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Poslanci schválili prenájom pozemkov na hokejovú tréningovú halu

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút predstavil minulý týždeň na zasadaní
popradského mestského zastupiteľstva zámer vybudovať v Poprade
hokejovú tréningovú halu. Poslanci mali rozhodnúť, či spoločnosti
SZĽH Infra prenajmú za 1 euro
ročne pozemky s rozlohou vyše 7
tisíc m2 pre túto stavbu, ktorá by
mala stáť v blízkosti popradského
zimného štadióna.
SZĽH mieni pristavať k fungujúcemu zimnému štadiónu modernú
tréningovú ľadovú plochu a vytvoriť
nielen viac možností pre športové
vyžitie obyvateľov mesta, ale najmä
dostatočnú kapacitu tréningových
hodín pre mládežnícke hokejové
družstvá. Hokejová tréningová hala
by tiež vytvorila vhodné podmienky

pre zriadenie profesionálnej hokejovej akadémie v meste Poprad.
„Som rád, že celý návrh bol schválený plným počtom prítomných poslancov. Projekty hokejových akadémií
pripravujeme v ôsmich mestách na
Slovensku. V Poprade chceme vybudovať niečo podobné ako v Trenčíne,
kde spúšťame pilotný projekt, a poskytnúť tak čo najväčšiemu počtu mládeže
možnosť kvalitného vzdelania a kvalitnej športovej prípravy,“ uviedol prezident SZĽH (na foto za rečníckym
pultom). Okrem toho, Poprad má na
rozdiel od iných extraligových miest
len jednu hokejovú halu a druhú tréningovú ľadovú plochu potrebuje ako
soľ. Súvisiaca stredoškolská akadémia
umožní mladým talentovaným ľuďom
z Popradu aj kraja venovať sa športu a
zároveň i získať dobré vzdelanie.
Primátor Jozef Švagerko ocenil, že SZĽH
vybral naše mesto do
tohto projektu a povedal: „Čaká nás ešte kus
spoločnej práce.“ SZĽH
bude v budúcom období
rokovať o možnostiach
financovania budúcej
stavby.
MsZ prenájom po-

zemkov schválilo na 50 rokov, podmienkou je, že SZĽH začne s výstavbou haly do dvoch rokov a ukončí ju
do piatich odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy. Poslanci v diskusii hovorili hlavne o podmienkach športového rozvoja detí a mládeže, ale aj o
dodržaní podmienok zákona o štátnej pomoci. Terajší zimný štadión je
maximálne využitý, malí žiaci musia
chodiť trénovať už od 6. hodiny ráno.
Nová tréningová hokejová hala by
umožnila zdvojnásobiť počet hokejových jednotiek a budúca hokejová
akadémia by pripravovala svojich
zverencov nielen na hokejovú karié-

ru, ale aj uplatnenie sa v živote.
Na budúcu hokejovú tréningovú
halu a hokejovú akadémiu zareagoval aj riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurínyi: „Teší ma, že Poprad bol vybratý
ako jedno z miest, kde bude pôsobiť
hokejová akadémia. Pre popradský
hokej je to skvelá vec. Budeme mať
viacej priestoru na tréning talentovaných hokejistov. Som zástancom toho,
že šport a vzdelanie musia ísť ruka v
ruke.“ Poukázal na USA a Kanadu,
kde model hokejových akadémií
funguje dlhodobo pre stredoškolských študentov až po vysokoškolské univerzitné tímy.
(mar)

Pre cestovný ruch bude hrobka germánskeho veľmoža jedinečným prínosom

Koncepciu rozvoja cestovného ruchu v meste Poprad
prijali minulý týždeň poslanci popradského MsZ.
Primátor Popradu Jozef Švagerko vyzdvihol: „V
Programe rozvoja mesta
sme si stanovili, že budeme
vytvárať koncepciu pre rozvoj cestovného ruchu, akým
smerom sa bude uberať a aké
budú jeho priority, vďaka
ktorým sa posunieme ďalej.“

Prvoradým zámerom je,
aby sa Poprad stal konečným
cieľom návštevníkov a turistov a nie iba prestupnou
stanicou či bránou do Vysokých Tatier. Vedúci oddelenia strategického rozvojového manažmentu MsÚ Pavol
Karabinoš, ktorý koncepciu
predložil, zhrnul nielen súčasný stav, ponuku CR, trendy a potenciál, ale najmä štyri základné ciele rozvoja CR

mesta Poprad: „Je to prezentovať Poprad ako mesto zážitkov s priateľmi, mesto tradičných chutí a poznávania,
mesto pohybu a relaxu medzi
horami a kultúrne mesto pod
Tatrami. Postupne pristupujeme k plneniu týchto zámerov. V tomto roku chceme
usporiadať nové podujatia,
ktoré pritiahnu návštevníkov
do Popradu. Plánujeme tiež
súťaž na nové logo a slogan

mesta, začiatok budovania
jeho novej vizuálnej identity,
kedy ho chceme predstaviť
ako dynamické mesto, ktoré
sa oplatí navštíviť.“ Doplnil,
že Poprad je členom Oblastnej organizácie CR Región
Vysoké Tatry a spolu s OO
CR Liptova založili spoločnú cestovnú agentúru, ktorá
bude naše mesto a región
propagovať v zahraničí a núkať pobyty u nás.

Viceprimátor Igor Wzoš
je presvedčený, že mesto
potrebuje svoju značku, svoj
logotyp, chýba mu mestská
karta, treba rozvinúť sakrálny turizmus, má čo ukázať
z hľadiska kultúry. Okrem
osvedčených podujatí ako
sú napr. Vianoce v Poprade, samospráva pripravuje
aj nové, medziiným v máji
Slovfood festival.
(Pokračovanie na str. 3)

Z rokovania
februárového
mestského
zastupiteľstva

Všetko
najlepšie
jubilantom

Popradským
basketbalistkám
pomáha
už aj Lucia
Kupčíková
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Stručne

EPIDEMIOLOGICKÁ situácia
•v chrípke
sa v Popradskom okrese

drží na rovnakej úrovni ako pred týždňom. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Poprade
zaznamenal ku koncu minulého týždňa 3 444 chorých na stotisíc obyvateľov okresu Poprad. Zatvorené boli
ZŠ v Sp. Štiavniku, T. Lomnici a ZŠ
s MŠ Gerlachov. Naďalej platí zákaz
návštev v Nemocnici Poprad aj v Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a
respiračných chorôb D. Smokovec.
MAJSTROVSTVÁ Slovenska v latinsko-amerických tancoch sa budú
konať v Aréne Poprade v sobotu 3.
marca. O cenné kovy na nich zabojuje
slovenská tanečná špička.
V PODTATRANSKEJ knižnici
v Poprade na sídlisku Západ si záujemcovia môžu pozrieť výstavu výtvarných prác žiakov ZŠ s názvom Rodný
môj kraj, zo všetkých najkrajší... V pobočke knižnice v Spišskej Sobote bude
ešte do piatka 23. februára inštalovaná
výstava z tvorby Mariána Kopka.
FOLKLÓRNY súbor Vagonár si
tohto roku pripomína 45. výročie
vzniku súboru. Pri tejto príležitosti pripravil pre svojich priaznivcov
na sobotu 3. marca v Dome kultúry
program inšpirovaný stretnutiami
s osobnosťami a udalosťami, ktoré
formovali jeho súčasný prejav.
OBYVATELIA mesta Poprad
môžu opäť predkladať návrhy na
udelenie Ceny mesta Poprad a udelenie čestného občianstva. Uvedené
ocenenia sa udeľujú spravidla každé
dva roky na slávnostnom zasadnutí
MsZ mesta Poprad. To najbližšie bude
19.októbra 2018. Návrhy na ocenenie
je potrebné doručiť do kancelárie kontaktu s občanmi MsÚ do 31. júla 2018.
JARNÝ športový tábor sa uskutoční vo viacúčelovej hale Aréna Poprad
od 27. februára do 2. marca v dopoludňajších hodinách. Pre deti je pripravený bohatý športový program
zameraný hlavne na hry s loptou.
SPOLOČNOSŤ ENVI-PAK vyhlásila jarnú súťaž prostredníctvom
stránky www.triedime.sk. Jej cieľom
je, aby si účastníci rozšírili vedomosti
a poznatky ako minimalizovať tvorbu
odpadu a ako ho správne triediť. Súťaž prebieha do 13. mája. Mená výhercov budú zverejnené 18. mája.
V nedeľu 25. februára o 15.30
hod. vystúpi v Tatranskom ľadovom
dóme na Hrebienku Chrámový zbor
sv. Cecílie.
NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu
plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.		
(ppš)
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Pčola vyzval k zodpovednému správaniu,
o výdavkoch na investície budú poslanci rokovať v marci

Predseda klubu nezávislých poslancov Štefan Pčola pred zasadaním mestského zastupiteľstva
minulý štvrtok reagoval na medializované informácie, že samosudca
Okresného súdu v Poprade uznal
popradského primátora za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Mal sa ho dopustiť v auguste minulého roku, kedy šoféroval pod
vplyvom alkoholu. Poslanec povedal: „Preto vyzývame primátora, aby
prišiel s jasným vyjadrením.“
Primátor Popradu Jozef Švagerko
sa pred médiami vyjadril, že do minulého týždňa ešte nedostal žiadne
súdne rozhodnutie: „Keď ho dostanem a oboznámim sa s ním, potom
budem podľa toho postupovať zákonným spôsobom. Momentálne sa pre
mesto a jeho chod nič nemení.“
Poslanec Š. Pčola tiež navrhol
stiahnuť z programu MsZ návrh na
zmenu rozpočtu mesta Poprad na
rok 2018, ktorý obsahoval aj množstvo investičných akcií. Uviedol:
„Mám podozrenie, že vedenie mesta
koná na hrane zákona. Myslím si,
že porušujeme zákon o rozpočtových
pravidlách vo verejnej správe, keď
schvaľujeme projektové dokumentá-

cie, ktoré nie sú
podložené financovaním samotnej
investičnej akcie.
Z nášho pohľadu
je to nezodpovedné
nakladanie
s majetkom mesta.
Ako príklad uvediem, že v súčasnosti máme schválené projekty vo
výške 1,5 mil. eur
a v roku 2019 počítame s investíciami vo výške stotisíc,
v roku 2020 detto.“ Poslanec vyzval
k zodpovednému správaniu sa voči
občanom mesta. Dodal: „Nechceme
blokovať rokovanie zastupiteľstva, ale
nech od nás nikto neočakáva, že sa
budeme ticho prizerať, ako sa nekompetentne vedie toto mesto.“ Primátor
J. Švagerko povedal: „Len na základe
schválených projektov môžeme začať
konať. Netvrdím, že sa všetky dokončia. To nie je o jednom funkčnom období, treba sa pozerať na projekty, či
sú dobré alebo zlé.“
Poslanci napokon schválili iba
zmenu rozpočtu bežných príjmov
a výdavkov mesta Poprad na rok
2018. Rozpočet príjmov a výdavkov

sa zvýši o 55 tisíc eur (výnos dane
z príjmov fyzických osôb poukázaný
samospráve) ktoré pôjdu na mzdové náklady mestskej polície. Ďalej o
1 108 710 eur z poplatkov a platieb
- stravného v školách a školských
zariadeniach a 216 tisíc eur budú
tvoriť odpisy autobusov v popradskej
MHD pre SAD.
Poslanci sa dohodli na tom, že ku
kapitálovým výdavkom sa osobitne zídu na zasadaní MsZ 6. marca.
Preto neschválili ani zmenu rozpočtu predloženú viceprimátorom Igorom Wzošom k vybudovaniu lávky
medzi obchodnými centrami Max
a Lidl, ktorá bude v programe takisto
až na marcovom stretnutí.
(mar)

