktorí 
sú telesne postihnutí a  majú prob-
lém i v kostoloch, nie všetky kostoly 
sú pre nich prispôsobené. V  Kvet-
nici je to veľmi pekné a  v  spojení 
s  prírodou niečo úžasné,“ uzavrel 
primátor J. Švagerko.  (kpa)

V Poprade minulý týždeň 
v noci zo stredy na štvrtok 
intenzívne snežilo. V uli-
ciach postupne pribudlo 
do 10 cm snehu. Vozidlá 
zimnej údržby sa v uli-
ciach mesta objavili spolu s 
nástupom sneženia. „Prvé 
dva mechanizmy vyrazili 
do ulíc už podvečer o 17.30 
hod. Tie začali s posypom 
ciest, po ktorých premáva 
MHD. Zmiešaný posyp bol 

realizovaný soľou a inert-
ným materiálom. Následne 
vyrazilo do ulíc ďalších 10 
mechanizmov na čistenie 
chodníkov a mestských ko-
munikácií. Od polnoci k 
nim pribudol nakladač, 
ktorý sa venoval dočisťova-
niu zálivov zastávok MHD,” 
informoval riaditeľ Správy 
mestských komunikácií 
v Poprade Peter Fabian. 
Ranná zmena pokračovala 

podľa potreby v dočisťovaní 
ciest a chodníkov a predo-
všetkým v posype chodní-
kov inertným materiálom. 
Pohyb a nasadenie tech-
niky počas zimnej údržby 
mohli občania sledovať 
online aj vďaka novinke, 
ktorú SMK Poprad spustila 
začiatkom februára. Túto 
funkcionalitu sprístupnila 
SMK na svojich webových 
stránkach.  (mga)
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Stručne

Za dva dni vyzbierali v okolí hypermarketov
takmer dvetisíc kg odpadu

Strážania sa nechcú báť každého väčšieho dažďa

Infopoint sa v lete
osvedčil, bude stály

Minuloročný prívalový 
dážď, ktorý postihol Stráže 
a  nebol ojedinelý ani v  ro-
koch predtým, podnietil 
popradskú samosprávu 
k  hľadaniu najúčinnejších 
protipovodňových opatrení. 
Veď podľa starousadlíkov sa 
podobná situácia opakuje 
s prestávkami od roku 1980. 
Radnica teda nečaká so za-
loženými rukami, ale rokuje 
s  odborníkmi o  najlepšom 
spôsobe riešenia. Nie je jed-
noduchý, lebo do hry vstu-
pujú aj majetkovo-právne 
faktory a nutnosť spoluprá-
ce s ďalšími orgánmi.

Minulý utorok sa rovno 
na tvár miesta vybrala sku-
pina predstaviteľov radnice a 
prizvaných odborníkov, aby 
spolu s  miestnymi občanmi, 
ktorí situáciu dobre poznajú, 
preskúmala priamo v  teréne 
možnosti riešenia. Martin 
Baloga, predseda Rady pre 
priestorové plánovanie mesta 
Poprad zhrnul: „Zmeny klímy 
v  poslednom čase spôsobujú 
väčšie prívalové dažde, než 
v  minulosti. Voda, ktorá sa 
naakumuluje v poliach sa do-
stáva do kanalizácie, ktorá ju 
nestačí zbierať. Následne sa 
rozlieva po povrchu a  zapla-

vuje domy a  ulice. Problémy 
robia nielen prívalové dažde, 
ale aj množstvo snehu, ktoré 
dokáže napadnúť za krátky 
čas a  zároveň aj spôsob ob-
hospodarovania jednotlivých 
lánov, iný ako v  minulosti.“ 
Za potrebné považuje kom-
plexné riešenie a  podstatu 
vidí hlavne v čo najväčšom 
zachytení vody ešte predtým, 
než sa dostane do kanalizá-
cie, aby sa dostala priamo do 
zberných tokov alebo povr-
chových rigolov. „Pokiaľ sa 
pristúpi ku komplexnému rie-
šeniu územia tak si myslím, že 
vieme zabrániť vo veľkej miere 
práve príčine, prečo tieto po-
vodne vznikajú. Čo sa bude 
dať, budeme sa snažiť zahrnúť 
teraz do územnoplánovacej 
dokumentácie. Je to prvý krok, 
ku ktorému mesto pristupuje 
práve v  týchto dňoch,“ zhod-
notil M. Baloga. Za pravdu 
v  odhalení problémov mu 
dal i  Strážan Anton Kornaj 
(na foto hore): „Problém je 
taký, že niekedy boli rigoly, 
ktoré sa udržiavali a plnili svoj 
účel. Štátne majetky a  pred-
tým družstvo ich zlikvidovali 
a  nastalo čo nastalo. Rigoly 
neexistujú, voda si urobila 
svojvoľne svoj rigol a tým za-

plavuje Stráže, 
lebo ide to jed-
ného miesta tzv. 
lievika, ktorý ju 
nestačí odviesť.“ 
Bohaté skú-
senosti s  tým 
má i  Strážan 
Ján Kažmír, 
ktorému každý 

väčší dážď spôso-
buje vrásky na čele 
a  starosti, či zase 
nebude zatopený 
vodou nielen on, 
ale aj ďalší spolu-
občania.

Primátor Popra-
du Jozef Švagerko 
vníma problém 
povodní v  Strá-
žach ako dôležitý. Prezrel si 
rozsiahle územie, ktorého sa 
týka, ako aj doslova historic-
kú kanalizáciu vedúcu popod 
námestie, ktorú je schopné 
dať mesto opraviť a prečistiť. 
Uviedol: „Dažďová voda je 
v  správe mesta, takže to bu-
deme riešiť hneď. Čo sa týka 
väčšieho územia, tak na to sú 
už potrební aj vodohospodári 
a  ďalší odborníci, stretli sme 
sa aj s  niektorými domácimi 
občanmi a hľadáme riešenia.“ 
Viceprimátor Pavol Gašper 
sa pridal: „V  prvom rade sa 
musí angažovať mesto pod-
statne viac ako v  minulosti 
a  určite bude potrebné spo-
lupracovať aj so štátnymi or-
gánmi, s odborníkmi či už na 
vodu alebo obhospodarovanie 

pôdy. Bude treba združiť sily 
na riešenie tohto problému.“ 
Investičný riaditeľ Podtatran-
skej vodárenskej spoločnosti 
v  Poprade Peter Ďuroška 
považuje za najjednoduchšie 
ochrániť územie pred povr-
chovými vodami, teda určiť 
koridory, kde by sa urobili 
rigoly resp. položilo potrubie 
tak, aby počas veľkých prie-
tokov voda nešla do kanali-
zácie v  zastavanom území: 
„Následne urobiť projektovú 
a  pozemkovú prípravu a  zo-
hnať peniaze. Čiže technicky je 
už zhruba predstava, čo sa dá 
urobiť a teraz je potrebné pus-
tiť sa do realizácie tohto zá-
meru.“ Za najťažšie pokladá 
majetkovo-právne usporia-
danie pozemkov.  (mar)

Počas letnej sezóny minulého roku sa 
osvedčil Infopoint mesta Poprad na želez-
ničnej stanici, a tak ho chce mať samospráva 
nastálo. „Veľa turistov k nám prichádzalo vlak-
mi zadarmo a navštevovali naše mesto. Zistili 
sme aj slabé stránky, ktoré na stanici a v meste 
máme, najmä nedostatočné orientačné znače-
nie. Ľudia nevedia, ktorým smerom je centrum, 
autobusová stanica, či letisko. Študenti, ktorí 
poskytovali informácie v infopointe boli poho-
toví a maximálne vyťažení,“ povedal primátor 
Popradu Jozef Švagerko. Odbremenili tak pra-
covníkov železníc, ktorých sa v minulosti ako 
prvých pýtali návštevníci na rôzne informácie.  

Infopoint sa spustí 1. marca a bude fungo-
vať celoročne. Bude poskytovať informácie 
nielen o Poprade, ale aj o regióne Spiša, Zako-
paného, možno aj Rožňavy.  (mar)

Pracovníci malých obecných služieb 
sa začiatkom minulého týždňa venova-
li upratovaniu verejného priestranstva 
v okolí hypermarketov v západnej časti 
mesta. V priebehu dvoch dní vyzbierali 
120 vriec odpadu. Spolu s likvidáciou 
čiernych skládok odstránili z okolia 
hypermarketov a mimoúrovňovej kri-
žovatky dohromady 1880 kg odpadu. V 
súčasnosti má mesto Poprad k dispozí-
cii 53 pracovníkov MOS, ktorí pracujú 
v teréne, čo je o 20  menej ako v rokoch 
2014 a 2015. Pracovníci MOS sa v sú-
časnosti venujú zbieraniu odpadkov 
v okrajových častiach mesta, čisteniu 
kontajnerových stanovíšť, v uplynulom 
období sa podľa podmienok venovali aj 
dohrabávaniu lístia.  (mag)

• PREDSEDA vlády Ro-
bert Fico navštívil minulý 
týždeň v stredu Kežmarok 
a Poprad. V našom meste 
si bol pozrieť spoločnosť 
Tatravagónka Poprad.

• PRERUŠENÁ distribú-
cia elektriny z dôvodu plá-
novaných prác na zariade-
ní nízkeho napätia bude 
v piatok 19. februára od 7. 
do 15.30 hod. v  Poprade 
na Námestí sv. Egídia č.d. 
112. 

• DNES 17. februára o 
18. hod. sa v  hoteli Po-
prad uskutoční diskusia 
za účasti Richarda Sulíka 
na viaceré aktuálne eko-
nomické a politické témy. 

• VLAKY RegioJet pre-
pravili od začiatku pre-
vádzky na trase Košice 
- Bratislava a späť už 1 
milión cestujúcich. Ces-
tujúci si užívali tiež pa-
lubný servis. Za túto 
dobu vypili pol milióna 
pohárov kávy, zjedli viac 
ako 158 tisíc croissantov 
a desiatky tisíc koláči-
kov a sushi.  (ppš)

Zastupiteľstvo
budúcu stredu

Zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta Po-
prad sa uskutoční v stredu 
24. februára o 9. hod. v 
zasadačke Mestského úra-
du v Poprade. Veľkú časť 
programu tvoria prenájmy, 
predaje a zámeny nehnu-
teľností, vyhlásenia verej-
ných obchodných súťaží 
poslanci sa budú okrem 
iného zaoberať i návrhom 
na schválenie dotácie pre 
SAD Poprad, návrhom na 
určenie mesačného po-
platku za pobyt dieťaťa v 
Detských jasliach v Popra-
de, návrhom na obstaranie 
technického zariadenia, ča-
somiery a videorozhodcu 
pre Zimný štadión mesta 
Poprad, budú schvaľovať 
Program rozvoja mesta 
Poprad na roky 2016-2022 
s výhľadom do roku 2040 a 
ďalšie. Podrobný program 
je na www.poprad.sk a 
uverejníme ho i v budú-
com čísle.  (ppm)
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Požiadali o voľbu poštou

Blíži sa termín
na podávanie prihlášok

Krátke správy

Nemčinárska elita kraja
súťažila v Poprade

• 16. ZASADNUTIE Za-
stupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja sa 
uskutoční v utorok 23. feb-
ruára.