Miesto pre ďalšiu nabíjaciu stanicu elektromobilov

V programe februárového zasadania mestského
zastupiteľstva bol aj návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemku na umiestnenie
nabíjacej stanice pre elektromobily.
V súčasnosti sa v meste Poprad nachádza iba jediná nabíjacia stanica pre elektromobily oproti hlavnej
pošte na Mnoheľovej ul. Slúži takmer sedem rokov,
od konca roka 2011. Kým spočiatku bola využívaná
minimálne, za posledné dva roky počet nabíjaní narastá.
O možnosť umiestniť ďalšie rýchlonabíjacie stanice pre
elektromobily na pozemkoch vo vlastníctve mesta Poprad
Na februárovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Poprade
minulý štvrtok poslanci schválili
prenájom pozemkov za 1 euro ročne za účelom vybudovania prístupových komunikácií, chodníkov,
parkovacích miest a inžinierskych
sietí v rámci stavby bytového domu
Ursus na Ul. 29. augusta v Poprade.
Stavby budú následne po realizácii
bezodplatne odovzdané do vlastníctva mesta Poprad. Na stavbu
a umiestnenie inžinierskych sietí
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Poprad bude po porealizačnom
zameraní s ich vlastníkmi uzatvorená zmluva o zriadení vecného
bremena za odplatu podľa znalec-

požiadala jedna z energetických spoločností. Na základe
rokovaní s mestom boli vytipované viaceré lokality - na
Kežmarskej ul. pri zimnom štadióne, na Baníckej ul. pri
nemocnici, na Ul. Jiřího Wolkera pri OC Kaufland a na
Bernolákovej ul. pri mestskom úrade. Pre rôzne objektívne príčiny sa ako jediná vhodná lokalita na umiestnenie
nabíjacej stanice pre elektromobily ukázala iba lokalita na
Bernolákovej ul.
Poslanci na štvrtkovom zasadaní schválili dlhodobý prenájom pozemku o výmere 30 m2 na Bernolákovej ul. na dobu určitú - 10 rokov obchodnou verejnou súťažou.				 (pmm)

kého posudku.
Bytový dom Ursus, ktorého začiatok výstavby sa predpokladá v tomto
roku, má byť 8-podlažný s 90 bytmi,

z ktorých bude niekoľko štvorizbových, viac ako polovica 3-izbových a menej než polovica 2-izbových.		
(pmm)
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Pre cestovný ruch bude hrobka germánskeho veľmoža ...
(Dokončenie zo str. 1)

Poslanec Milan Baran osobitne
poukázal na Podtatranské múzeum,
v ktorom bude inštalovaná zreštaurovaná hrobka germánskeho kniežaťa.
Poslanec Ondrej Kavka zdôraznil, že
Poprad sa potrebuje stať cieľovou destináciou cestovného ruchu, čo si vyža-

duje veľa práce. Povedal: „Koncepcia
je prvým krokom, ale nesmieme zaspať
na vavrínoch. Konkurencia v CR je obrovská, ľudia si v Európe majú z čoho
vybrať a my chceme, aby návštevníci
do Popradu nielen prichádzali, ale sa
tu aj vracali. Chcem podotknúť, že
máme čo ponúknuť. Musíme si uvedo-

miť, že hrobka germánskeho veľmoža
je najvýznamnejšou svetovou pamiatkou germánskych kmeňov. Máme
vhodné podmienky na cykloturistiku,
máme historické pamiatky, osvedčené
festivaly, ku ktorým by sme mali pridať
gastrofestivaly a ďalšie. Myslím si, že
máme na čom stavať.“
(mar)

Mesto Poprad opäť zverejní zoznam daňových dlžníkov

Mesto Poprad 5. marca 2018 na svojom webovom
sídle opäť zverejní zoznam daňových dlžníkov na daniach a miestnom poplatku podľa zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Správca dane zverejní dlžníkov, u ktorých eviduje nedoplatky na dani:
- z nehnuteľností,
- za psa,
- za užívanie verejného priestranstva,
- za ubytovanie,
- za predajné automaty,
- za nevýherné hracie prístroje,
ako aj nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady evidované k 31.
decembra 2017.
Týka sa to fyzických osôb, u ktorých nedoplatok pre-

siahol výšku 160 eur a právnických osôb, u ktorých nedoplatok presiahol výšku 1 600 eur.
Dlžníci môžu svoje nedoplatky uhradiť obvyklým
spôsobom - bankovým prevodom, poštovým poukazom
alebo priamo do pokladnice Mestského úradu v hotovosti, alebo platobnou kartou. Pri platbách je dôležitý
variabilný symbol, ktorý je uvedený v zasielaných rozhodnutiach, alebo je možné si ho zistiť u zamestnancov
oddelenia daní a poplatku na 2. poschodí Mestského
úradu v Poprade. Mesto Poprad vyzýva všetkých dlžníkov, aby svoje nedoplatky uhradili najneskôr do 28.
februára 2018 a vyhli sa tak zverejneniu svojho mena,
respektíve obchodného mena na webovom sídle mesta. V prípade, ak si občan alebo obchodná spoločnosť
potrebuje overiť, či je dlžníkom na daniach a poplatku,
môže tak urobiť na tel. čísle 0910 890 272 denne počas úradných hodín.			
(mag)

Dokedy prihlášky Športovcom rozdelili peniaze
na vysoké školy? Poslanci na svojom decembro- 41 tisíc pre Basketbalovú akadémiu

Prihláška na VŠ musí byť doručená
v termíne určenom vysokou školou.
Na školy s talentovými skúškami sa
prihlášky podávajú už od novembra.
Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v štandardnom termíne v
mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prijímajú prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september. Podrobné informácie poskytnú
záujemcom študijné oddelenia, ale
aj internetové stránky jednotlivých
fakúlt a vysokých škôl. Tam sú publikované aj pokyny k vypĺňaniu elektronickej a papierovej prihlášky, aký
je poplatok za prijímacie konanie,
spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny
prijímacích skúšok.
(ppš)

Začali sa jarné
prázdniny
Žiakom Prešovského a Košického
kraja začnú jarné prázdniny v pondelok 26. februára a potrvajú do 2.
marca. Tento týždeň si vychutnávajú
oddych deti zo Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja.
V týždni od 5. marca budú mať voľné dni školáci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Ďalšie
voľno čaká školákov počas veľkonočných prázdnin, ktoré budú od 29.
marca do 3. apríla.		
(ppš)

vom rokovaní schválili 470 tisíc na
dotácie na športovú činnosť pre
športové kluby na rok 2018. Minulý týždeň schválili rozdelenie tejto
sumy.
Mestu Poprad bolo celkom predložených 7 žiadostí o poskytnutie dotácií na športovú činnosť prioritných
klubov pre žiacke a mládežnícke kategórie a kategórie dospelých (hokej,
basketbal, futbal) vo výške požadovanej sumy 1 145 tisíc eur a 43 od ostatných športových klubov vo výške
viac ako 200 tisíc eur. Schválených
470 tisíc eur bolo rozdelených takto:
59 tisíc eur pre žiacke a mládežnícke
kategórie Hokejového klubu Športový klub polície Poprad, 130 tisíc eur
pre HK Poprad, družstvo dospelých,
132 tisíc eur pre FK Poprad, z toho 89
tisíc pre žiacke a mládežnícke kategórie a 43 tisíc pre družstvá dospelých,

mládeže Poprad, 38 tisíc pre Basketbalový klub Poprad a 70 tisíc eur pre
ostatné športové kluby.
Pri tejto čiastke sa osobitne rozprúdila rozprava o podpore ženského hokejového klubu, ktorý by
si podľa poslancov zaslúžil na svoju
činnosť aspoň 10 tisíc eur. O tejto sume však na MsZ nerozhodli,
pretože musia postupovať v súlade
s prijatou Koncepciou rozvoja športu v meste Poprad.
Pri schvaľovaní vecnej náplne rozpočtu na športovú činnosť sa poslanci vrátili aj k nedávnej ankete Športovec roka 2017. Viceprimátor Igor
Wzoš ocenil, že sa po rokoch takýto
hold najlepším športovcom vrátil
a želá si, aby sa tak dialo pod garanciou mesta. Poslanec Ondrej Kavka
z OZ Pre mesto, ktoré Športovca
roka tohto roku organizovalo, s tým
súhlasil. Poslankyňa
Alena Madzinová sa
teší z takéhoto oceňovania športovcov
a verí, že v budúcnosti bude vyhodnocovanie ešte presnejšie,
lebo o Basketbalovej
akadémii
mládeže
nebola pri vyhodnocovaní ani zmienka,
hoci má za sebou
vynikajúce výsledky
a úspechy.
(mar)

Krátke správy

PRI Rainerovej chate pribudla
•ďalšia
atrakcia zo snehu. Po betle-

heme zdobí Starolesniansku poľanu
tri a pol metra vysoký nosič. Ide o
sediaceho, odpočívajúceho nosiča.
Podobne ako predošlé sochy má aj
táto podobu tunajšieho chatára Petra Petrasa. Nosičovi nechýbajú ani
Petrasove fúzy. Okolie chaty ponúka tento rok aj novinku. Chatár tam
vytvoril šmýkaciu dráhu s domčekom pre deti.
TRI letušky v Paríži je názov di•vadelného
predstavenia, ktoré sa

uskutoční 27. februára o 19. hod.
v MsKS v Kežmarku. Účinkujú
v ňom známi slovenskí herci Ján
Dobrík, Richard Stanke, Viki Ráková, Ivana Kubáčková, Henrieta Mičkovicová a Mária Breinerová.