• MINIVEĽTRH Svadba 
2016 sa uskutoční v  so-
botu 27. februára v  hoteli 
Hviezdoslav v Kežmarku.

• KEŽMARSKÝ hrad 
použije dotáciu vo výške 
250-tisíc eur, ktorú mu v 
stredu minulého týždňa 
schválila vláda počas svoj-
ho výjazdového rokovania 
v Kežmarku, na rekon-
štrukciu a reštaurátorské 
práce. Kežmarský hrad pre-
šiel generálnou opravou, 
ktorá trvala niekoľko rokov, 
ale neustále sa vyskytujú 
nedostatky a problémy a aj 
táto dotácia prispeje k  ich 
riešeniu.  

• MESTO  Levoča  zmo-
dernizovalo verejné osvet-
lenie. V noci je už osvetlená 
Bazilika sv. Jakuba, Evan-
jelický kostol, budova his-
torickej radnice. Postupne 
plánuje mesto pristúpiť k 
osvetleniu ďalších, najmä 
zrekonštruovaných budov, 
napríklad Župného či Tur-
zovho domu. Výnimkou by 
nemalo byť ani unikátne 
levočské hradobné opevne-
nie. 

• SPOLOČNOSŤ Del-
trian v stredu minulého 
týždňa v priemyselnom 
parku v Kežmarku otvo-
rila novú výrobnú halu s 
50 novými pracovnými 
miestami. Vláda poskytla 
tejto firme investičný sti-
mul na rozšírenie závodu, 
podmienkou bolo vytvo-
renie spomínaného počtu 
pracovných miest. Zo 70 
pôvodných zamestnancov 
má teraz firma okolo 125. 

• NOVELA zákona o 
dani z príjmov priniesla 
od januára nové pravidlá 
aj v  zdaňovaní príjmov 
právnických osôb. Niekto-
ré zmeny uľahčia podni-
kanie. Od platenia daňovej 
licencie budú napríklad 
oslobodené aj pozemkové 
spoločenstvá a daňové sub-
jekty, ktoré podali návrh na 
zrušenie spoločnosti bez 
likvidácie.  (ppš)

Cieľom päťročného Akčného plánu 
rozvoja okresu  Kežmarok, ktorý vláda 
schválila v stredu minulého týždňa na 
výjazdovom rokovaní priamo v Kežmar-
ku, je znížiť vysokú úroveň nezamest-
nanosti. Mala by to umožniť podpora 
vytvorenia dvetisíc pracovných miest 
v okrese do roku 2020. Náklady na re-
alizáciu rôznych opatrení z  akčného 
plánu by mali byť hradené z  verejných 

zdrojov, cez výzvy jednotlivých operač-
ných programov a  tiež zo súkromných 
zdrojov. Akčný plán rozvoja okresu Kež-
marok  je prvý spomedzi dvanástich 
najmenej rozvinutých okresov Sloven-
ska. Tie sa na tento nelichotivý zoznam 
dostali pre dlhodobo vysokú priemernú 
nezamestnanosť za posledných dvanásť 
štvrťrokov od štvrtého kvartálu 2012 
po tretí kvartál 2015. Predpokladá to 

zákon o podpore najmenej rozvinutých 
okresov, ktorý je účinný od 1. decembra 
minulého roka. Okres Kežmarok mal v 
uvedenom období priemernú nezamest-
nanosť 27 %, čím bola tretia najvyššia v 
krajine po okresoch Rimavská Sobota 
a Revúca. Koncom minulého roka do-
siahla nezamestnanosť v okrese Kežma-
rok 23,44 %, čo je druhá najvyššia úro-
veň spomedzi všetkých okresov.  (ppp)

Akčný plán má pomôcť okresu Kežmarok

V týchto dňoch sa deviataci 
rozhodujú, na akej strednej 
škole budú pokračovať v štú-
diu.

Riaditeľ základnej školy prijí-
ma prihlášky od zákonných zá-
stupcov žiaka na predpísanom 
tlačive v určených termínoch. 
Pre študijné a učebné odbory, 
ktoré vyžadujú  overenie špe-
ciálnych schopností,  zručností 
alebo talentu  je termín do  20. 
februára 2016. Každý žiak 8. a 
9. ročníka ZŠ alebo žiak kvarty 
a kvinty osemročného gymná-
zia si môže podať dve prihlášky 
na štúdium na stredné školy 
na študijné a učebné odbory, 
ktoré vyžadujú overenie špe-

ciálnych schopností, zručností 
alebo talentu - buď na dve rôz-
ne stredné školy alebo na dva 
rôzne odbory tej istej strednej 
školy. Pre ostatné študijné a 
učebné odbory je termín po-
dania prihlášok až do 10. apríla 
2016. Na každej prihláške musí 
byť vyznačený termín konania 
prijímacej skúšky, buď  prvý 
termín - 9. máj 2016 alebo 
druhý termín - 12. máj 2016.

Prešovský samosprávny kraj 
má vo  svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti  85 stredných škôl. 
V našom meste je 11 stredných 
škôl. Ich zoznam je zverej-
nený na internetovej stránke 
mesta Poprad.  (ppš)

Už zanedlho - 5. marca 2016 
od 7. do 22. hod., sa uskutoč-
nia voľby do Národnej rady 
SR. V meste Poprad bude 40 
volebných okrskov, v ktorých 
bude môcť využiť svoje právo 
voliť viac ako 42 500 oprávne-
ných voličov. 

Voliči, ktorí majú trvalý po-
byt na území SR a v čase volieb 
do NR SR sa budú zdržiavať 
mimo krajinu, mohli do polo-
vice januára požiadať obec tr-
valého pobytu o voľbu poštou. 
V Poprade tak urobilo 394 oby-
vateľov. „Počet Popradčanov, 
ktorí chcú voliť poštou narástol o 
takmer sto percent,“ konštatoval 
primátor Popradu Jozef Švager-
ko a dodal: „Verím, že občania 
využijú svoje demokratické prá-
vo a pôjdu voliť. Je dobré, aby 
bola účasť čo najvyššia, tým pá-

dom budú výsledky najvierohod-
nejšie.“ Najviac Popradčanov, 
ktorí požiadali o voľbu poštou, 
chce voliť z Českej republiky, ale 
dokonca aj z exotickejších kra-
jín ako Čile, Čína, Juhoafrická 
republika, dokonca chcú voliť aj 
z Jakutska. 

Do polovice februára mohli 
Popradčania, ktorí chcú voliť 
mimo miesta svojho trvalého 
pobytu, požiadať písomne alebo 
elektronicky o vydanie voličské-
ho preukazu. V prípade osobnej 
žiadosti priamo na Mestskom 
úrade v Poprade môžu obyva-
telia požiadať o vydanie hlaso-
vacieho preukazu najneskôr do 
4. marca 2016 v úradných hodi-
nách. Hlasovací preukaz opráv-
ňuje na zápis do zoznamu voli-
čov v ktoromkoľvek volebnom 
okrsku.       (mag, ppm)

Najlepší nemčinári Prešovského kraja si zmerali vo 
štvrtok 11. februára 2016 svoje vedomosti v krajskom 
kole olympiády nemeckého jazyka. Jazyková súťaž sa 
uskutočnila v budove Gymnázia na Ulici Dominika 
Tatarku v Poprade. V štyroch kategóriách súťažilo 26 
žiakov. Víťazi postupujú na celoslovenské kolo. K víťa-
zom patrí aj žiačka domáceho gymnázia Monika Blaš-
ková z II.A triedy.          (ami)

V  piatok 12. februára 
sa v  rámci učiteľského 
štrajku pred OC Forum 
v  Poprade konal mimo-
riadny koncert podtat-
ranských učiteľov ZUŠ 
pod názvom Učitelia 
pre vás. Súčasne v  ten 
istý deň na popradskom 
námestí vyjadrili svoj 
názor na slovenské škol-
stvo aj študenti stredných 
škôl z  Popradu a  okolia.

Najnavštevovanejšie
Ľubovnianske múzeum

Najviac navštevovaným kultúrnym zariadením v Pre-
šovskom samosprávnom kraji sa aj v roku 2015 stalo Ľu-
bovnianske múzeum v Starej Ľubovni. Navštívilo ho vyše 
143-tisíc z takmer 334-tisíc návštevníkov, ktorí v minulom 
roku zavítali do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsob-
nosti nášho kraja.     (ppp)
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Kúsok Indie prišiel do Veľkej

Výnimočná výstava v galérii očarí každého

Online o rodinných 
problémoch

POZVÁNKY

Od 8. februára sa dá obrátiť mailom 
na odborníkov na duševné zdravie na 
webe Ligy za duševné zdravie www.
dusevnezdravie.sk/online-poradna. 
Odpovedať bude šesť terapeutov na 
rodinné problémy: Zuzana Polťáko-
vá - psychologička, odborníčka aj na 
detské, rodičovské a školské problémy, 
Jozef Ďanovský, psychológ, aj témy zá-
vislostí (alkohol a pod.), Jolana Kusá, 
terapeutka, rodinné a partnerské prob-
lémy, Eva Černíčková, psychologič-
ka, osobnostné, partnerské a rodinné 
problémy, Katarína Vítková, psycholo-
gička a terapeutka, Zuzana Vasičáková 
Očenášová, sociálno-právna orientá-
cia, psychologické poradenstvo, mediá-
cia, tanečno-pohybová terapia.     (pov)

• CESTOVATEĽSKÉ stretnutie 
v Groteske sa uskutoční dnes 17. feb-
ruára o  19. hod. Svoje zážitky vyroz-
práva Marek Slobodník z ciest po Aus-
trálii a Indonézii na Trabante a Jawe. • ZAJTRA 18. februára o  19. hod. 
sa bude v  Kinoklube Film Euro-
pe Poprad, ktorý pôsobí v Tatranskej 
galérii  premietať dokumentárny film 
Veľkolepé múzeum. • V  TATRANSKOM dóme na Hre-
bienku zaznejú v  nedeľu 21. februára 
o 16. hod. malé árie veľkých majstrov 
v podaní Marty Nemcovej, Zulfizár Zá-
zrivej a Terezy Novotnej. Návštevníci si 
budú môcť vypočuť skladby Handela, 
Mozarta, Dvořáka, Fibicha a ďalších.• KONCERT  s  názvom Dvořák - 
hudba života, sa uskutoční v  nedeľu 
21. februára o  17. hod. v  Auditóriu 
lýcea v Kežmarku. Účinkovať budú Jú-
lia Grejtáková - klavír, Marián Lukáč - 
spev a Peter Cibula - umelecké slovo.• V UTOROK 23. februára o 17. hod. 
sa v  Klube zdravia vo Veľkej na Ul. 
Fraňa Kráľa 21 uskutoční prednáška 
MUDr. Janky Noskovej na tému Ako 
naštartovať chudnutie. • POCTA Hane Hegerovej v podaní 
žilinského divadla sa uskutoční v uto-
rok 1. marca o  19. hod. v  Mestskom 
kultúrnom stredisku v Kežmarku.• TANEČNÉ predstavenie Carmen 
sa uskutoční v Aréne Poprad v utorok 
15. marca o 19. hod. • MAFIÁNSKE historky je divadel-
ná komédia, ktorú môžu záujemcovia 
vidieť v  popradskom dome kultúry 
v  utorok 22. marca o  19. hod. Účin-
kovať v nej budú slovenskí herci Peter 
Batthyány, Peter Sklár, Martin Vanek 
a Igor Adamec. • SLOVENSKÝ muzikál Frida pri-
pravuje pre Popradčanov umelecká 
agentúra Bell Canto. Predstavenie 
bude v Dome kultúry v Poprade v so-
botu 9. apríla o 18. hod.  (ppš)

Medzi cestovateľmi sa hovorí - kto 
nebol v Indii, nikdy necestoval. Táto 
fascinujúca krajina - perla Orientu 
má čo ponúknuť hlavne dobrodru-
hom. S počtom obyvateľov vyše jed-
nej miliardy je druhou najľudnatej-
šou a siedmou najväčšou krajinou na 
svete. Je domovom niekoľkých staro-
vekých civilizácií a dôležitých histo-
rických obchodných ciest. Hovorí sa 
tam vyše 1600 jazykmi. V Indii je až 6 
ročných období - jar, leto, jeseň, zima 
a tiež letný monzún a zimný monzún. 