V Hranovnici pripravujú v
•tomto
roku výstavbu novej mater-

skej školy pre deti v miestnej rómskej osade za viac ako pol milióna
eur. Pôvodná, postavená v roku
1976, je v havarijnom stave a kapacitne už nepostačuje. Samospráva
získala na tento projekt nenávratný
finančný príspevok od štátu a z európskych fondov. Obec bude musieť
ešte na samotnú stavbu doplatiť potrebný zvyšok financií.
tanečno-hudobný
•filmSLOVENSKÝ
Backstage stvárňuje tanečníkov

z mesta Svit, ktorí snívajú o tom,
že sa jedného dňa stanú slávnymi
a bohatými. Na ceste za ich snom
čelia rôznym prekážkam. Ich vzťahy a charaktery sú podrobené ťažkej skúške. Tento film si priaznivci
filmového plátna môžu pozrieť
v slovenských kinách už čoskoro.
Premietať sa začne od 15. marca.
Premiéra bude v Poprade.
ORTOPEDICKÁ ambulancia
•MUDr.
Katiala je v budove Polikliniky v Novom Smokovci zrušená.
Pacienti budú ošetrení na ortopedickej ambulancii v Poprade, Tatranské námestie č. 5 (za poliklinikou Alexandra) v nepárne stredy
tak ako doteraz.

80 stredných odbor•nýchTAKMER
škôl získa viac ako 50 miliónov
eur na modernizáciu materiálno-technického vybavenia pracovísk,
rekonštrukciu priestorov či zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhodnotilo
žiadosti z Integrovaného regionálneho operačného programu zamerané na zvýšenie počtu žiakov na
praktickom vyučovaní.
(ppš)
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Z daní môžete podporiť aj popradský DFS Venček

Detský folklórny súbor Venček má v Poprade takmer tridsaťročnú
tradíciu. Vznikol v roku
1989 pri Základnej škole s Materskou školou na
Jarnej ulici v našom meste.
Pracuje pod vedením jeho
umeleckých vedúcich Márie Baranovej a Sone Fördösovej.
DFS Venček prezentuje
slovenské ľudové tradície.
Počas celého pôsobenia
jeho detskí členovia predstavili rôzne tance, spevy
a zvyky zo Spiša, Zemplína,
Liptova a ďalších regiónov.
Od svojho vzniku súbor
Venček úspešne reprezentoval nielen naše mesto, ale aj Slovensko na
viacerých domácich a zahraničných
folklórnych festivaloch a slávnostiach, kde získal významné ocenenia
za nápaditosť témy a za zaujímavé
spracovanie detskej hry. Účinkoval
napríklad v Taliansku, Bulharsku,
Maďarsku, Litve, Poľsku, Lotyšsku,
v Českej republike a v ďalších krajinách. Venček spolupracoval aj na
vianočnom benefičnom koncerte
s názvom V slovenskom Betleheme,
ktorý bol vysielaný v priamom prenose.
Za tri desaťročia svojho pôsobenia
súbor vychoval viacero generácií
mladých folkloristov, spolu viac ako

500 tanečníkov a spevákov, ktorí úspešne
pokračujú v šírení
slovenského folklóru.
Domáce publikum
pozná detský folklórny súbor Venček
predovšetkým
z účinkovania na
festivale Krojované
bábiky, ktorý sa koná
v Poprade a Kežmarku. Ďalej z vystúpení na Zamagurských folklórnych slávnostiach
v Červenom Kláštore, vo Východnej
a ďalších. V závere minulého roka
vystupoval Venček aj na akcii pod
názvom Slovensko spieva koledy,

kde v jeden deň, v rovnakú hodinu
až v 25 slovenských mestách zazneli
rovnaké koledy. Pravidelne spolupracuje aj na podujatiach organizovaných mestom Poprad. Malí koledníci z Venčeka každý rok vinšujú

na Tradičnom vianočnom
jarmoku. Členovia súboru
tiež spolupracujú na príprave programu pri prijatiach
jubilantov (na foto), kde
vedenie mesta blahoželá
oslavujúcim Popradčanom.
V nedeľu 11. februára mali
Popradčania možnosť vidieť vystúpenie Detského
folklórneho súboru Venček
v nákupnom centre Forum
(na foto hore), kde jeho členovia ukázali divákom rôzne fašiangové tance, spevy
a zvyky. V minulom vydaní novín Poprad však
bolo pri podtexte k fotografiám z tohto podujatia nesprávne uvedené, že vystúpenie
bolo v podaní folklórneho súboru Letnička,
za čo sa redakcia DFS
Venček a čitateľom
ospravedlňuje.
Detský
folklórny
súbor Venček môžete
podporiť aj darovaním 2% z daní. Tlačivo, prostredníctvom
ktorého sa tak dá urobiť, je uverejnené na webovej stránke súboru
- www.vencek.sk, kde sú uvedené
aj ďalšie informácie o ich činnosti,
oceneniach, vystúpeniach, ako aj
zaujímavé fotografie.
PP-19

Knihy z Ikaru vyhrali

Redakcia novín Poprad v spolupráci vydavateľstvom Ikar
pripravila v predchádzajúcom vydaní novín súťaž o tri
knihy. Knihu, ktorej autorom je Jozef Banáš a má názov
Somár je Švajčiar vyhrala Eva Holotová, Dostojevského
ul., Poprad. Ďalšiu knihu Láska na prvý klik napísala Rainbow Rowellová a tú získala Jana Jedličková, Dlhé hony,
Poprad. Tretia kniha Rosnička, ktorú napísal František
Kozmon poputuje Božene Zlochovej, Šrobárova ul., Poprad. Výherkyne si knihy môžu prevziať osobne v redakcii
(Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.
Potrebné je preukázať sa dokladom totožnosti.
(ppp)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 22. februára do 28. februára

Pračlovek: o 13. hod. (hrá
sa sobota až streda), o 15.40
hod. (nehrá sa 27.2.) a o 16.40
hod. (hrá sa len 27.2.), Čierny Panter 3D: o 15.30 hod.,
Päťdesiat odtieňov slobody:
o 18.20 hod. a o 21. hod.,
Čierny Panter 2D: o 20.40
hod., Ferdinand 2D: o 13.40
hod. (hrá sa sobota až streda),
Obyčajná tvár: o 16. hod.,
The Post: Aféra v Pentagone:
o 18.30 hod., Predpremiéra

- Včielka Mája 2D: o 13.30
hod. (hrá sa len cez víkend),
Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu 2D: o 13.30
hod. (hrá sa len 26.2. a 28.2.)
a o 14.40 hod. (hrá sa len
27.2.), The Disaster Artist:
o 17.40 hod. (nehrá sa 27.2.),
Nočná hrá: o 20. hod. (nehrá
sa 27.2.), ARTMAX OPERA - Rómeo a Júlia: o 19.30
hod. (hrá sa len 27.2.). Viac
na www.cine-max.sk (ppp)

Všetko najlepšie jubilantom

V sobotu 17. februára slávnostne prijal viceprimátor nášho mesta Igor Wzoš v obradnej sieni tých Popradčanov, ktorí oslavujú svoje okrúhle narodeniny tento mesiac. K 90 rokom
zablahoželal Magde Hatašovej, Janke Potankovej a Jozefovi Šoltésovi. 85 rokov oslavuje Katarína Bobáková, Anna Gildeinová, Elena Teplická, Anna Žudelová, Matej Kopaničák, Vladimír Mensák, Alojz Tučný, 80 rokov Katarína Gleveňáková, Angela Guziová, Anna Kužmová, Adela Migasová, Peter Krupka (na foto), Mária Skoncová, Jozef Rybovič, Jozef Šebík,
75 rokov Zora Kawaschová, Marta Kruková, Oľga Kuliffayová, Mária Kušniráková, Helena
Martonová, Veronika Repelová, Mária Simčisková, Rozália Skokanová, Žofia Zavacká, Michal Ďurkovič, Ján Jedlák, František Kubáň, Lubomír Legutký, Erhard Schweitzer, 70 rokov
Nadežda Dietrichová, Eduard Budziňák, Marián Demeter, Anna Genszká, Anna Haunerová,
Terézia Kesterová, Božena Mlynárová, Adelaida Stančeková, Marta Vojtková, Alojz Gallo,
Marian Pavlovský, Peter Svitaň, Peter Sýkora, Ján Vikarský. Sobotňajšieho prijatia sa zúčastnila aj 80 ročná Mária Strapončeková, ktorá oslavovala ešte v januári. FOTO - Silvia Šifrová
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Novorodenecké oddelenie Nemocnice Poprad dostalo monitory dychu

Novorodenecké oddelenie a jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodenca, ktoré fungujú
v rámci Pediatrického oddelenia
s JIS Nemocnice Poprad, pod vedením lekárok Lýdie Beniakovej
a Anny Antalíkovej si v piatok 16.
februára prevzalo dar v podobe 27
monitorov dychu v celkovej hodnote 2160 eur. Nemocnici ich darovala Nadácia Križovatka, ktorá
vznikla v roku 2008 s cieľom pomáhať deťom ohrozeným „syndrómom
náhleho úmrtia dojčiat SIDS“. Dva
monitory boli zakúpené z darov spoločnosti Arprog, 10 Tatravagónky
Poprad, 5 Norwit Slovakia Poprad
a 10 z príspevku anonymného darcu. Nadácia sa snaží vybaviť monitormi BabySense všetky pôrodnícke
oddelenia v nemocniciach a jed-

notky intenzívnej starostlivosti na
celom území Slovenskej republiky.
Tieto monitory dychu sú jediným
výrobkom na svete registrovaným
ako zdravotnícka pomôcka (ŠUKL)
a spĺňajú najnáročnejšie klinické
skúšky zdravotníckych výrobkov. Sú
zároveň jedinou účinnou pomôckou
pri prevencii SIDS.
Nadácia Križovatka spolupracuje
s Pediatrickým oddelením s JIS Nemocnice Poprad už od roku 2010,
kedy prvýkrát darovala monitory
dychu. Oddelenie je pritom nezištne
nápomocné pri realizovaní projektu
zapožičania monitorov dychu aj na
domáce použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov, za čo jej patrí veľká vďaka.
Do dnešného dňa mamičkám zapožičali 448 monitorov dychu.
(sga)