India pulzuje pozoruhodným mi-
xom ľudí, tradícií a prírody. Cesta cez 
túto strhujúcu krajinu a všetky jej po-
doby ostáva v pamäti dlho potom, čo 
ste z  nej odišli. Ale existujú aj temné 
stránky: ročne je tam zavraždených 30 
tisíc ľudí, okrem toho väčšina obyva-
teľstva žije v absolútnej chudobe a má 
približne 50 € na mesiac. 

V Scherfelovom dome vo Veľkej je od 
štvrtka 11. februára 2016 výstava foto-

grafií Eriky Litvákovej s názvom India 
v  priestore a čase. Táto autorka fotila 
to, čo ju zaujalo. V Indii sa človek často 
stretáva so šokujúcimi výjavmi, a to čo 
šokovalo ju, by pravdepodobne šokova-
lo každého Slováka. 

Jej fotografie nerepre-
zentujú celú Indiu. Je to 
pohľad jedného objektívu 
na určité situácie. India je 
tak pestrofarebná a  rôz-
norodá, že celú krajinu 
ani nie je možné zachytiť 
fotoaparátom. Autorka 
sa sústredila na ľudí. Na 
fotkách už nemôžeme 
vidieť napr. vedecko-
-technický rozvoj, kto-
rý táto krajina dosiahla.

Indický veľvyslanec J. E. Shri Param 
Jit Mann na vernisáži vo Veľkej odká-
zal: „Žijete v nádhernej krajine. Skutoč-
ne ju obdivujem. Chcem zintenzívniť 
obchodné vzťahy, a  hlavne priateľstvo 
medzi Slovenskom a Indiou. Preto som 
u vás. Slováci sú veľmi príjemní, otvore-
ní ľudia a vždy z nich cítim ústretovosť, 
vrúcnosť a snahu pomôcť. Bol to aj môj 
prvý dojem, keď som sem prišiel. Prichá-
dzam z  „preplnenej“ krajiny. V indic-
kých mestách sa stále musíte predierať 
davom a cez deň, či v noci je na uliciach 
stále množstvo ľudí. Vysoká koncentrá-
cia ľudských bytostí. Naopak na Sloven-
sku kamkoľvek idem, v uliciach je vždy 
len „pár ľudí“. To ma vo vašej krajine 
prekvapilo.“ Výstava indických fotogra-
fií potrvá do 7. marca 2016.  (kpa)

Prichádzajúc na výstavu textilu, 
mnohí očakávajú gobelíny alebo 
klasické tapisérie. Výstava, otvorená 
v Tatranskej galérii od minulého piat-
ka, je trochu iná. Textile Art of Today 
je už 4. ročníkom medzinárodnej 
výstavy, ktorá predstavuje v krajinách 
V4 profesionálnu textilnú tvorbu. Pri-
hlásilo sa 230 umelcov so 420 dielami 
zo 41 krajín sveta. Sú to diela z textilu, 
ktoré nesú myšlienky tvorcov. Umelci 
rôzne témy pretvorili do svojich diel 
veľmi kreatívnym spôsobom. 

Riaditeľ podujatia Textil Art of To-
day Andrej Augustín povedal: „Snaží-
me sa v rámci vyjadrenia dávať tvor-
com absolútnu slobodu. Na prehliadku 
vyberáme veci od ľudí, ktorí prichádza-
jú s niečím novým. Umelcom sa nedá 
nadiktovať, čo majú vytvoriť, dielo je 
zložité aj finančne náročné. Výsledkom 
je, že ľudia začínajú vnímať textil aj 
inak, nie sú to len nejaké koberčeky na 
stenách. Cez tento štýl, ktorý prišiel do 
umenia, prichádzajú nové zážitky.“

Umelcom sa darí prepájať moderné 
technológie s  výtvarným umením. 
Nájdete tu dielo od autoriek z Hong-

kongu (na menšej 
foto), ktoré získalo 
jednu z cien Excel-
lent Award. Sú to 
nylonové vlákna, 
ktoré diaľkovým 
ovládaním smart-
phonom menia 
farby cez techno-
lógie Bluetooth. 
V Európe je niečo 
také predstavené 
po prvýkrát.

A. Augustín pokračoval: „Tým, že 
textil vstupuje do výtvarného umenia, 
obohacuje ho. Ťažko sa to dá ponúknuť 
v  inej disciplíne, ako je maľba, socha. 
Textil zrazu má možnosť byť lídrom na 
trhu s umením. Čo sa týka tvárnosti, je 
na poprednom mieste.“ 

Cenu Tatranskej galérie získala čes-
ká autorka Blanka Šperková. Riaditeľ-
ka TG Anna Ondrušeková povedala: 
„Využila techniku tkania drôtikmi, die-
lo je aj hrou svetla a tieňa. Po premiére 
na Bratislavskom hrade, je druhým 
miestom tejto výstavy TG. Aj keď je to 
to isté, v  našich priestoroch vyznieva 

akoby nanovo, dávajú výstave nový 
rozmer.“ 

TG opäť priniesla niečo výnimočné, 
čo tu ešte nebolo. Výstava potrvá do 
10. apríla 2016. Potom pôjde do Poľ-
ska, Maďarska a Čiech.  (kpa)

Výstavu India v priestore a čase otvoril indický veľvyslanec Shri Param Jit 
Mann za účasti 1. viceprimátora mesta Poprad Igora Wzoša, riaditeľky Pod-
tatranského múzea v Poprade Magdalény Bekessovej a ďalších hostí.
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Seniori sú často ľahkou korisťou

Odštartovala Valentínska kvapka krvi

Seniori sú často pre podvodníkov 
ľahké obete. Sú viac dôverčiví, súcitní. 
Tým, že často žijú sami, radi sa poroz-
právajú a uveria aj neznámemu člo-
veku, že to s nimi myslí dobre. „Starší 
ľudia vyššieho veku žili v inej dobe, ako 
teraz, takže sú náchylnejší dôverovať 
ľuďom a nezvyknú predpokladať, že 
im niekto chce zle a chce ich pripraviť o 
peniaze,“ potvrdil nám Martin Jakub z 
Mestskej polície v Poprade.

V rámci preventívnej činnosti prišiel 
minulý týždeň aj do Denného centra 
kresťanských seniorov na sídlisku Zá-
pad a deň predtým do DC v Strážach 
a vo februári zájde aj do ostatných DC. 
Dôchodcom porozprával, ako si dávať 
pozor na rôzne nekalé praktiky tzv. 
„šmejdov“ a podvodníkov. Upozor-
nil ich hlavne na nelegálne finančné 
zbierky. Dodal: „Blíži sa Veľká noc a v 
období sviatkov sú ľudia prístupnejší, 
citlivejší a náchylnejší viac pomôcť a 
darovať nejaké peniaze aj tým, ktorí vy-
berajú do pokladničky na ulici.“ Mest-
ská polícia má skúsenosti s rôznymi 
podvodníkmi, ktorí sa vydávajú za 
vážne chorých. Často sú v prítomnos-
ti detí, lebo tie vzbudzujú väčší súcit. 
Majú dôveryhodné tlačivá a používajú 
prefíkané praktiky. Neraz zneužívajú 
značku imobilných občanov. M. Jakub 
ukázal seniorom konkrétny dokument, 
ktorí nedávno použili „zdraví nemoc-
ní“ - rumunskí Cigáni v našom meste, 

aby od ľudí vylákali peniaze. Starším 
občanom radí, aby sa nedali oklamať. 
Peniazmi nepomôžu ťažko chorým, ale 
budú si ich užívať podvodníci.

Mestská polícia varuje starších ob-
čanov aj pred „šmejdmi“, ktorí prešli 
po masívnej kampani proti nim, ku 
iným formám predaja. Lákajú na rôz-
ne prednášky o zdraví, pod ktorými sa 
nezriedka ukrýva zámer predaja roz-
manitých nekvalitných výrobkov. 

„Veľmi si vážim, že mestská polícia 
nám prišla poskytnúť takéto informá-
cie. Považujem to za veľmi potrebné. 
Takto všetci naši členovia dostanú in-
formácie priamo z prameňa,“ povedala 
Anna Janikovská, predsedníčka DC 
KS. Keďže aktívne sleduje dianie oko-
lo seba a veľa sa dozvedá i z televízie, 
našťastie podvodníkom nikdy „nena-
letela“. Opatrnosti však nikdy nie je 
dosť. „Stretla som sa už so zbierkou pri 
pošte a nepáčilo sa mi to. Verím jedine 
zbierke ku Dňu narcisov, kedy viem, 
na čo prispievam. Takto je nekontrolo-
vateľné, kam by darované peniaze išli. 
Mám 9 vnúčat. Našťastie sú zdravé, ale 
keď si pomyslím, že by ochoreli, veľmi 
by ma mrzelo, že som neprispela nieko-
mu vážne chorému,“ zamyslela sa Má-
ria Reľovská. Seniori sú v tomto čase 
obozretní aj pri „vratkách“ za plyn a 
počúvajú varovania, aby sa nedali oba-
lamutiť a hlavne nepúšťali do svojej 
domácnosti cudzích ľudí.  (mar)

Okresný výbor Slovenského zväzu 
záhradkárov Poprad sa 25. januára 
2016 zišiel na svojom prvom zasadaní 
v malej zasadačke mestského úradu. 
Zameral sa hlavne na prípravu člen-
ských schôdzí v Základných organi-
záciách v okrese Poprad a Kežmarok.  

OV SZZ vie, že najčastejšou otázkou 
je vysporiadanie parciel, podľa zákona 
č. 64 z r.1997 a jeho novelizácií a sna-
ží sa informovať a byť nápomocný cez 
komisiu zriadenú pri OV SZZ.

Na schôdze boli delegovaní členovia 
OV SZZ, aby mohli predniesť infor-
máciu o riešení problémov vo zväze 
a pripravovaných podujatiach pre čle-
nov, ako aj širokú verejnosť.

Medzi prvoradé úlohy členov patria 

platby členských známok v hodnote 6 
€. Odvod Republikovému výboru SZZ 
je v hodnote 3 € a 3 € si ponecháva zá-
kladná organizácia na vlastnú činnosť. 
Okresný výbor potom dostáva dotáciu 
z RV SZZ v Bratislave na činosť a pod-
poru všetkých aktivít.

OV SZZ  vyhlasuje 
druhý ročník zhotovenia herbáru o po-
hár predsedu OV SZZ s finančnou od-
menou. Opäť bude vyhlásená výtvarná 
súťaž so záhradkárskou tematikou, 
okresná vedomostná súťaž, kde prví 
traja v dvoch kategóriách postúpia na 
celoslovenské kolo Mladý záhradkár v 
Piešťanoch. Záhradkári sa chcú zapojiť 

aj do súťaže aranžovania kvetov na vý-
stave v Trenčíne a Nitre.

Na základe dobrej spolupráce s pri-
mátorom Popradu Jozefom Švagerkom 
a primátorom Svitu Miroslavom Škva-
rekom, chceme osloviť aj ostatných pri-

mátorov a starostov a 
požiadať o spoluprácu 

a pomoc. OV SZZ plánuje s pomocou 
vedenia miest a ich zástupcov v spolu-
práci s riaditeľmi škôl a vedúcimi cen-
tier voľného času, zriadiť krúžky Mladý 
záhradkár, so zameraním na spoznáva-
nie prírody a práce v záhradách. Chce-
me ukázať žiakom, že ovocie a zelenina 
sa nerodí v obchodných reťazcoch, ale 

dozrieva po ťažkej a zodpovednej práci 
a teraz na jar, sa začína s plánovaním a 
samotnou realizáciou.

Na zasadnutí boli stanovené termíny 
ukážok jarného strihu stromov podľa 
záujmu v Poprade, Kežmarku a vo Svite 
počas troch sobôt 19. marca, 2. apríla 
a 9. apríla od  9. hod. Ak sa však spo-
ja členovia ZO, dá sa dohodnúť termín 
ukážky. Oznam so záväzným termínom 
je potrebné nahlásiť na e-mail: ovszzpo-
prad@zoznam.sk alebo aj na adrese: OV 
SZZ P. Jilemnického 304/25, 059 21 Svit.

Záhradkársku prácu robíme pre ra-
dosť a ten najkrajší pocit, že  žiadna 
aktivita nebola márna.

Jozef Kalakaj,
predseda OV SZZ Poprad

Pestujme zdravie v záhradách

Záhradkár vo februári

V pondelok 8. februára Slovenský 
Červený kríž rozbehol už 21. ročník 
kampane Valentínska kvapka krvi. 
Priamo v  Prezidentskom paláci ju 
darovaním krvi otvoril prezident 
SR Andrej Kiska, za prítomnosti 
darcov krvi z  radov Čestnej stráže 
prezidenta SR. Mottom tohtoročnej 
kampane je heslo -Príď sa rozdať pre 
druhých. 

Celoslovenská kampaň Valentínska 
kvapka krvi sa zameriava na získa-
vanie prvodarcov, no je tiež pripo-
mienkou pravidelným darcom krvi, 
že môžu opäť krv darovať a pomôcť. 
Potrvá tradične päť týždňov nielen na 
odberových miestach, ale aj prostred-
níctvom mobilných odberov na ško-
lách, vo firmách a organizáciách. 

V Poprade sa do kampane zapojila 
aj Spojená škola Dominika Tatarku. 
V  škole organizujú dob-
rovoľné bezplatné odbery 
krvi v  rámci prevencie 
drogových závislostí už 
ôsmy rok. Na minulo-
týždňovom odbere sa zú-
častnilo 32 žiakov a 1 uči-
teľ. Niektorí zo študentov 
boli prvodarcovia, iní 
vzácnu tekutinu darovali 
už niekoľkýkrát. Všetci 
sa zhodli na tom, že ich 
motiváciou bola snaha 
pomôcť iným...

V  piatok 12. februára mohli zá-
ujemcovia darovať krv tiež v  ná-
kupnom centre Max. Túto možnosť 
využili aj manželia Miroslava a  Ján 
Božoňovci (na foto), ktorých prišiel 
podporiť ich syn Denis. Darovať krv 
prišlo do Maxu 128 občanov. Vedú-
ci lekár Národnej transfúznej služ-
by z  Popradu Pavel Repovský bol 
s  účasťou spokojný, avšak stále ape-
luje na tých, ktorí krv môžu darovať, 
aby tak urobili, pretože tejto vzácnej 
tekutiny nikdy nie je dosť. Najbližšie 
pracovníci popradskej NTS vycestu-
jú v utorok 23. februára do Hotelovej 
akadémie v Kežmarku, vo štvrtok 25. 
februára do Strednej priemyselnej 
školy v Spišskej Novej Vsi a v nedeľu 
28. februára budú môcť záujemco-
via darovať krv na Obecnom úrade 
v Spišskom Bystrom.  (ppš)
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Účinnou zbraňou je najmä zelená a tmavožltá zeleninaŠtatistické zisťovanie 
aj v našom kraji

Historické osobnosti mesta Poprad•	120 rokov uplynulo od 
narodenia dôstojníka Jána 
ČERNEKA (*21. 2. 1896 
Turá Lúka - †20. 4. 1977 My-
java).

Otec Pavol,  matka Kristí-
na, rod. Podmajerská, obaja 
maloroľníci sa v  roku 1907 
vysťahovali do USA a nedo-
spelého syna zanechali u tu-
rolúckeho mlynára Vávru. 
Viac sa nestretli.

Vystriedal niekoľko po-
sádok, po Mníchove bol 
okrem  iného veliteľom plu-
ku v  Poprade. Po vyhlásení 
SNP bol veliteľom 6. taktickej 
skupiny povstaleckej armády. 
Podarilo sa mu stabilizovať 
front na úseku Ružomberok 
- Donovaly. Po ústupe do 
hôr velil skupine povstalec-
kých vojakov a  dôstojníkov, 
ktorá spolupracovala s  par-
tizánskym oddielom Vpred 
v  oblasti Balážov, Kalištia, 
Radlovej. Bol Nositeľom vy-
sokých vojenských vyzna-
menaní (Československého 
vojnového kríža 1918 a1939, 
Československej revolučnej 
medaily, francúzskej medaily 
De la Grande guerre, Radu 
SNP I. triedy a  vyznamena-
ní Za zásluhy I. stupňa a Za 
chrabrosť). Po vojne na zák-
lade falošných obvinení bol 
prepustený z armády. Praco-
val ako tesár pri individuál-
nej výstavbe. Rehabilitovali 

ho v roku 1970. Pochovaný je 
v Turej Lúke.

Peter Roth

•	80 rokov by oslávil lekár 
MUDr. Juraj KALLO (*7. 
2. 1936 Považská Bystrica - 
†24. 6. 2003 Poprad)

Základnú a  strednú školu 
absolvoval v  Žiline a  v  Po-
važskej Bystrici, kde v  roku 
1955 maturoval. V roku 1961 
ukončil štúdium na Lekár-
skej fakulte Univerzity Ko-
menského v  Bratislave. Po 
promócii nastúpil 1. 8.  1961 
do Nemocnice s  poliklini-
kou v  Poprade. Po praxi na 
internom oddelení, pracoval 
4 roky ako závodný lekár Po-
zemných stavieb v  Poprade. 
Potom bol poverený vedením 
posudkovej služby. Po otvo-
rení novej nemocnice v roku 
1974 vykonával funkciu zá-
stupcu primára interného 
oddelenia. Od roku 1981 
začal vykonávať funkciu pri-
mára 2. interného oddelenia 
v  Spišskej Sobote, ktoré ne-
skôr reprofilizovalo na dolie-
čovacie a  geriatrické oddele-
nie. Po rekonštrukcii sa toto 
oddelenie presťahovalo do 
budovy infekčného pavilónu. 

V  roku 1990 nastúpil ako 
námestník pre liečebnú 

preventívnu starostlivosť 
riaditeľa OÚNZ. Po dekom-
pozícii okresných ústavov 
národného zdravia koncom 
júna 1991 prevzal funkciu 
riaditeľa nemocnice s  po-
liklinikou. Ako námestník 
riaditeľa a  ako riaditeľ sa 
podstatnou mierou pričinil 
o  realizáciu plánov zlepše-
nia prístrojového vybavenia 
nemocnice v Poprade. Veľmi 
významným počinom bolo 
zabezpečenie CT prístroja, 
ktorý bol daný do prevádz-
ky v roku 1991. Pôsobil aj na 
geriatrickom oddelení.

Medzi jeho záujmy patril 
šport, predovšetkým basket-
bal, tenis a lyžovanie.

Zuzana Kollárová

•	120 rokov si pripomína-
me od úmrtia kultúrnej, so-
ciálnej činiteľky a manželky 
Dávida Husza Zuzany Julia-
ny HUSZOVEJ, rod. Bren-
delovej (*10. 1. 1819 Poprad 
- +16. 2. 1896 Poprad).

Manželstvo s Dávidom Hus-
zom uzavreli 13. 1. 1840 v Po-
prade. Mali deti - Františku 
(*+1843), Martina (*+1844), 
Kolomana (*+1850), Arpá-
da Adolfa (*+1852), Kornela 
Baltazára (*+1855) a  Irenu 
Lauru (*+1856).  

Podporovala manže-
la vo všetkých aktivitách. 
V  priestoroch Huszovho 
parku zorganizovala spo-
ločensko-kultúrnu lotériu 
1887, ktorej finančný vý-
ťažok bol určený na nákup 
zbierok a vybudovanie ex-
pozície Karpatského múzea. 
Spolu s manželom založili a 
financovali prvý sirotinec 
pre opustené a chudobné 
deti v  Poprade. Po manže-
lovej smrti prevzala na seba 
jeho aktivity a záväzky, na-
ďalej finančne podporovala 
múzeum a činnosť Uhor-
ského Karpatského spolku. 
Zomrela sedem rokov po 
smrti manžela ako 78 roč-
ná. Rodinná hrobka z  pô-
vodného popradského cin-
torína sa nezachovala.