Unikátna príležitosť aj pre Slovákov
v kauze Dieselgate

Takmer 700 slovenských majiteľov áut s manipulovaným softvérom už zareagovalo na výzvu
Spoločnosti ochrany spotrebiteľov
(S.O.S.) Poprad zapojiť sa do kolektívnej akcie Európanov žiadať
odškodnenie pre majiteľov vozidiel
postihnutých emisným škandálom
známym ako Dieselgate.
„Pokračujeme v zbere registrácií
a pracujeme na tom, aby sa informácia o tejto medzinárodnej akcii
dostala do širokého povedomia. Registrovať sa môžu aj v poradí druhí
a následní majitelia, firemné vozidlá
i autá fyzických osôb, dôležité ale je,
aby bolo auto kúpené od 1. januára
2009 do 15. septembra 2015,“ upozornila Petra Čakovská, projektová
manažérka S.O.S., ktoré je členom
Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC.
„Majitelia automobilov sa môžu
registrovať na stránke sk.myright.
com. Prihlásiť sa môžu aj majitelia
áut, ktoré boli kúpené v zahraničí,
ale sú registrované na Slovensku,
autá, ktoré ešte neprešli úpravou, aj
tie, ktoré už v servisoch boli,“ pripomenula projektová manažérka
S.O.S.
Majiteľov áut zo Slovenska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka,
ktorých sa Dieselgate týka, by mala
zastupovať americká právnická
kancelária, ktorá spolupracuje s
členmi Európskej spotrebiteľskej
Redakciu novín

organizácie BEUC. „Všetky právne
služby sú bezplatné a majitelia nebudú znášať žiadne finančné náklady súvisiace s prípadným súdnym
procesom. Len v prípade úspechu
bude účtovaná provízia vo výške 35
percent zo sumy, ktorú reálne vymôžeme v prospech majiteľov vozidiel.
Našou snahou je domôcť sa práva
a otestovať mieru vymožiteľnosti
práv veľkého množstva poškodených vo viacerých členských štátoch
súčasne. Zároveň je to výzva a test
aj pre samotných slovenských majiteľov áut či chcú a dokážu podanú
ruku prijať a zapojiť sa,“ doplnila P.
Čakovská.
V Nemecku sa do výzvy zapojilo
15-tisíc majiteľov áut, v Slovinsku
ich bolo asi 6,5-tisíc. Podotkla:
„Viacerým členským krajinám EÚ,
tak ako Slovensku, stále chýbajú mechanizmy kolektívnej ochrany práv,
preto je pre spotrebiteľov ťažšie spojiť
sily a konať spoločne. Ak sa ukáže,
že aj Slováci chcú o svoje právo zabojovať a budeme mať minimálne
tisíc registrácií, pripojíme sa k medzinárodnej akcii. Verím však, že ich
bude oveľa viac, pretože máme jednoznačne unikátnu príležitosť uchádzať sa o odškodnenie spolu s desaťtisícmi iných Európanov, čo šancu na
úspech výrazne zvyšuje.“
Viac informácií získate na bezplatnej telefonickej linke 0800
123 163.			 (pvč)

POPRAD nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

Zľava zástupca spoločnosti Arprog Poprad, zástupkyňa spoločnosti Tatravagónka Poprad, vedúca sestra Pediatrického oddelenia s JIS Ingrid Ficová,
primárka tohto oddelenia Beáta Šoltýsová, generálny riaditeľ a predseda
predstavenstva Nemocnice Poprad Peter Petruš a riaditeľka Nadácie Križovatka Táňa Tomasch.		
FOTO - archív Nemocnice Poprad

Predstavenie ukázalo, ako to bude vyzerať,
keď si ženy s mužmi vymenia úlohy
V Divadelnej sále v Spišskej Sobote pokračovali minulú nedeľu Divadelné fašiangy. S komédiou Faraóni
sa prišlo predstaviť Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) z Prešova.
15-členný profesionálny národnostný súbor funguje od roku 1945. Má
stálych rusínskych divákov, ale obľúbilo si ich aj slovenské publikum. Ich
široký repertoár zahŕňa ťažké drámy
aj ľahké komédie.
Príbeh Faraóni napísal ukrajinský spisovateľ Oleksij Kolomijec. Je
to klasická komédia, ktorá prináša
trefnú modelovú situáciu na tému
obrátenia spoločenských úloh. Keď
si muži a ženy vymenia úlohy, a keď
muži musia s veľkým prekvapením
robiť všetky domáce práce. Je to vlastne nočná mora hlavného predstaviteľa, ktorý zrazu zistí, že namiesto toho,
aby ako podnikateľ a vedúci družstva
vládol tomu celému, musí dojiť kravy,
prať, žehliť a starať sa o celú domácnosť, zatiaľ čo jeho žena oddychuje
a stretáva sa s kamarátkami.

Hlavnú postavu Tarana hrá Jevgenij
Libezňuk, ktorého alternuje Jozef Pantlikáš. V ďalších úlohách sa predstavili Jaroslava Sisáková, Vasiľ Rusiňák,
Svetlana Škovránová, Michal Iľkanin,
Zuzana Kovalčíková, Michal Kucer,
Jozef Tkáč a Ladislav Ladomirjak.
Súbor plný vynikajúcich hercov
hrá výlučne v rusínskom jazyku
a raz ročne naštuduje inscenáciu aj
po ukrajinsky. Herec z divadla DAD
a predstaviteľ hlavnej úlohy Jozef
Pantlikáš (na foto druhý sprava)
uviedol: „Muži by si mali prácu žien
vážiť od začiatku, nie až po ťažkých
skúsenostiach. Spoločnosť stále rieši
tému, aby si muži prácu žien viac cenili a hlavne, aby muži chápali, že byť
ženou je práca na plný úväzok.“
Inscenácia sa na dosky DAD dostala po viac ako 40 rokoch. Táto
téma však pravdepodobne bude
aktuálna aj o dvesto rokov, lebo pre
divákov všetkých generácií je zaujímavé, čo sa stane, keď muži začnú
robiť domáce práce.
(kpa)
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Žiačky obchodnej akadémie
s výborným umiestnením

KINO TATRAN
21. februára o 19. hod.
THE DISASTER ARTIST
USA, životopisný / komédia /
dráma, 104 min., titulky, MP15.
Skutočný príbeh o nakrúcaní kultovej klasiky The Room (2003),
označovanej ako jeden z najhorších filmov všetkých čias. Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP): 4 €
22. a 23. februára o 19. hod.
THE POST:
AFÉRA V PENTAGONE
USA, dráma, 116 min., titulky,
MP15.
Keď vláda klame, noviny sa musia
postaviť na stranu pravdy. Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

Minulý štvrtok sa v Obchodnej akadémii Poprad
konalo krajské kolo súťaže
žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Súťaž pozostávala z troch
samostatných
súťažných
disciplín - písanie na počítači,
úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu
- wordprocessing. Žiaci OA

Severskú expedíciu za Tatranským pólom či viac
ako päť desiatok severských psov mali možnosť
zažiť a vidieť návštevníci
v lyžiarskom stredisku v
Tatranskej Lomnici v polovici februára. Program
podujatia Snežné psy bol aj
tento rok veľmi zaujímavý.
Okrem tradičných psích
záprahov bolo pre deti
pripravených aj množstvo
zaujímavých hier a súťaží. V programe vystúpila
aj skupina Funny Fellows.

23. februára o 16.30 hod.
SPIEVANKOVO
A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
SK, hudobná rodinná komédia,
70 min., slovenská verzia, MP
V Spievankove utíchla hudba a
spev. Kráľovná Harmónia preto
povolá Spievanku a Zahrajka, aby
jej pomohli do krajiny prinavrátiť
stratenú chuť hrať, spievať a tancovať. Vstupné: 2,50 €
24. a 25. februára o 16.30 hod.
PRAČLOVEK
GB / FR, animovaný / rodinný /
komédia, dabing, MP7.
Jaskynný muž Dug sa snaží so svojím štvornohým priateľom uchrániť domov a kmeň pred hrozbou
- pokrokovými ľuďmi z doby
bronzovej. O výsledku rozhodne
futbalový zápas s Real Bronzio.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
24. a 25. februára o 19. hod.
VEČNE TVOJA NEVERNÁ
CZ, milostná dráma, 92 min.,
česká verzia, MP12.
Josef (Rašilov) a Miluška (Vlasáková) sú vo svojom únavnom
manželstve celú večnosť. A tak im
psychologička poradí rozvod, no
nie hocijaký - neverou! A pristihnúť sa majú in flagranti.
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
26. februára o 13.30 hod. - KÝM
NÁS SVADBA NEROZDELÍPRE SENIOROV + TOMBOLA
FR, komédia, 115 min., titulky,
MP12.
Keď organizujete dokonale premyslenú, luxusnú svadbu na
zámku zo 17. storočia, je jasné,
že to neprebehne úplne hladko..
Vstupné: 3 €
26. februára o 19. hod.
ROCK ´N ´ROLL
FR, komédia, 123 min., titulky,
MP15, FK.
Guillaume žije rozprávkový život,
až kým mu jeho kolegyňa neoznámi, že „už nie je rock´n´roll”.
Zaumieni si, že sa musí radikálne
zmeniť. Vstupné: 5 € Vstupné
FK, ŤZP: 3 €

Poprad dosiahli opäť výborné umiestnenia. V súťažnej
disciplíne úprava textu na počítači sa na 1. mieste umiestnila Mariana Cimbalistová (na
foto v strede) a v písaní na počítači 3. miesto obsadila Zuzana Pojedincová. Najlepší pretekári si zmerajú svoje sily v
marci na celoslovenskom kole
v Dolnom Kubíne.
(mzv)

Odborné fórum

o ekologickej doprave

Odborné fórum o ekologickej doprave v Tatrách sa uskutoční zajtra
22. februára v Tatranskej Lomnici.
Jeho cieľom je vytvoriť priestor pre
diskusiu o optimálnych ekologických riešeniach dopravy pre Vysoké
Tatry. Výzvou pre rozvoj cestovného ruchu v horských oblastiach je
zladenie potrieb návštevníkov pri
súčasnom zachovaní prírodného
prostredia. Ako kľúčová sa ukazuje
najmä regulácia individuálnej automobilovej dopravy.
(ppp)

Ďalšie zranenie a obeť v Tatrách
Leteckí záchranári z Popradu boli vo štvrtok mi- kovia, ktorí videli lavínu padať, sa zasypaným okamžite vy•nulého
týždňa privolaní do Veľkej Studenej doliny, kde si brali na pomoc. Lavína so sebou strhla dvoch ľudí. Po prílečeská skialpinistka poranila nohu a nedokázala samostatne zostúpiť. Záchranársky vrtuľník pristál priamo v teréne. Lekár 53-ročnej žene na mieste poskytol nevyhnutné
zdravotné ošetrenie. Vrtuľníkom bola prevezená na letisko v Poprade, kde si ju do starostlivosti prevzala posádka
rýchlej zdravotnej pomoci a následne previezla do nemocnice v našom meste.
Popradská posádka leteckých záchranárov bola v nedeľu 18. februára požiadaná o súčinnosť pri záchrannej akcii
spadnutej lavíny vo Veľkej Studenej doline. Prítomní sved-