Magdaléna Bekessová

•	110 rokov uplynulo od 
smrti lesného inšpektora Vi-
liama (Wilhelma) ROXE-
RA (*8. 5. 1822 Poprad - †6. 
2. 1906 Košice)

Študoval na stredných 
školách v Poprade, Miškovci 
a  Levoči,  na Lesníckej aka-
démii v  Banskej Štiavnici a 
na Vysokej škole technickej 
vo Viedni. Od roku 1842 
bol lesným praktikantom 

na panstve kniežaťa Coburg 
- Kohary. V  roku 1848/49 
sa zúčastnil v maďarskej do-
mobrane a  v  Cornidesovom 
spišskom streleckom pluku. 
Po porážke revolúcie pôso-
bil na rôznych veľkostatkoch 
v  Satmárskej a  Abovskej 
župe. V  roku 1856 - 1882 
bol lesným a poľnohospo-
dárskym inšpektorom na 
majetku grófa Telekiho. Pri 
pozemkovej reforme zastá-
val funkciu inšpektora lesov 
v košickej a banskobystrickej 
župe. V Košiciach žil na dô-
chodku, ale aktívne sa zapájal 
do verejného života ako člen 
mestského zastupiteľstva od 
roku 1884 a svoje pripomien-
ky k hospodáreniu a  staveb-
nému vývoju mesta publi-
koval najmä v  Kaschauer 
Zeitung. Bol funkcionárom 
Spolku na ochranu zvierat, 
členom výboru Uhorského 
karpatského spolku, predse-
dom Spolku domobrancov. 
V  Kazinczyho kruhu pred-
nášal najmä svoje spomienky 
na revolučné boje, o  minu-
losti Tatier a pod.

 Od roku 1856 sa márne 
pokúšal o zostavenie a vy-
danie uhorského lesníckeho 
slovníka. Od r. 1867 pri-
spieval do časopisov Zipser 
Anzeige / Zipser Bote  a Ka-
schauer Zeitung.

 Richard Bekess

Lekári každoročne diagnostikujú 
rakovinu miliónom ľudí na svete. 
Patrí medzi ochorenia, na ktoré zo-
miera najviac ľudí. Podľa Svetovej 
zdravotníckej organizácie WHO pri-
pravila rakovina v rokoch 2005-2015 
o život približne 84 miliónov ľudí. 

Štvrtý február 2016 bol Svetovým 
dňom boja proti rakovine.

Ako nás informoval Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva so síd-
lom v Poprade celý február je však 
zameraný na zdôraznenie prevencie 
kolorektálneho karcinómu. Ide o naj-
častejšie nádorové ochorenie tráviacej 
trubice. O niečo častejšie postihuje 
mužov ako ženy, čo platí najmä pre 
karcinóm konečníka. Čoraz častejšie 
postihuje aj mladších ľudí, najčastejší 
výskyt je vo veku medzi 40. a 65. ro-
kom života. Patrí medzi tri najčastej-
šie typy zhubných nádorov vôbec.

Kolorektálny karcinóm je pri včas-
nom záchyte veľmi dobre liečiteľný. 
Ochorenie je možné diagnostikovať 
aj v bezpríznakovom štádiu pri skrí-
ningovom vyšetrení, preto je dôleži-

té zachytiť ho včas. Presnú príčinu 
vzniku sa zatiaľ nepodarilo odhaliť, 
no sú známe faktory, ktoré riziko 
ochorenia zvyšujú. Je to genetická 
predispozícia, vyšší vek, iné (ne-
zhubné) ochorenia hrubého čreva, 
obezita, cukrovka, životospráva.

Prevenciou vzniku rakoviny 
hrubého čreva a konečníka je zdra-
vý životný štýl, snaha o elimináciu 
rizikových faktorov (sedavý spôsob 
života, nesprávna výživa s „množ-
stvom“ mäsa, nedostatok pohybu, 
zápcha alebo hnačky) a tiež sekun-
dárna prevencia, ktorá spočíva vo 
včasnom odhalení tzv. predrako-
vinových stavov a skorých štádií 
ochorenia vyšetrením stolice prí-
padne kolonoskopiou. 

Medzi najúčinnejšie zbrane patrí 
správna výživa, strava s nízkym 
obsahom tuku, dostatok vápnika a 
vitamínov, správny pitný režim, pro-
biotiká, dostatok pohybu a vyhýba-
nie sa alkoholu a cigaretám. 

V jedálničku by nemala chýbať 
strava bohatá na vlákninu, najmä ce-

reálie a celozrnné produkty, veľa su-
rovej zeleniny a ovocia, ryby, hydina, 
kvasené a mliečne produkty, celozrn-
ný chlieb, ryža, bôb, potraviny bohaté 
na karotén, dostatok vápnika, tuky s 
obsahom omega 3 mastných kyselín 
a kyselinou listovou atď. Vhodnou 
zeleninou na ochranu pred vznikom 
kolorektálneho karcinómu je najmä 
zelená a tmavožltá zelenina zo sku-
piny kapustovitých napr. brokolica, 
zeler, kapusta, chren, karfiol, mrkva, 
špenát, tekvica, cibuľa, cesnak, z ovo-
cia napr. ananás a ďalšie, sójové pro-
dukty a strukoviny. 

Okrem zloženia potravy je dôležitý 
aj spôsob jej prípravy. Je dokázané, že 
mäso a dokonca aj ryby, ktoré sú pri-
pravované na drevenom uhlí, ako aj 
fritované zemiaky, obsahujú silné kar-
cinogénne zložky, aj keď pri inom spô-
sobe prípravy sú zdraviu prospešné. 

Odborníci tiež radia dodržiavať 
pitný režim a piť dostatok tekutín. 
Odporúča sa piť zelený čaj, ktorý má 
ochranný účinok proti vzniku kolo-
rektálneho karcinómu.  (ruv)

V ôsmich mestách a deviatich ob-
ciach Prešovského kraja Štatistický 
úrad SR zisťuje údaje o výške a vývoji 
príjmov v rôznych typoch domácnos-
tí. Vybrané domácnosti preto navštívi 
človek, ktorý zisťuje potrebné údaje. 
Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. feb-
ruára do 30. apríla. Takéto zisťova-
nie robí Štatistický úrad pravidelne. 
V tomto roku bolo na Slovensku do 
zisťovania vybraných viac ako 150 
obcí, v ktorých navštívia opytovate-
lia 2 100 domácností. V Prešovskom 
kraji sa uskutočňuje v mestách Barde-
jov, Humenné, Medzilaborce, Vysoké 
Tatry, Prešov, Sabinov,  Stará  Ľubov-
ňa  a Vranov nad Topľou. V obciach 
budú oslovení obyvatelia Zborova, 
Toporca, Hozelca, Šuňavy, Sedlíc, 
Zemplínskych Hámrov, Veľkého Lip-
níka, Kolačkova a Vechca.  (ppš)

Redakciu novín POPRAD nájdete 
na sídlisku Západ, Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk
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Pred vami 
je dlhé 

šťastné obdobie. V poslednom 
čase ste kládli dôraz na kariéru 
alebo štúdium. Teraz by ste to mali 
vymeniť za rodinu a priateľov.

Hoďte pra-
covné po-

vinnosti za hlavu. Mnohé z nich 
sa vybavia samy. Dožičte si čas 
na oddych, zábavu a hlavne na 
stretnutia s priateľmi.

Neočakáva-
né stretnu-

tie s nejakým človekom z minu-
losti vám prinesie nový pohľad na 
vaše dávne rozhodnutie. Môžete 
opäť nadviazať pretrhnuté vzťahy.

Prekvapi-
vo vás nič 

nedokáže rozhádzať. Zistíte to-
tiž, že nad mnohé veci sa treba 
povzniesť.

Nejaká uda-
losť vás pri-

núti, aby ste zmenili svoje sprá-
vanie. Veľmi vám to prospeje a 
posunie vás to dopredu.

Niekto vám 
pomôže do-

stať sa z nejakého problému, kto-
rý sa s vami dlho vliekol. Vážte 
si to a neopakujte rovnaké chyby 
ako v minulosti.

Niekedy by 
ste si mali 

dvakrát rozmyslieť, kým niečo 
poviete. V dôležitej záležitosti 
prezradíte viac než by ste boli 
chceli.

Poteší vás 
z l e p š e n i e 

rodinných vzťahov. Chcete sa 
viac dostať do spoločnosti, čo 
sa vám aj podarí. Nové kontakty 
vám prinesú veľa radosti.

Ak ste ne-
zadaní, tak 

vám do života príde osoba, s kto-
rou môžete vytvoriť pevný part-
nerský zväzok. Ak ste zadaní, 
vzťahy sa mimoriadne zlepšia.

Budete mať 
viac príleži-

tostí na cestovanie. Využite ich, 
lebo v druhej polovici roka sa 
nebudete môcť nikam pohnúť.

N i e k t o r é 
r o d i n n é 

záležitosti podceňujete a zrazu 
sa ukážu ako tie najdôležitejšie. 
Nájdite si čas na ich riešenie. 
Predídete tak mnohým problé-
mom.

Ne d o s t a -
točne ve-

nujete pozornosť vašim blízkym. 
Mali by ste ich postaviť na prvé 
miesto. 

HoroSkop od Stredy do Stredy

Dnes 17. februára - Sunpharma - Kaufland, vo 
štvrtok 18. februára - Lekáreň na autobusovej sta-
nici, v piatok 19. februára - Diecézna lekáreň 
sv. Lukáša, v sobotu 20. februára - Lekáreň 
Nemocnice Poprad, v nedeľu 21. februára - 
Styrax, v pondelok 22. februára - Victoria a v 
utorok 23. februára - Dr. Max - trhovisko.
Sunpharma: Kaufland, Moyzesova ul. 3, č. t. 788 
03 36, Lekáreň na autobusovej stanici: Wol-

kerova ul. 466, Diecézna lekáreň sv. Lukáša: 
Alžbetina ul., Lekáreň Nemocnice Poprad: Ba-

nícka ul. 28, Styrax: L. Svobodu 3782, č. t. 
773 22 78, Victoria: Drevárska ul., Dr. Max 
- trhovisko: Ul. 1. mája 30.
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.

poHotovoSť v lekárňacH

Na prednáške bol aj pravnuk Karola Divalda staršiehoSpoločenSká kronika

V piatok 12. februára 2016
vo Veľkej s

V piatok 12. februára 2016
vo Veľkej so

V pondelok 15. februára 2016
vo Veľkej s

V pondelok 15. februára 2016
vo Veľkej so

Františkom Benkom,
75-ročným

Štefanom Mojžišom,
63-ročným

Jánom Martinkom,
92-ročným

Štefanom Škovirom,
71-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

Oddych by mal byť časom na vymýšľanie nových myšlienok a  nie 
časom vŕtania sa v starých ranách.   NEEO

povedali Slávni

Dnes 17. februára má meniny Miloslava, vo štvrtok 18. februá-
ra Jaromír, v piatok 19. februára Vlasta, v sobotu 20. februára 
Lívia, v nedeľu 21. februára Eleonóra, v pondelok 22. februára 
Etela a v utorok 23. februára Roman, Romana.

BlaHoŽeláme k meninám

program kina cinemaX
Od 18. februára do 24. februára

Kultúrny program mesta Poprad

V stredu 17. februára 2016
o 13.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 17. februára 2016
o 15. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 18. februára 2016
o 10. hod. vo Veľkej s

V piatok 19. februára 2016
o 13. hod. s

Máriou Kopolovcovou,
82-ročnou

Helenou Sýkorovou,
80-ročnou

Helenou Hovancovou,
84-ročnou

Milanom Marekom,
72-ročným

navŽdy Sa roZlÚčime

6. februára 2016 - Mgr. Mária Andrášová a  MUDr. Miroslav 
Leško, Natália Meliorisová a Richard Hudeček.

manŽelStvo uZavreli

V sobotu 6. februára sa v 
Starom Smokovci uskutoč-
nila prednáška na tému Fo-
tografické dielo Divaldovcov. 
Prednášajúcim bol Prof. Mi-
roslav Repčák z Košíc. Rodi-
ne Divaldovcov sa venuje od 
svojich stredoškolských čias. 
Počas približne dvojhodi-
novej prednášky sa  venoval 
fotografickým dielam Karola 
Divalda staršieho a  jeho  sy-

nov Karola, Ľudovíta, Adolfa 
a Kornela. Vysvetlil rozdiely 
medzi fotografickými  štýlmi 
jednotlivých autorov,  pred-

stavil najznámejšie fotografie 
a publikácie. Osobitná časť 
prednášky bola venovaná 
rodokmeňu rodiny Dival-
dovcov po mužskej  línii. 
Táto časť bola obzvlášť zau-

jímavá, keďže prednášky sa 
zúčastnil aj Popradčan Lau-
renc Divald, ktorý je pravnu-
kom Karola Divalda staršie-
ho. Po  skončení prednášky 
oslovili prítomní účastníci 
profesora Repčáka  zaujíma-
vými otázkami, na ktoré im 
ochotne odpovedal. Pred-
nášku organizovalo Múze-
um  tatranskej kinematogra-
fie a fotografie.  (feč)

Napísali ste nám

19. február o 19. hod. - divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade
MILO KRÁĽ BAND
& BARBORA ŠVIDRAŇOVÁ
Kapela účinkuje v zložení M. Kráľ - klávesy a 
spev, B. Švidraňová - spev, R. Bady Kráľ - akus-
tická gitara, spev, klávesy, A. Tojčík - saxofón, M. 
Kulich - elektrická gitara, D. Šudík - basgitara, 
M. Dadík - bicie.
Vstupné: 7 € v predpredaji / 8 € v deň koncertu

20. február o 18. hod. - divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade ARIENIN PRÍBEH  /  Ali-
mah Fusion a Divadlo Alchýmie 
uvádzajú tanečno-divadelný fantasy príbeh 
odkrývajúci dlho strážené tajomstvo.   Vstup-

né: 5 € a 2,50 €

22. február  o 18. hod. - divadelná sála DK v 
Poprade JÁNOŠÍK ALEBO PRAVDA JE LEN 
JEDNA Spišské divadlo - SNV
Bohatým bral, chudobným dával... Aký bol však 
Jánošík naozaj? Vstupné: 6 €

29. február o 19. hod. - Klub Zóna - Domu 
kultúry v Poprade NEŘEŽ / ČESKO
Koncert k 60-tym narodeninám Z. VŘEŠŤÁLA - 
stálice českej scény, ktorý vystúpi spolu s F. Bene-
šovským - basgitara a V. Sázavským - akustická gita-
ra, perkusie. V rámci koncertu bude uvedené nové 
CD skupiny Neřež „Jen blázni překročí svůj stín“. 
Vstupné: 8 € v predpredaji / 10 € v deň koncertu

24. januára 2016 - Ela Mlynáriková, Poprad, 2. februára 2016 - 
Patrik Pára, Veľký Slavkov.

vitajte medZi nami

Robinson Crusoe 3D - o 14. hod. 
(hrá sa len cez víkend), Deadpo-
ol - o 16. hod. a o 20.20 hod., Päť-
desiat odtieňov čiernej - o 18.20 
hod. (nehrá sa 23.2.), ARTMAX 
filmy - Fúsi - o 18.20 hod. (hrá sa 
len 23.2.), Lída Baárová - o 13.30 
hod. (hrá sa len cez víkend), Ro-
binson Crusoe 2D - o 16.10 hod., 

Zoolander No. 2 - o 18.10 hod. 
a o 20.30 hod., DETSKÉ KINO 
- Agenti dementi - o 13.20 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Bella 
a  Sebastián 2: Dobrodružstvo 
pokračuje - o  15.30 hod., De-
cibely lásky - o 17.40 hod., Ako 
byť single - o  19.50 hod. Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Včera sa popradská verejnosť navždy rozlúčila 
so 71-ročným Štefanom Škovirom. Popradča-
nia si ho pamätajú predovšetkým ako dlhoroč-
ného riaditeľa Správy mestských komunikácií 
v Poprade. Na údržbe ciest, či už štátnych alebo 
mestských pôsobil viac ako 45 rokov. Ani po od-
chode do dôchodku neoddychoval a pracoval vo 

firme, ktorá sa zaoberá dopravnými značkami. Známy bol i zo 
svojho pôsobenia v hokeji a hoci sa už funkciám v hokeji neve-
noval, vždy ho so záujmom sledoval. Česť jeho pamiatke! (red)

Za Štefanom Škovirom
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inZercia
predaj

rôZne

kÚpa

Upozorňujú
najmä chodcov

Pád paragliderov a let do Vysokých Tatier
V  dôsledku nepriazni-

vého vývoja dopravno-
-bezpečnostnej situácie 
v  služobnom obvode OR 
PZ v  Poprade za uplynu-
lý rok 2015, vyzýva polí-
cia všetkých motorových 
i  nemotorových účastní-
kov cestnej premávky, no 
predovšetkým chodcov, 
na dôsledné dodržiavanie 
pravidiel cestnej premáv-
ky a to hlavne za zníženej 
viditeľnosti.

Z  pohľadu štatistík do-
pravnej nehodovosti za 
uplynulý rok 2015 doš-
lo na cestách služobného 
obvodu OR PZ v  Poprade 
k usmrteniu štyroch chod-
cov, pričom traja z  nich 
neboli za zníženej viditeľ-
nosti označení reflexnými 
prvkami. Preto popradskí 
policajti dôrazne upozor-
ňujú chodcov na dodržia-
vanie zákona, ktorý hovorí, 
že za zníženej viditeľnosti 
musí mať chodec idúci po 
krajnici alebo po okraji 
vozovky na sebe viditeľ-
ne umiestnené reflexné 
prvky alebo oblečený re-
flexný bezpečnostný odev. 
Zásada „vidieť a  byť vide-
ný“ je dôležitá nielen pre 
vodiča, či cyklistu, ale aj 
pre chodca.  (peb)

• Predám lacno drevený ob-
klad - 3 €, zrubový profil, hra-
noly, aj dlážkovicu na podlahy. 
Inf.: č. t. 0908 234 866.  4/16-P• Predám jalovicu - plemeno Red 
Holstein, vek 13 mesiacov, váha cca 400 
kg. Inf.: č. t. 0905 736 594.  5/16-P• Predám Renault Kango 1.5 
dci, r. v. 2003, 160  000 km, ple-
chová nadstavba, cena 1  590 €. 
Inf.: č. t. 0915 917 147.  6/16-P• Predám výhodne skrinkový zá-
novný šijací stroj, vyšíva a dokáže aj 
plátať a tmavý zánovný rozťahovací 

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

• Naučte sa, ako zaujať a presved-
čiť ľudí v  kurze REČNÍCTVA To-
astmasters Poprad. Inf.: č. t. 0911 
351 341, 0904 864 912.  6/16-R

• Penzión sv. Juraj príjme ku-

chára/-ku a čašníka/-čku. Inf.: č. t. 
0907 516 226 po 14. hod.  7/16-R• Ponúkame na prenájom 400 m2 
kancelárskych priestorov v časti Po-
prad - východ v novozrekonštruovanej 
budove s inteligentným vykurovaním, 
sociálnymi zariadeniami, kuchynkou 
a parkoviskom. Budova má aj 250 m2 
vykurovaných skladových priestorov. 
Možný predaj aj celého objektu s ná-
jomníkmi s  aktuálnou obsadenosťou 
60%, cena za prenájom od 4,5 € m2 
plus energie, predaj za 260 000 € bez 
DPH, znalecký posudok na 430 000 €.  
Inf.: č. t. 0915 880 583.  8/16-R• Vezmem do prenájmu zaria-
dený 1 alebo 2-izb. byt v Popra-

stôl. Inf.: č. t. 0908 070 967.  7/16-P• Predám 2-izb. byt na sídlisku 
Západ v  Poprade. Cena 55  000 €. 
Inf.: č .t. 0911 050 281.  8/16-P

de, cena max. 230 eur. Inf.: č.t. 
905 475 633.  12/16-R  

• Centrum sociálnych služieb 
v  Poprade prijme do pracovného 
pomeru zdravotnú sestru respek-
tíve zdravotného asistenta do ne-
pretržitej prevádzky. Žiadosti so 
životopisom posielajte na adresu: 
Centrum sociálnych služieb v  Po-
prade, Komenského 3454/12, 058 
01 Poprad alebo e-mailom: pam@
css.poprad.sk  10/16-R 

• Dám do prenájmu garáž 
v  Poprade za Olympiou. Inf.: 
č. t. 0948 007  776.      11/16-R

Posádka Vrtuľníkovej zá-
chrannej zdravotnej služby 
ATE zo strediska Poprad 
bola v  nedeľu popoludní 
privolaná do obce Lendak. 
Pri zoskoku dvojice pa-
ragliderov neďaleko obce 
došlo k  ich pádu približne 
z výšky 8-10 metrov.

Žena vyviazla s  ľahšími 
zraneniami, muž utrpel po-
ranenie hrudnej chrbtice. 
Obaja boli po páde pri ve-
domí. Leteckí záchranári 
po prílete k  miestu nehody 
prevzali do svojej starostli-
vosti 45-ročného muža. Po 
ošetrení a  príprave na le-
tecký transport ho previezli 
do popradskej nemocnice. 

Ženu ošetrili pozemní zá-
chranári.