•

Hľadajú domov

V Mestskom útulku pre
túlavé a odchytené psy sú
vhodné na adopciu:
Sučka nemeckého ovčiaka
Zara, ktorá bola odobratá políciou z osady v našom meste.
Táto krásna a majestátna sučka
prežívala 6 rokov priviazaná
na krátkej reťazi bez búdy, bez
prechádzok a bez pohybu. Majitelia ju polícii ochotne vydali.
Zara do útulku prišla v zlom
psychickom stave. Bála sa, zo

strachu útočila, nevedela, čo
ju čaká. Stačilo pár dní na to,
aby pochopila, že je v bezpečí a milovaná. Zara má približne 6 rokov a je väčšieho
vzrastu. Je milej, prítulnej a
maznavej povahy. Na nového človeka si najprv musí
zvyknúť. Na svoj vek je veľmi
aktívna, vyžaduje veľa pohybu. Je to šikovná skokanka,
ktorá preskočí každý plot a
tak je vhodná predovšetkým
do domu s vysokým oplotením a trpezlivým majiteľom.
Nájde si aj tento starší, väčší
psík milujúci domov?
Takmer štvorročná sučka
Lilli, kríženec nemeckého
ovčiaka, prišla spolu s ďalšími psami z tej istej osady.
Bola priviazaná na polmetrovú reťaz a to bol celý jej

te leteckých a horských záchranárov k miestu určenia boli
psovodi aj s lekárom vysadení z paluby lanovou technikou.
Oboch sa podarilo spod zasypaného snehu vyslobodiť, záchranári u nich začali s okamžitou resuscitáciou. Muž už nejavil
známky života a záchranári mu aj napriek veľkej snahe už
nedokázali pomôcť. 31-ročnej žene z Poľska sa podarilo obnoviť základné životné funkcie. Vo veľmi kritickom stave bola
odovzdaná lekárom popradskej nemocnice. Jej stav si následne vyžiadal ďalší transport do Východoslovenského ústavu
srdcových a cievnych chorôb v Košiciach.
(pph)

pohyb. Bola veľmi agresívna,
nedala sa odchytiť, preto musela
mestská polícia
použiť uspávaciu
pušku. Po prebudení neprejavovala záujem o
okolie, bola plná
strachu a keď sme sa priblížili ku kotercu, hneď zaliezla
do búdy. Každým dňom sa
však osmeľuje. Nie je cvičená,
preto potrebuje niekoho, kto
s ňou bude mať trpezlivosť a
veľmi veľké srdce.
Viac ako desaťročný kríženec nemeckého ovčiaka
a huskyho Goro, trávi v
útulku už viac ako dva roky.
Denne čaká, sedí na svojej
búde a verí, že aj na neho sa
raz usmeje šťastie. Najradšej

by svoj „dôchodok“ strávil v
milujúcej rodine a v záhrade, kde by sa mohol vybehať.
Goro má však jediný problém. Jeho predošlá majiteľku
mu už od útleho veku vštepovala, že má na cudzích ľudí
brechať a má si strážiť svoj
priestor. Ako poslušný psík
ju poslúchol a robí to. Ale po
vybratí z koterca sa z neho
stane úplne iný
psík. Vrtí chvostíkom, teší a pusinkami by vás
najradšej ulízal k
smrti. Je to priateľský, rodinný
psík, verný spoločník na dlhé
prechádzky, milovník iných
psíkov a detí.
Kontakt: 0910 890 208, utulok@msupoprad.sk.
(upp)

21. 2. 2018

Strana 7

Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Človek môže pred svetom všetko skryť, okrem toho, že je opitý a
zamilovaný.“
			
A. Miard

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 21. februára má meniny Eleonóra, vo štvrtok 22. februára - Etela, v piatok 23. februára - Roman, Romana, v sobotu 24.
februára - Matej, Jazmína, v nedeľu 25. februára - Frederik, Frederika, v pondelok 19. februára - Viktor a v utorok 27. februára
- Alexander.

MANŽELSTVO UZAVRELI
2. februára 2018 - Veronika Murárová a Anton Barabas, Beáta
Galliková a Marek Laškody, 3. februára 2018 - Eva Dominiková
a Ondrej Štolc, 10. februára 2018 - Bc. Petra Lukášová a Róbert
Schlachta.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 15. februára 2018
v Spišskej Sobote s

Tiborom Grusom,
68-ročným

V piatok 16. februára 2018
vo Veľkej so

Štefanom Bajzom,
81-ročným

V piatok 16. februára 2018
vo Veľkej s

Jozefom Strakulom,
68-ročným

V piatok 16. februára 2018
v Spišskej Teplici s

Annou Čonkovou,
79-ročnou

V piatok 16. februára 2018
v Matejovciach s

Vladimírom Knapíkom,
63-ročným

V utorok 20. februára 2018
vo Veľkej s

Pavlom Pavligom,
68-ročným

V utorok 20. februára 2018
v Spišskej Sobote s

JUDr. Alžbetou Podhorskou,
68-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 21. februára 2018
o 10. hod. vo Veľkej s

Annou Malecovou,
59-ročnou

V stredu 21. februára 2018
o 11.30 hod. vo Veľkej s

Gabrielom Sabom,
56-ročným

V stredu 21. februára 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Justínou Koritkovou,
77-ročnou

V stredu 21. februára 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Ing. Františkom Lopušekom,
87-ročným

V stredu 21. februára 2018
o 14. hod. v Novom Smokovci so

Štefanom Miškovičom,
58-ročným

Spomienka

Nezomrel. Spí, má len sen, je krásny.
Sníva sa mu o tých, ktorých miloval
a ktorí milovali jeho.
V pondelok 26. februára 2018
bude ôsme výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný
JÁN THEISZ
z Popradu - Huncoviec.

Ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou manželka a deti s rodinami

www.noviny-poprad.sk

Napísali ste nám

Valentínske srdiečka

Sviatok svätého Valentína si pripomenuli aj deti
hospitalizované na detskom oddelení Nemocnice
v Poprade. V tento deň si
symbolicky pripomíname
lásku nielen medzi zaľúbencami, ale aj rodičmi,
priateľmi a je aj symbolom lásky k ľuďom. V utorok, deň pred sviatkom sv.
Valentína, vyrobili malí
pacienti spolu s vychovávateľkou zo ZŠ s MŠ pri
ZZ v Dolnom Smokovci,
Marcelou Spišákovou pohľadnice so srdiečkami
a kresbami, ktoré doplnili
rôznymi veršíkmi. Primárka detského oddelenia
Beáta Šoltýsová, s láskavým a profesionálnym
prístupom posúdila zdravotný stav malých
pacientov a tí, ktorým to dovolil, v popoludňajších hodinách odniesli pohľadnice seniorom do denného stacionára na ul. Francisciho.
Deti rozdávali pohľadnice s veľkým zanietením a obdarovaným seniorom vyčarili úsmev
na perách aj pri čítaní veršíkov od M. Rúfusa:
„Starká je vľúdna. Má boží pokoj v duši. Starká sa o nás s nikým nedelí. Má času ľúbiť nás.

Pozvánka

A nič ju nevyruší“... Tvrdí sa, že najdôležitejšie
sú úprimné vyznania lásky a láska prichádza
vtedy, keď jeden toho druhého má rád práve
preto, že je taký, aký je.
Riaditeľka ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci Mária Veselovská, ktorá celé podujatie
podporila, dúfa, že táto tradícia pretrvá aj
nasledujúce roky, lebo učiť deti prejaviť ľuďom lásku, je devízou do budúcnosti.
Eva Lecová

Baníctvo na hornom Spiši

Prednáška na tému Baníctvo na hornom Spiši,
kde budú predstavené staré banské diela v lokalitách
Vernársky priesmyk, Popradská kotlina, Severná

časť Hornádskej doliny, Vysoké Tatry, Spišská Magura,
Ľubovnianská Vrchovina sa
uskutoční vo štvrtok 22. februára o 17. hod. v priestoroch Podtatranskej knižnice

v Poprade na sídlisku Západ.
Na prednáške bude mať aj
verejnosť možnosť spropagovať neznámu banícku
históriu mesta alebo obce,
v ktorej žije.
(ppp)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 21. februára - Medovka - Poliklinika
Alexandra, vo štvrtok 22. februára - Styrax,
v piatok 23. februára - Adus, v sobotu 24.
februára - Tília, v nedeľu 25. februára Ekolekáreň - OC Forum, v pondelok 26. februára
- Zlatý had a v utorok 27. februára - Medovka
- Poliklinika Alexandra. Medovka: Poliklinika

Alexandra, Tatranské nám., Styrax: L. Svobodu, Adus: Mnoheľova 2, Tília: Banícka 28,
Ekolekáreň: OC Forum, Nám. sv. Egídia,
Zlatý had: Novomeského 3918. Lekárne
s pohotovostnou službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. do 22. hod., počas
sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Potrebujete
novú energiu, lebo momentálne vám chýbajú nápady a nové zámery.

Finančne si
veľmi polepšíte. Uzavriete výhodné zmluvy alebo získate dobrú zákazku.

Pohoda a
pokoj bude
vládnuť až do konca marca. Potom prídu nečakané zmeny.

Stretnete
starého známeho z minulosti. Niečo nedoriešené doriešite.

Zvážte v nejakej situácii
všetky pre a proti. Až potom sa
rozhodnite.

Budete vo
svojom živle, lebo sa vám bude dariť v škole, práci aj rodine.

Dobehne vás
nejaká záležitosť, ktorú ste podcenili. Náprava
bez následkov nebude možná.

Tento týždeň praje
vybavovaniu rôznych úradných
záležitostí. Pozor na choroby.

Neberte si
nejaké slová osobne. Neboli tak mienené
a vy sa iba zbytočne rozčuľujete.

R oz d áv aj te rady len
tým, ktorí vás o ne požiadajú.
Inak sa minú účinkom.

Vaša
intuícia vás
nesklame a ochráni vás pred nesprávnym rozhodnutím.

Potrebujete
oddych a
načerpanie síl v inom, než domácom, prostredí.
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Počet zakázaných webov rastie Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!

Zamestnanci
finančnej
správy podnikli príslušné
kroky už voči 271 webovým
sídlam so zakázanou ponukou. S výzvou na ukončenie nelegálnej činnosti boli
oslovené všetky dotknuté
spoločnosti. Subjekty majú
10 dní na to, aby nelegálnu
činnosť ukončili, pričom 95
z nich na základe výzvy tak
urobilo.
Štyri subjekty prestali prevádzkovať službu ešte pred
jej zaslaním. Ak vyzvané subjekty nelegálnu činnosť neukončia, dostanú sa na zoznam
zakázaných webových sídiel.
V zozname zakázaných webových sídiel je momentálne
139 stránok.
Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už 13
príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v
prospech účtov nelegálnych
prevádzkovateľov a 44 príkazov na zamedzenie prístupu k

webovému sídlu s nelegálnym
obsahom. Za prevádzkovanie
zakázaných ponúk môže byť
uložená pokuta až do výšky
500 000 eur.
Využívanie nelegálnych webových sídiel môže spôsobiť
problémy aj ich používateľom. Finančná správa preto
opätovne upozorňuje občanov, že klienti nelegálnych
hazardných stránok môžu
byť vystavení riziku straty investovaných peňazí. Viac informácií, ako aj zoznam prevádzkovateľov nelegálneho
hazardu na internete nájdete
na portáli finančnej správy v
časti „Hazardné hry“.
Kontrola nelegálneho hazardu na internete je v kompetencii finančnej správy
od júla 2017. Vyplynula jej z
novely zákona o hazardných
hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier.
(isk)

Podvod v hoteloch

Policajti z Popradu vedú trestné stíhanie vo veci prečinu
podvodu a to hneď v troch prípadoch.
„Neznámy páchateľ si rezervoval ubytovacie služby v jednom z hotelov v Poprade prostredníctvom internetu a to pod
menom jedného z predstaviteľov Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Išlo o dobu od 1. do 7. februára pre dve osoby. Služby
dvom ľuďom hotel poskytol, faktúru na objednávateľa vystavil, no doposiaľ uhradená nebola. Škoda vznikla vo výške viac
ako 960 eur. Druhým prípadom bola rezervácia v zariadení na
Štrbskom Plese, v termínoch od 9. do 13. februára, objednanie
i využitie služieb prebehlo rovnakým spôsobom, škoda v tomto
prípade bola vyčíslená na sumu 1 340 eur. V treťom prípade
išlo opäť na Štrbskom Plese o dobu od 12. do 17. februára
a miestnemu hotelu vznikla škoda vo výške 800 eur,“ uviedla
krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Migalová a dodala: „Popradskí policajti na prípadoch intenzívne pracovali,
bola zadržaná jedna podozrivá osoba. Vyšetrovateľ z uvedeného trestného činu napokon zakrátko vzniesol obvinenie voči
24-ročnému B. K. zo Zlatých Moraviec.“
(krp)

Policajný zbor opakovane upozorňuje
občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže
ísť o podvodníkov a zlodejov.
V ostatnom období sú zaznamenávané prípady, kedy neznáme osoby volajú
starším osobám a predstavujú sa nielen
ako ich príbuzní alebo známi a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely, ale tiež ako
lekári. Seniorov kontaktujú telefonicky v
neskorých nočných hodinách alebo skorých ranných hodinách a oznámia im, že
ich príbuzný spôsobil dopravnú nehodu,
leží v nemocnici, nemôže komunikovať,
lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne
potrebuje peniaze. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či skutočne volá ich príbuzný.
Žiadajú, aby peniaze poslali po taxikárovi
alebo poslali neznámej osobe cez službu
Western Union, príp. ich osobne priniesli
na určené miesto a odovzdali osobe, ktorá
zariadi všetky potrebné veci, najmä to, že
nehoda nebude hlásená polícii.

•

Policajný zbor preto upozorňuje seniorov,
aby si vždy overili, či ich naozaj telefonicky
kontaktuje ich príbuzný alebo lekár, či iná
osoba, ktorá sa predstavila v telefóne. Zároveň vyzýva seniorov, aby nedávali peniaze
osobám, ktoré nepoznajú, aby nevyberali
úspory zo svojich účtov pre cudzie osoby, aj
keď pôsobia dôveryhodne.
V nemalej miere sú Policajným zborom
zaznamenávané aj prípady, kedy páchatelia
oslovujú seniorov ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov
či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť
dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice
a následne pýtajú peniaze na operáciu ich
príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu
s kamiónom a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade páchatelia
vystupujú ako podomoví predajcovia a ponúkajú na predaj tovar za výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo.
(mch)

Týždeň s mestskou políciou

MINULÝ týždeň v pondelok popoludní zasahovala hliadka mestskej polície v nákupnom centre
pri stanici, kde došlo ku
krádeži tovaru. Fľašu alkoholu v hodnote 7,49 eur
si zobral a pri pokladni za
ňu nezaplatil iba 14-ročný
maloletý chlapec zo Spišskej Novej Vsi. O čine bola
telefonicky upovedomená
chlapcova matka, ktorá si
ho osobne prevzala. Vec
mestskí policajti riešili ako
priestupok proti majetku a
z dôvodu nedostatku veku
maloletého bola vec odložená záznamom. O skutku
maloletého chlapca bolo
informované aj oddelenie
sociálnoprávnej ochrany

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

v katastrálnom území Veľká, a to pozemok časť parc. č. KN-C 1403/1, ostatné
plochy o výmere 71 m2 za účelom jeho užívania ako prístupu k inému pozemku a záhrady.
Výška nájmu je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemky situované pri rodinných
domoch na účely zriadenia pridomovej záhradky. (Minimálna výška nájmu je
určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad,
schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú
uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail:
ivana.jurisova@msupoprad.sk.
PP-16
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 28. 2. 2018 o 12.00 hod.

•

•

Inzercia

MESTO POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

detí a sociálnej kurately.
V SOBOTU 17. februára popoludní preverovali
mestskí policajti oznámenie na Ulici L. Svobodu,
kde v jednom z bytov malo
dochádzať k vzájomnému
verbálnemu a fyzickému
napádaniu medzi otcom
a synom. Na mieste bolo
hliadkou zistené, že osoby
boli pod vplyvom alkoholu a dôvodom ich hádok
bola nezhoda pri výbere
televízneho programu. Situáciu medzi osobami sa
mestským policajtom podarilo upokojiť. Obaja boli
poučení o ďalšom možnom postupe, no podanie
oznámenia obaja odmietli.
V TEN istý deň pod-

• Predám

pr edaj

kvalitný leštený Tatranský drevený obklad - 3 €, perodrážka, Zrubový profil, hranoly
a dlážkovicu na podlahy. Inf. č. t.:
0908 234 866.		
1/18-P

•

pr edaj

Kúpim pozemok vo Veľkej, v Spišskej Sobote alebo v Strážach vhodný na výstavbu rodinného domu,
výmera pozemku max. do 450 m2,
cena do 45 000 €. Platba v hotovosti.
Inf.: č. t. 0903 626 055.
1/18-K
Kúpim akékoľvek parožie. Inf.: č.
t. 0904 834 937.		
2/18-K

•

večer na linku 159 oznámil pracovník SBS, že v
priestoroch
nákupného
centra na námestí sa nachádza mládež pod vplyvom alkoholu. Hliadka
MsP Poprad zistila 15-ročnú mladistvú z Popradu,
ktorej prišlo v dôsledku
požitia alkoholu nevoľno
a v priestoroch nákupného
centra zvracala. U dievčaťa
bola zistená prítomnosť alkoholu vykonanou dychovou skúškou s výsledkom
0,97 mg/l, čo je 2,2 promile, a to znamená už ťažkú
opitosť. Osobne si ju prevzal jej dedko, ktorý ju má
zverenú do starostlivosti.
Vec bude riešená v správnom konaní.
(msp)

p r e da j

• Prijmeme vyučeného automecha-

nika do autosalónu Renault v Poprade. Inf. č. t. 0905 316 883.
2/18-R
Dáme do prenájmu kancelárske priestory v Poprade, Teplická
34, bývalá AB Stavomotnáže. Jeden
mesačný nájom „grátis“. Inf.: č. t.
0905 563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com		
8/18-R
Spracovanie daňových priznaní za rok 2017, aj pre pracujúcich v zahraničí. Inf.: č. t. 0911
237 555.			 9/18-R
Dám do prenájmu kadernícke miesto v Obchodnom centre
ZÓna v Poprade. Inf.: č. t. 0903
713 557.		
10/18-R

•

•
•
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Zhromaždenie účastníkov
Okresný úrad Poprad, pozemkový
a lesný odbor ako príslušný orgán
štátnej správy na úseku pozemkových
úprav a mesto Poprad zvolávajú v
rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom
území Veľká zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Veľká.
Uskutoční sa v stredu 7. marca o 15.
hod. vo veľkej zasadacej miestnosti na
Mestskom úrade v Poprade.
(ppp)

Zaujalo nás

Pozornosť takmer 10-tisíc fanúšikov sociálnej siete pritiahla anketa,
ktorú vyhlásilo mesto Spišská Nová
Ves na tému, ktoré mesto by sa malo
stať pomyselným hlavným mestom
Spiša. Dlhodobo patrí k prirodzeným
centrám na Spiši Poprad ako najväčšie mesto na Spiši, ďalej Spišská Nová
Ves vďaka svojej centrálnej polohe či
Levoča ako historické župné mesto,
alebo aj Kežmarok. V hlasovaní, v
ktorom si verejnosť mohla vybrať
medzi Spišskou Novou Vsou a Popradom, napokon s 57 % uspelo prvé
spomínané mesto.		
(ppp)

Dajte si kávičku, pohladkajte mačičku

Vychutnávať si kávičku, koláčik
a popritom oddychovať pri mačacom pradení alebo hladkaní ich
teplého kožúška. Aj takto môžete
relaxovať v priestoroch Cat Café
Clubu, ktorý otvorili minulý týždeň v Poprade-Veľkej na Scherfelovej ulici 8 (oproti kostolu).
Návštevníkom budú robiť spoločnosť štyri mačky dvoch plemien
- Ragdoll a Britská krátkosrstá. Toto
miesto je pre nich domovom, kde sa
hrajú, jedia aj spia.
Cat Café Club zriadilo občianske
združenie Ostrov pokoja a jeho činnosť je financovaná výhradne z darov. Vo svete sú podobné kluby hitom, na Slovensku ich funguje zatiaľ
len niekoľko. „Je dokázané, že mačky
sú výborné liečiteľky. Znižujú stres,
pomáhajú pri úzkostiach, depresiách
aj iných psychických problémoch.
Zlepšujú náladu a dokážu vyčariť
úsmev aj na tvári najväčšieho pesimistu,” hovorí Peter Lipták, predseda
občianskeho združenia.
Najväčším maznáčikom je Nastasia. Spomedzi všetkých mačiek je naj-