Hneď po odovzdaní pa-
cienta v popradskej nemoc-
nici bola posádka vrtuľníka 
privolaná na ďalší zásah 
do Veľkej Studenej doliny 
k  turistovi s  poranením 
dolnej končatiny. Po prílete 
do oblasti, kde sa zranený 
nachádzal, však z  dôvodu 
silného vetra nebolo možné 
v teréne vysadiť lekára. Po-
sádka sa pokúsila o jeho vy-
sadenie niekoľkokrát. Pilot 
následne v  záujme bezpeč-
nosti celej posádky rozho-
dol o  návrate na stredisko 
do Popradu. Do oblasti boli 
vyslaní záchranári Horskej 

záchrannej služby.
Leteckí záchranári z Popra-

du pomáhali aj v utorok mi-
nulý týždeň. Privovali ich na 
pomoc 20-ročnej rumunskej 
lyžiarke. Pri páde na lyžiar-
skom svahu na Štrbskom 
Plese utrpela poranenie 
predlaktia a driekovej oblas-
ti. Zranenú lyžiarku prvotne 
ošetrili dobrovoľní horskí 
záchranári spolu s rýchlou 
zdravotnou pomocou. Po 
pristátí vrtuľníka letecká 
lekárka prevzala pacient-
ku do svojej starostlivosti. 
Následne v stabilizovanom 
stave zranenú previezli vr-
tuľníkom do popradskej 
nemocnice.  (zut)

V piatok 12. februára ráno bol na dverách 
výťahu na daňovom úrade v Kežmarku náj-
dený papier s textom, v ktorom sa anonym 
vyhrážal rozmiestnením bômb v  Kežmar-
ku. Bomby mali byť umiestnené v bankách, 
v mestskom úrade, v domove dôchodcov 
a  jednom z obchodných domov. Polícia ih-
neď po prijatí oznámenia uvedené inštitúcie 
evakuovala a zabezpečila pred prístupom ve-

rejnosti. Priestory boli následne za účasti py-
rotechnika a psov určených na vyhľadávanie 
výbušnín prehľadané. Ani v  jednom z nich 
sa bomba nenašla. Po vykonaní prehliadok 
boli budovy opätovne sprístupnené. Polícia 
list s textom zaistila a bude zaslaný na exper-
tízne skúmanie. Prípad vyšetruje kežmarský 
vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre 
prečin šírenia poplašnej správy.  (džo)

Anonym oznámil bomby v Kežmarku

Opitý havaroval na cudzom aute
Z  prečinu neoprávne-

ného používania cudzie-
ho motorového vozidla 
a prečinu marenia výkonu 
úradného rozhodnutia ob-
vinil v  nedeľu popradský 
vyšetrovateľ 17-ročného 
mladíka zo Štrby.

Obvinený bol počas ve-

čera a  noci zo soboty na 
nedeľu v bare v areáli futba-
lového štadióna v Štrbe. Na 
jednom zo stolov bol polo-
žený kľúč od osobného auta 
Fiat Punto, na ktorom do 
baru prišla 24-ročná žena. 
Okolo jednej v  noci využil 
obvinený jej nepozornosť 

a  bez jej vedomia zobral 
kľúč a  s  autom odišiel. Na 
ceste z Tatranskej Štrby do 
Štrby však havaroval, keď 
narazil do násypu a auto sa 
prevrátilo na strechu. Po-
licajti mladíkovi namerali 
0,41 mg/l alkoholu v dychu. 
Zároveň bolo zistené, že 

Osobitná kontrola
v Poprade a v Prešove
V  priebehu štvrtka minu-

lého týždňa sa v popoludňaj-
ších hodinách konala v  Po-
prade i  v  Prešove osobitná 
policajná dopravná kontrola 
zameraná na dodržiavanie 
zákazu požívania alkoho-
lických nápojov alebo iných 
návykových látok vodičmi 
a  na kontrolu dodržiavania 
pravidiel cestnej premávky 
jej nemotorovými účastník-
mi. Cieľom bolo zabránenie 
vzniku dopravných nehôd. 
V Poprade sa do akcie zapoji-
lo 20 policajtov, ktorí zistili 44 
priestupkov. V Prešove 24 po-
licajtov zistilo 56 priestupkov. 

Úverový podvod
46-ročná Marcela sa mala 

dopustiť zločinu úverového 
podvodu, z čoho bola vyšet-
rovateľom OR PZ v Poprade 
na základe dôkazov obvi-
nená. Marcela bez vedomia 
a bez súhlasu muža z Veľkej 
Lomnice na základe žiadosti 
o poskytnutie úveru uzatvo-
rila, za použitia jeho osob-
ných údajov a údajov o jeho 
zamestnaní a príjme viacero 
úverových zmlúv. Marcela 
sa v  nich zaviazala uhrádzať 
pravidelné mesačné splát-
ky, túto svoju povinnosť si 
ale neplnila. Obvinená žena 
svojím konaním uviedla do 
omylu celkovo 11 úverových 
finančných spoločností, pri-
čom im spôsobila škodu vo 
výške najmenej 37 300 eur. 
Táto Popradčanka je stíhaná 
na slobode, no v prípade pre-
ukázania viny jej hrozí trest 
odňatia slobody na päť až 
dvanásť rokov.  (pol)

Policajné správy

Vo štvrtok 11. februára sa v  Slovenskej republike, ako aj v  ďalších členských štátoch 
EÚ uskutočnil Európsky deň 112, ktorý bol zameraný najmä na zvyšovanie povedomia 
o existencii a fungovaní Európskeho čísla tiesňového volania 112. Za minulý rok bolo na 
číslo tiesňového volania 112 prijatých 1 446 541 volaní.    (ppp)

auto viedol napriek tomu, 
že mu bol v  marci minu-
lého roku uložený zákaz 
činnosti viesť motorové 
vozidlá na dobu jedného 
roka. Hmotná škoda na 
vozidle bola vyčíslená na 
6  000 eur. Obvinený je stí-
haný na slobode.  (krp)

Deň európskeho tiesňového čísla 112



Strana 917. 2. 2016

Tohtoročné Tatra Expo s novinkou

Eskimácky víkend zábavy pod Lomničákom

Sedlo otvorenéProgram kina tatran

21. 2. 2016 o 18. hod. - Divadelný klub Česká Lípa - Jak se vám líbí...?

28. 2. 2016 o 18. hod. - Divadlo A. Duchnoviča Prešov - O dvoch generáloch

6. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo VHV Stará Pazova (Srbsko) - Živý bič

13. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad - Pastier

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

Vstupné na všetky predstavenia: 6 eur
Inf. tel.: 0903 82 50 50/vladob@mail.t-com.sk

Predpredaj: Mestská informačná kancelária Poprad, č.t.: 16 186

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2016
Poprad - Spišská Sobota

PP-5

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať 
o poukázanie 2 %, resp. 3% zaplatenej dane z príjmu 

za zdaňovacie obdobie roku 2015. 
Nadácia Nádej pre vaše zdravie chce získané 

finančné prostriedky použiťpre Otorinolaryngologické 
oddelenie a Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s., 

na spolufinancovanie elektronystagmografu
určeného na komplexnú diagnostiku pacientov 

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

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

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

o

fi

Nadácia 
Nádej pre vaše zdravie

Ďakujeme!

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

2% Nadácia Nádej pre vaše zdravie, 
Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 42085144, 
právna forma: nadácia PP-12
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18. február o 19. hod.
O KURATÁCH A ĽUĎOCH
DK / DE, 2015, MP 15
Gabriel (David Dancik) a Elias 
(Mads Mikkelsen) sa od svojho 
umierajúceho otca dozvedia, že 
sú adoptovaní. Ich biologickým 
otcom je Evelio Thanatos, od-
borník na výskum kmeňových 
buniek. Po príjazde na odľahlý 
ostrov Ork bratia zistia, že majú 
ďalších troch súrodencov ... 
Komédia, originál s českými ti-
tulkami, 104 min. Vstupné 4 €

19. február o 19. hod.
STAR WARS: SILA SA PRE-
BÚDZA, USA, 2015, MP 12
Kedysi dávno, v preďalekej 
galaxii, sa tridsať rokov po 
udalostiach v Návrate Jedi-
ho musí legendárna posádka 
Hana Sola, jeho ženy Princez-
ny Lei vysporiadať s novým 
hroziacim nebezpečenstvo 
v podobe Sitha Inquisitora a 
nájsť dávno strateného Lukea 
Skywalkera.
Akčný / dobrodružný / sci-fi, 
originál so slov. titulkami, 137 
min.  Vstupné 4 €

20. - 21. február o 16. hod.
DOBRÝ DINOSAURUS
USA, 2015, MP 7
Príbeh hovorí o časovej konti-
nuite, v ktorej Zem nezasiahol 
obrovský meteorit, ktorý pred 
miliónmi rokov vyhubil dino-

saurov. Tí tak 
prežívali až do 
dnešných dní, 
no a nejakým 
zázrakom si evolúcia popri nich 
dovolila vytvoriť aj ľudí. 
Animovaný / rodinný / komé-
dia / slovenský dabing, 101 min. 
Vstupné 4 €

20. - 21. február o 19. hod.
MOST ŠPIÓNOV
USA, 2015, MP 12
Dramatický thriller, ktorý vzni-
kol pod režijnou taktovkou Ste-
vena Spielberga. Hlavný hrdina 
James Donovan (Tom Hanks), 
radový právnik z Brooklynu, sa 
ocitne uprostred studenej vojny, 
keď ho CIA vyšle na takmer ne-
splniteľnú misiu...
Thriller / dráma, originál s čes. 
titulkami, 141 min. Vstupné 4 €

22. február o 19. hod. - Filmový 
klub
MLADOSŤ
IT / FR / CH / VB, 2015, MP 15
Film vás zavedie do prostredia 
luxusného alpského kúpeľného 
hotela. Fred a Mick, dvaja starí 
priatelia, sú tu na dovolenke.  
Dráma, anglický s  čes. titulka-
mi, 118 min. Vstupné 4 €, s pre-
ukazom FK 2 €

23. - 24. február - nepremieta sa

Viac na www.kinotatran.sk

Siedmy ročník netradičného zimného podujatia s  názvom Snežné 
psy sa uskutoční už tento víkend 20. a 
21. februára na novom mieste - v me-
dzistanici Štart na svahu Čučoriedky 
západ v Tatranskej Lomnici.

Aj tento rok bude podujatie mode-
rovať známy moderátor Andrej Bičan, 
ktorý svojím humorom vytvorí vyni-
kajúcu atmosféru. Okrem neho sa náv-
števníci môžu tešiť aj na Majstra N, kú-
zelníka Talostana so psom Síriom a Dog 
dancing. Multižánrový program Snež-
né psy bude ukážkou rýchlej jazdy ma-
šérov s možnosťou zajazdiť si na snež-
ných záprahoch zadarmo.  (ppš)

Do konca februára 2016 sa 
môžu záujemcovia prihlá-
siť na celoslovenskú výstavu 
Tatra Expo 2016 s medzi-
národnou účasťou, ktorá sa 
uskutoční v Poprade 15. - 17. 
apríla. Výstava sa zameriava 
predovšetkým na stavebníc-
tvo, bývanie, jeho interiér i ex-
teriér a ich doplnky z oblasti 
spotrebného tovaru, prípadne 
áut. Súčasťou podujatia bude 
i slovensko-poľský hospodár-
sky seminár na tému Poľsko - 
partner pre obchod, investície 
a inovácie v stavebníctve. 