Máš rád, rada aktívnu prácu? Rád/rada pracuješ
s potravinami a komunikuješ so zákazníkmi? Nevadí Ti pracovať s počítačom? Potom máme prácu
pre Teba: Pracovníčka, pracovník na expedícii
Chceme od Teba: dôslednosť, komunikatívnosť, flexibilitu, čistotnosť, znalosti
práce s PC.
Sme rastúca stabilná firma s dlhoročnou tradíciou. Zaoberáme sa výrobou
tradičných údenín, vyrábaných podľa starých receptov výlučne z mäsa a prírodných korenín. Budeme Ťa potrebovať pri prijímaní objednávok, balení a
expedovaní tovaru a komunikácii so zákazníkmi.
Prečo práve my: dlhoročná tradícia, naše kvalitné výrobky rozvážame po území
celej SR, budeš sa spolupodieľať na ďalšom raste firmy, práca v mladom kolektíve,
Tvoj plat bude závisieť od Tvojich výkonov.
Žiadosť posielajte na: neupauer.r@stefanknizka.sk, Mäsovýroba Štefan Knižka
PP-18
s.r.o., Mierové námestie 399, 059 16 Hranovnica			

hravejšia a najprítulnejšia. Zároveň je
veľmi hravá. Hera je temperamentná,
zvedavá, prítulná a veľmi spoločenská. V rámci felinoterapie (liečba
mačkou) patrí k najvhodnejším plemenám. Mafia je skôr samotárska,
trvá jej dlhšie, kým si nájde cestu k
ľuďom. Individualistka, ktorá „ožíva“
najmä v noci. Donata si vie „postaviť
hlavu“, no ak už skončí v lone alebo
náručí, dokáže sa úplne uvoľniť. Ak
náhodou nemá náladu, či „svoj deň“,

radšej sa stiahne a prespí ho, ako keby
mala byť nepríjemná.
„Mačky majú známy pôvod, testy na
infekčné choroby, platnú vakcináciu a
sú pravidelne kontrolované veterinárom. Klub je upravený tak, aby sa zvieratá v žiadnom prípade nedostali do
priestorov, v ktorých sa pripravuje občerstvenie,” dodáva podpredsedníčka
občianskeho združenia Ostrov pokoja
Mária Lukačková. Viac informácií nájdete na www.catcafeclub.sk
PP-13

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2018
Poprad - Spišská Sobota / 50. výročie Divadla Commedia Poprad

26. 2. 2018 - Nové divadlo Nitra ANNA
FRANKOVÁ Vstupné: 8 €
4. 3. 2018 - Divadlo Hľadanie Tlmače
VŠETKO O MUŽOCH Vstupné: 6 €
11. 3. 2018 - Divadlo KONTRA Spišská
Nová Ves NENÁVIDÍM Vstupné: 6 €

18. 3. 2018 - CMD Starý Tekov
O SKUTKOCH A JESTVOVANIACH
Vstupné: 6 €
25. 3. 2018 - Divadlo Commedia Poprad
R. Fallet / V. Benko KAPUSTNICA
Vstupné: 6 €

Začiatok predstavení je vždy o 18. hod.
Vstupenky, info:
MIK Poprad, tel. 052/16186, 052/772 17 00
Commedia Poprad - tel. 0903 825 050.

PP-5

Biografický slovník osobností mesta Poprad (2. časť)
Vo februári si pripomíname:

200 rokov od úmrtia organára a učiteľa Jakuba
KACVÍNSKEHO (*24. 7.
1752 - †18. 2. 1818).
Manželka Anna, rod. Lehocká, druhá Mária, rod.
Horvátová, syn Andrej.
Roku 1786 rektor školy
a 1796 učiteľ vo Vlkovej.
Opravoval a staval nové
organy na Spiši a Gemeri.
Roku 1783 ho pozvali na
opravu organu v rímskokatolíckom kostole v Poprade
(kostol sv. Egídia).
220 rokov od smrti podnikateľa a výrobcu papiera Samuela CZISERA st.
(*1733 Poprad – †1798 Poprad).

Syn Jakuba Czísera ml.
V roku 1754 sa oženil so
Susannou Johannyovou zo
Spišskej Soboty (†1764).
Druhýkrát sa oženil v roku
1766 s Evou, rod Reissovou,
vdovou z Kežmarku. Mal päť
detí, tri dcéry a dvoch synov. Najstaršia dcéra Anna
Susana sa vydala za papiernického majstra Baltazára
Debusa, ktorý bol krátko
majiteľom papierne vo Veľkej.
Prosperujúcu
papiereň
v Poprade prevzal ako devätnásťročný v roku 1752 a
viedol ju až do roku 1790.
Stal sa úspešným podnikateľom, bohatým a váženým
občanom, mešťanom mesta

Poprad. V mestskom magistráte zastával významné
funkcie. V rokoch 1776 až
1798 bol pokladníkom mesta, mestským poručníkom,
sudcom a členom mestského
magistrátu. Od roku 1789 až
do svojej smrti bol inšpektorom evanjelického a. v.
cirkevného zboru v Poprade. Papiereň často opravoval
a rozširoval. V roku 1777
postavil novú budovu na
varenie gleja a nové sklady.
V roku 1779 zaviedol nový
vodoznak - náprsný štít s cisárskym orlom s korunou,
žezlom, mečom, ríšskym
jablkom a znakom uhorského kráľovstva.
Zuzana Kollárová

Posledná fašiangová noc zo soboty 10. na nedeľu 11. februára patrila už tradičnému Plesu Veličanov. Uskutočnil
sa v spoločenskej sále Tatravagónky a aj napriek chrípkovému obdobiu sa na plese zúčastnilo takmer dvesto
účastníkov.		
FOTO - Stanislav Spišiak
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Najlepším bežcom na lyžiach
Špeciálnych olympiád sa stal Jakub Kriššák

Vrchol zimy si športovci s mentálnym postihnutím užili v Monkovej
doline v Ždiari počas 13. ročníka
Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych
olympiád v bežeckom a v zjazdovom
lyžovaní.
Združenie Špeciálne olympiády Slovensko usporiadalo prvé veľké podujatie v tomto roku. „Sme radi, že 13.
ročník Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v bežeckom a v zjazdovom lyžovaní môžeme zhodnotiť ako
veľmi úspešný. Mali sme síce poriadne
mrazivé počasie, ale náladu to nikomu
nepokazilo a výkony našich športovcov
boli skvelé. Prvýkrát v histórii tohto
podujatia sme odštartovali zmiešanú
štafetu mužov a žien v bežeckom lyžovaní na 4x500 metrov,“ povedal Stanislav Kriššák, organizátor podujatia,
tréner a otec Jakuba Kriššáka.
V Ždiari si svahy a trate nakoniec
vyskúšalo spolu 20 zjazdárov a 32
bežkárov. „Vyhral som, takže som spokojný, išlo sa mi dobre. Bola to vydarená súťaž, rád sem chodím,“ povedal
najrýchlejší bežec na lyžiach Jakub
Kriššák, ktorý zvíťazil v ankete Špor-

tovec roka 2017 v kategórii Špeciálne
olympiády. Zo žien bola najúspešnejšia Veronika Máčková z klubu ŠK
Manín z Považskej Bystrice. Medzi
zjazdármi sa umiestnili na najvyšších
priečkach Petra Vráblová z DSS Hrabiny, Michal Štubňa zo zariadenia Život s autizmom z Motyčiek a Ladislav
Jakubčo z klubu ŠK Bystričan Lyžiarik
Banská Bystrica. Okrem súťaže však
na športovcov čakal aj pestrý sprievodný program. „Predstavili sme nový
šport Špeciálnych olympiád - snežnice,
ku ktorému sme mali teoretický výklad
pravidiel a športovci si ho mohli vyskúšať aj v praxi. Pevne verím, že už
na budúcom ročníku podujatia bude
táto disciplína zaradená do programu, keďže športovcov veľmi oslovila.
V nedeľu sme si ešte užili turistickú
atrakciu, výlet na Chodník korunami
stromov, ktorý pre nás zorganizovali zástupcovia strediska Bachledka,
za čo sa im chceme poďakovať. Bol to
krásny zážitok a pekná bodka celého
podujatia,“ dodala Jana Gantnerová, projektová riaditeľka Špeciálnych
olympiád Slovensko.
(mak)

Už 10 rokov pomáhame aj vďaka Vám!
Nadácia
Nádej pre vaše zdravie

Využite aj v tomto roku svoje právo, darujte 2% (3%) svojich daní
a podporte malých i veľkých pacientov! Finančné prostriedky
získané z prijatého 2%-ného (3%) podielu zaplatenej dane
z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2017
nadácia použije pre
Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s.,
na spolufinancovanie zdravotníckej techniky EMG
a financovanie rehabilitačného cvičenia metódou
TheraSuit pre dvoch maloletých pacientov.
Prostriedky sú odrátané z Vami už zaplatenej dane z príjmu
a neovplyvnia výšku Vášho príjmu. Preto využite tieto
prostriedky a darujte ich na ušľachtilé ciele - pre zdravie! Využite
svoje právo podporiť dobrú vec!

2%

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

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

Dak
Dakujeme!
PP-17

Obnovujúce zasadanie Slovenského cykloklubu Poprad za účasti sedemnástich členov viedol Milan Garčár (na foto za vrchstolom).

Popradskí cyklisti obnovili svoj klub

Po približne pätnástich rokoch
„umŕtvenia“ niekdajšieho Cykloturistického klubu v Poprade obnovili minulý piatok nadšenci tejto športovej aktivity jeho činnosť.
Vrátili sa i k jeho pôvodnému názvu
Slovenský cykloklub (SCK) Poprad.
Zvolili si nový výbor, ktorého predsedom sa stal Milan Garčár.
Ako hostia pozdravili stretnutie
zástupcovia SCK Piešťany, ktorý zastrešuje 13 cykloklubov na Slovensku vrátane popradského. Predseda
ústredia SCK Michal Hlatký zaspomínal na históriu SCK, ktorý založil v Piešťanoch pred 24-mi rokmi
jeho otec. Medzi najvýznamnejšie
činnosti tohto občianskeho združenia patrí okrem rôznych cykloturistických podujatí značkovanie
cyklotrás. Na Slovensku spravuje
viac ako 10 tisíc km značkovaných
cykloturistických trás. Vo svojej evidencii vedie sieť takmer 17 tisíc km
cyklotrás. M. Hladký uviedol: „V
roku 1997 sme začali robiť na prvej
norme cykloturistického značenia,
ktorá vstúpila do platnosti v roku
2000. Sme jedinou európskou krajinou, kde máme jednotné cyklozna-

čenie. Niekdajší cykloturistický klub
v Poprade vznikol medzi prvými a
vznikli tu aj prvé cyklotrasy. Som rád,
že popradský SCK znovu ožíva, lebo
má skutočne veľký potenciál.“
Cykloturistika všeobecne na Slovensku zaznamenáva v posledných
rokoch veľký vzostup a momentálne
je najobľúbenejšou športovou aktivitou. SCK Piešťany je tiež členom
Európskej cyklistickej federácie. Za
zmienku stojí, že cez Slovensko vedú
tri diaľkové európske cykloturistické trasy EuroVelo, ktoré majú dĺžku
niekoľko stoviek km. V roku 2020 sa
očakáva, že sieť EuroVelo bude mať
po celej Európe dĺžku 70 tisíc km.
Obnovu SCK Poprad uvítal aj primátor mesta Jozef Švagerko, ktorý
je i členom novozvoleného výboru.
Povedal: „Obnovme klub, lebo to má
zmysel.“ Členmi výboru sú takisto
Ondrej Kavka, Jana Štecová a Miriam Hlinková. Post čestného predsedu zastáva František Majchrovič,
ktorý je jedným z najstarších členov
SCK Poprad.
SCK Poprad je otvorený každému priaznivcovi cykloturistiky a
noví členovia sú vítaní.
(mar)