Spoločnosť Spiš - View - Tra-
ding, ktorá je hlavným organi-
zátorom výstavy, pripravila 

v spolupráci s organizáciou 
Slovak Business Agency ako 
novinku kooperačné podujatie 
Tatra Expo - stavebníctvo & 
bývanie 2016. Bude jedinečnou 
príležitosťou pre malé a stredné 
podniky dostať sa do kontaktu 
s firmami, ktoré hľadajú nových 
klientov, obchodné príležitos-
ti a projektových partnerov v 
zahraničí pre budúcu spolu-
prácu. Bližšie informácie sú 
dostupné na internetovej strán-
ke: http://www.een.sk/news/
events/4570. Bezplatná regis-
trácia prostredníctvom inter-
netového odkazu: https://www.
b2match.eu/tatraexpo2016 do 
6. apríla 2016.  (svt)

V nedeľu 14. februára na Valentína sa stretli deti v  klube 
Zóna v  popradskom dome kultúry, aby pripravili pre svo-
jich najbližších milé valentínske darčeky. V  sprievode peda-
gogičky Marianny Ďurasovej vystrihovali srdiečka, lepili a 
zdobili ich, aby s nimi neskôr spravili radosť svojim rodičom.

Najstrmšia a  najťažšia zjazdov-
ka vo Vysokých Tatrách - Lom-
nické sedlo sa oficiálne spustilo 
do prevádzky včera 16. februá-
ra. Najvyššie položená zjazdov-
ka v  Lomnickom sedle (2  190 
m n.m.) má aktuálne 150 cm 
prírodného snehu a  podmien-
ky na lyžovanie veľmi dobré. 
Sprevádzkovaním Lomnického 
sedla sa skompletizoval počet 
otvorených zjazdoviek v  lyžiar-
skom stredisku v  Tatranskej 
Lomnici, kde je k  dispozícii 
spolu 12 km denne upravova-
ných lyžiarskych tratí.  (ppš)

V  Tatranskom ľadovom 
dóme na Hrebienku sa v ne-
deľu na Valentína uskutoč-
nila milá zásnubná slávnosť. 
Martin zo susednej Spišskej 
Novej Vsi tam požiadal 
o ruku svoju priateľku Luciu 
z Kysuckého Nového Mesta.
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Valentínsky trojkový basketbal sa stretol so značným záujmom

HK Poprad

FK Poprad

Basketbalistky vyhrali pod Urpínom

 V/P %
1. GA Košice 24/0 100
2. Piešťany 20/4 83,33
3. Ružomberok 19/5 79,17
4. Šamorín 9/14 39,13
5. Poprad 8/16 33,33
6. Slovan 8/16 33,33
7. B. Bystrica 5/19 20,83
8. Cassovia KE 2/21 8,70

Tabuľka extraligy
Základná časť

Krátko zo športu• FUTSALISTI FC K_Corp 
Poprad ukončili svoje pôso-
benie v  aktuálnom ročníku 
3b Extraligy na domácej pa-
lubovke v sobotu 13. februára 
divokým zápasom. Humen-
nému podľahli 8:12. V tabuľ-
ke obsadili predposledné 5. 
miesto s bilanciou 3 víťazstvá, 
7 prehier a počtom bodov 9.• BASKETBALISTI BK 

Iskra Svit vo štvrtok 11. feb-
ruára prehrali v  Košiciach 
s  domácim tímom KB 69:86 
a  v  tabuľke im patrí siedma 
priečka. Dnes sa predstavia 
na palubovke BK 04 AC LB 
Spišská Nová Ves a  v  sobotu 
20. februára odohrajú pred-
posledný duel základnej časti 

doma o  18. hodine proti BC 
Prievidza.• BEŽECKÉ preteky - Zim-
ný kros Gerlach určené pre 
skialpinistov a  bežkárov sa 
uskutočnia v  Tatranskej Po-
lianke v  sobotu 20. februára 
od 16. hod. • NA Štrbskom Plese sa v po-

lovici marca uskutočnia Medzi-
národné majstrovstvá lesníkov 
SR v lyžovaní. Pôjde o 52. roč-
ník Venerovského memoriálu, 
na ktorom sa zúčastňujú prete-
kári zo Slovenska, Česka, Poľska 
a Ukrajiny. Pretekári si v dňoch 
13. až 15. marca zmerajú svoje 
fyzické sily v behu na lyžiach so 
streľbou zo vzduchovky a v ob-
rovskom slalome.  (ppv)

Futbalisti FK 
Poprad v  minu-
lom týždni odo-
hrali dva prí-

pravné zápasy pred jarnou 
časťou DOXXbet ligy Východ 
s odlišnými kádrami. V uto-
rok 9. februára B-tím pod-
ľahol vo Veľkej Lipanom 0:4, 
A-tím o  deň neskôr opäť vo 
Veľkej rozdrvil Plavnicu 9:2.

Začiatkom tohto týždňa 
vycestovali Popradčania na 
záverečné sústredenie do 
maďarského Lipótu, kde odo-
hrajú predposledný zápas prí-
pravy, a to dnes o 16.30 hod. 
proti Veľkým Ludinciam.

V  utorok si dali popradskí 
futbalisti zastávku v  Skalici, 
kde ich po uzávierke vydania 
novín Poprad preveril domáci 
fortunaligový tím zo Záhoria.

Popradčania sa po návrate 
domov už budú pripravovať 
na generálku proti košické-
mu MFK, ktorá sa uskutoční 
v sobotu 27. februára v NTC 
Poprad, pravdepodobne o 
15. hodine (čas spresníme 
v  najbližšom vydaní na-
šich novín).  (ppv)

FIREMNÁ LIGA
9. kolo

skupina C - III. liga
9. kolo sa odohralo v utorok 

9. februára. Na prvom mieste 
sa umiestnilo družstvo Spolbyt 
(na foto) so ziskom 26,5 bodu, 
pred družstvom TV Poprad 
24,5 b. a  tretie skončilo druž-
stvo  Bankbroker so ziskom 
22 b. Najvyšší výkon družstva 
dosiahol  Bankbroker 553 b. 
Najvyšší priemer na jednu hru 
dosiahlo družstvo Spolbyt 484 
b. V jednotlivcoch najvyšší vý-
kon jednotlivca 216 b. dosiahol 
Peter Helebrandt z  družstva 
Spolbyt, ktorý sa stal aj víťazom 
kola s  najvyšším priemerom 
175 b. V  tabuľke jednotlivcov 

na prvom mieste si Štefan Kňu-
rovský stabilnými výkonmi 
udržiava svoj náskok. Najbližšie 
10. kolo sa odohrá 23. februára. 

ŠKOLSKÁ LIGA
6. kolo

Minulý týždeň v  pondelok 

a  utorok bolo odohrané šieste 
kolo Školskej ligy 2015/2016 
v bowlingu. V  skupine stred-
né školy  víťazom kola sa stalo 
družstvo SOŠ Matejovce so 
ziskom 5 b.  pred druhým druž-
stvom Obchodná akadémia 
4 b. a tretie skončilo družstvo 

Strednej zdravotníckej školy so 
ziskom 3 b. V jednotlivcoch naj-
vyšší výkon jednotlivca 178 b. 
dosiahol Samuel František Sko-
kan z družstva SOŠ Matejovce. 
Víťazom kola a najvyšší priemer 
151 b. dosiahol Tomáš Uličný 
z družstva Obchodná akadémia. 
V skupine základné školy víťa-
zom kola sa stalo družstvo ZŠ 
Francisciho so ziskom 8 b., pred 
druhým družstvom ZŠ Mate-
jovce 8 b. a  tretím družstvom 
Dostojevského B  so ziskom 6 
b. V  jednotlivcoch najvyšší vý-
kon jednotlivca 151 b. dosiahol 
Jakub Vojtko z družstva ZŠ Ma-
tejovce. Víťazom kola a najvyšší 
priemer 125,4 b. dosiahol Filip 
Gromovský z  družstva Dosto-
jevského B. Najbližšie 7.kolo 
sa odohrá 7. a 8. marca.   (len)

Hokejisti HK Poprad 
po reprezentačnej prestávke opäť 
bojujú o body vo zvyšku základ-
nej časti Tipsport ligy. V utorok 
odohrali zápas 47. kola na ľade 
Trenčína po uzávierke vydania 
novín Poprad.

Počas prestupového obdobia 
došlo k  výmene hráčov medzi 
kamzíkmi a  Banskou Bystricou. 
Z  Popradu odišiel lotyšský útoč-
ník Lauris Bajaruns, pod Tatry 
zamieril obranca Henrich Jabor-
ník. Novými hráčmi Popradu sa 

B a s k e t b a -
listky BAM 
Poprad do-
kázali po Ša-

moríne v  dramatickom 
a  napínavom súboji 
v Banskej Bystrici na Va-
lentína zdolať aj ďalšieho 
svojho priameho konku-
renta o  dva body 59:57 
a v  tabuľke preskočili už 
aj bratislavský Slovan.

Výsledok: 24. kolo 
v  nedeľu 14. februára 

BK ŠKP 08 B. Bystri-
ca - BAM Poprad 57:59 
(10:19, 21:10, 19:17, 7:13), 
najviac bodov BAMP: 
Katarína Petríková - 18.

Program: 2. kolo SP 1. 
zápas v stredu 17. februá-
ra o 17.30 hod. BAM Po-
prad - Slovan Bratislava, 
2. zápas 2. kola SP v  so-
botu 20. februára o 18.30 
hod. Slovan Bratislava 
- BAM Poprad, 25. kolo 
v stredu 2. marca o 17.30 

v pondelok stali aj útočníci On-
drej Mikula a Vladimír Lantoš 
a tiež obranca Tomáš Pařízek. Po 
dohode u  nás pokračuje aj Pat-
rik Koyš z  Trenčína, hosťovanie 
ukončil obranca Ondrej Briják.

Program: 48. kolo v  piatok 19. 
februára o 17.30 hod. HK Poprad 
- HK 36 Skalica - ZRUŠENÉ!, 49. 
kolo v nedeľu 21. februára o 17. hod. 
MsHK Žilina - HK Poprad, 50. 
kolo v utorok 23. februára o 17.30 
hod. HC ´05 iClinic Banská Bys-
trica - HK Poprad.  (ppv)

Na prvom ročníku Va-
lentínskeho trojkového 
basketbalu, ktorý vo štvr-
tok minulého týždňa zor-
ganizovalo mesto Poprad 
v spolupráci s Basketba-
lovou akadémiou mlá-
deže a Popradským mlá-
dežníckym parlamentom 
sa zúčastnilo takmer 100 
hráčov.

U žiakov základných škôl 
zvíťazila ZŠ Jarná, u žiačok 
ZŠ družstvo Bubble Bears 
zo ZŠ na Komenského ul.. 
U žiakov stredných škôl 

triumfovalo družstvo Gym-
názia na Kukučínovej ul. a 
z tejto školy sú aj víťazi naj-
početnejšej kategórie MIX 
bez rozdielu veku. U žiačok 
SŠ zvíťazilo družstvo Stepi-
lí Cowbojyi z Gymnázia D. 
Tatarku.

Valentínskym basket-
balovým kráľom sa stal 
Kristián Piovarči zo Súk-
romného gymnázia Life 
Academy. Za kráľovnú bola 
zvolená Patrícia Sojáko-
vá z Obchodnej akadémie 
Poprad.     (jpa)

hod. BAM Poprad - MBK 
Ružomberok.  (ppv)

Bowling
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Nástupná mzda 530 €
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Garancia ročného nárastu mzdy
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