Premiéra volejbalu na snehu

Už v sobotu
24. februára sa
od 9. hodiny na
Štrbskom Plese
v
atraktívnom
prostredí v doskočisku skokanského
mostíka
uskutoční historická slovenská
premiéra volejbalu na snehu pod
názvom 1. majstrovstvá Slovenska
v Snow Volleyballe mužov a žien.
Najlepšie dvojice sa priamo kva-

lifikujú na majstrovstvá Európy,
ktoré sa uskutočnia ešte v tomto
roku v marci v rakúskom alpskom
stredisku Wagrain-Kleinar v termíne od 23. do 25.
marca. Tento mladý šport sa podľa
organizátorov usiluje o to, aby sa v roku 2022 zaradil
do programu zimných olympijských
hier v Pekingu.		
(ppp)
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Popradským basketbalistkám už pomáha aj Lucia Kupčíková

Popradské basketbalistky odohrali v sobotu 17. februára ďalší
zápas extraligovej nadstavbovej skupiny 1-4
na domácej palubovke proti Piešťanským Čajkám.
Popradčanky prehrali 55:87, keď
vyrovnanejšiu partiu s favoritom hrali až v druhom polčase. Konto súperiek zaťažila 15 bodmi Popradčanka
Lucia Kupčíková, ktorá sa k súťažnému basketbalu vrátila po necelom
roku a hneď sa zaradila medzi top
strelkyne zápasu. „Som spokojná so
svojím výkonom. Bolo to lepšie ako
som očakávala, pretože na tréningoch
som sa strácala kondične. Z vedenia
Popradu ma už dlhšie lámali a keďže
som mala viac voľna, tak som si povedala, že skúsim dievčatám pomôcť,“
uviedla bývalá reprezentantka Slovenska, trojnásobná najlepšia basketbalistka krajiny a slovenská šam-

(31:55), najviac bodov BAMP: Lucia Hadačová a Lucia Kupčíková - 15.
Program sk. 1-4 Extraligy žien:
predohrávka 5. kola v sobotu 24.
februára o 17. hod. MBK Ružomberok - BAM Poprad.
(mav)

Tabuľka sk. 1-4 Extraligy žien
V

P

B

9

8

1

17

2. Piešťany

9

6

3

15

3. Ružomberok

9

4

5

13

4. BAM Poprad

9

0

9

9

Z kuchyne BAM Poprad

piónka s Good Angels L. Kupčíková.
„Začali sme slabšie v obrane, ale treba
pochváliť Piešťany, ktoré mali vysokú
úspešnosť streľby. V druhom polčase
sme zmenili obranu na zónu, čo nám
trochu pomohlo. Našou chybou bolo,
že sme hrali príliš mäkko. Verím, že
aj s príchodom Kupčíkovej bude náš

FK Poprad

Popradskí futbalisti finišujú so sústredením
v Turecku, kde mali na
programe tri prípravné zápasy s druholigistami zo Srbska, Maďarska a Ruska. V priebehu minulého týždňa
s prvými dvoma súpermi prehrali,
posledný zápas odohrajú dnes.
Futbalisti FK Poprad odštartovali
herné sústredenie v tureckom Beleku
minulý týždeň v stredu prehrou so
srbským tímom FK TSC Bačka Topola 2:4, pričom po prvom polčase
viedli 1:0. O góly Popradu sa postarali Medak a Šašinka. V sobotu ťahali

Z
1. GA Košice

zverenci Jaroslava Belejčáka za kratší
koniec v súboji s maďarským MTK
Budapešť a prehrali 1:3. Jediný gól
Popradu zaznamenal Horodník. Poslednou hernou previerkou v Turecku
bude pre Popradčanov dnešný záverečný zápas „tureckého“ sústredenia
proti ruskému Sibiru Novosibirsk.
Po návrate domov si dlho naši druholigisti neoddýchnu. Už v sobotu
24. februára ich čaká o 14.30 hod.
v NTC Poprad záverečný prípravný
zápas a teda generálka na jarnú časť
II. ligy proti účastníkovi druhej najvyššej poľskej súťaže s ambíciami na
postup FKS Stal Mielec.
(ppv)

tím časom ešte silnejší,“ dodal tréner
BAM Poprad Milan Černický.
Už v sobotu pocestujú Popradčanky v predohrávke 5. kola na horúcu
pôdu Ružomberka.
Výsledok sk. 1-4 Extraligy žien:
3. kolo v sobotu 17. februára BAM
Poprad - Piešťanské Čajky 55:87

Ml. mini žiačky: v nedeľu 18. februára B. Bystrica - Poprad 55:4.
Ml. žiačky: v nedeľu 18. februára
St. Ľubovňa - Poprad 26:44 a 34:60.
St. žiačky: v sobotu 17. februára
Poprad - Nitra 51:63 a v nedeľu 18.
februára Poprad - Ivanka pri Dunaji 60:65.

HK Poprad

Hokejisti HK Poprad
sa po olympijskej prestávke počas, ktorej sa
odohral aj premiérový
ročník All Star Cup-u v Bratislave, opäť
púšťajú do tipsportligového kolotoča.
Už v nedeľu 25. februára o 17. hod.
privítajú kamzíci v predohrávke 50.
kola hokejistov zo Zvolena. Neoddychovali dvaja hráči Popradu - obranca Daniel Brejčák a útočník Patrik Svitana, ktorí boli súčasťou tímu
Tipsport ligy počas víkendového All
Star Cup-u v Bratislave a mohli sa te-

šiť spoločne so spoluhráčmi zo zisku
úplne novej trofeje v konkurencii výberov českej Tipsport extraligy (4:4),
rakúskej EBEL (6:2) a nemeckej DEL
(7:4 - v tomto zápase obaja prispeli
k výhre po jednom góle).
(ppv)

Z kuchyne HK Poprad

St. žiaci 8. roč.: v sobotu 17. februára
Poprad - Bardejov 15:4.
St. žiaci 7. roč.: v sobotu 17. februára
Poprad - Bardejov 19:0.
Ml. žiaci 6. roč.: v pondelok 19. februára Bardejov - Poprad 1:17.
Ml. žiaci 5. roč.: v pondelok 19. februára Bardejov - Poprad 1:7.

Pantheri sa usadili na čele

Popradskí futbalisti desať dní tvrdo trénovali v krásnom slnečnom prostredí tureckého prímorského mesta Belek.
FOTO - archív FK Poprad

Cenník inzercie v novinách Poprad

V sobotu 17. februára pokračovala Podtatranská florbalová liga 23. a
24. kolom.
Pink Panthers Poprad zvíťazili
v oboch svojich zápasoch (nad Sp. N.
Vsou 13:2 a nad Veľkou Lomnicou
8:2) a usadili sa na čele tabuľky s päťbodovým náskokom pred druhou Starou Ľubovňou. Do konca ročníka chýba ešte päť kôl, udržia si tento náskok
skúsení Pantheri?
V boji o chvost tabuľky sa v priamom súboji stretli hráči Vrbova a Spišskej Novej Vsi. Rozhodujúca bola prvá
tretina, ktorú Vrbovčania vyhrali 4:0.
Hoci Spišiaci v ďalšom priebehu skóre
vyrovnávali, misky váh na svoju stranu nenaklonili.

Vrbovčania aj svoj druhý zápas
so Spišským Podhradím rozohrali
dobre. Po druhej tretine viedli tesne
4:3. Podhradie však v tretej pridalo
a body nakoniec vybojovalo pre seba.
Veľká Lomnica dokázala zvíťaziť
nad Spišským Podhradím, čím si udržala tretie miesto.
V kanadskom bodovaní vedie jednoznačne Marek Lipták z Pink Panthers
Poprad so 70 bodmi a neskutočným
37-bodovým náskokom pred druhým
tímovým kolegom Krasničanom, ktorý má zhodne 43 bodov ako Vaľko zo
Spišského Podhradia. Lipták je najlepší
aj v štatistikách asistentov a strelcov.
Prvenstvo medzi brankármi si stále drží
Reľovský zo Starej Ľubovne.
(dod)

Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 1 celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼
strany 60 €, pri ostatných rozmeroch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.
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V Kauflande sú na prvom mieste zákazníci,
aj pri modernizácii predajne v Poprade

Predajňa spoločnosti Kaufland v Poprade
na Moyzesovej ulici má
nový šat. Od 22. februára 2018 sa môžu
zákazníci tešiť z pohodlnejších nákupov vo
vynovených, moderných
a prehľadných priestoroch.
Novinkami, ktoré stoja
za zmienku sú napríklad
samostatný regál s tovarom pre malý rýchly
nákup, pultový predaj
čerstvého mäsa a samoobslužné pokladne pre
urýchlenie každodenných nákupov.
„Hlavnou myšlienkou
tejto modernizácie je
skvalitnenie nákupu pre
našich zákazníkov, zvýšenie jeho praktickosti,
väčší nákupný priestor,
ktorý umožňuje voľnejší
pohyb a celkové uspo-

riadanie sortimentu tak,
aby sa zlepšila orientácia
v predajni,“ uviedla Lucia
Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.
Premenou
prešiel
vstup na predajnú plochu, ktorý je rozšírený
a zákazník sa okamžite

ocitne v oddelení čerstvého ovocia a zeleniny.
Odstránenie stredovej
regálovej steny umožňuje zákazníkom pohybovať sa naprieč celou
predajňou a dáva im
možnosť
rýchlejšieho
nákupu. Jednotlivé regá-

ly sú po novom označené farebne, viditeľnými
3D nápismi, pre lepšiu
orientáciu na predajni. Nový dizajn dostalo
aj oddelenie pekárne,
ktoré je umiestnené
hneď za ovocím a zeleninou. Celkové roz-

miestnenie sortimentu
zohľadňuje požiadavky
samotných zákazníkov.
Mrazený tovar je umiestnený pri pokladniach,
rovnako ako vynovený Informačný pult, čo
prináša zákazníkom aj
praktický rozmer.
Zákazníkom je k dispozícii predajná plocha o
rozlohe zhruba 2 871 m2.
Areál predajne sa rozprestiera na pozemku s celkovou rozlohou 17 645
m2, zastavaná plocha
z toho predstavuje približne 4 985 m2.
PP-6
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Piatok 23. februára o 18. hod. / divadelná
sála Domu kultúry v Poprade
ZÁZRAK / Ľudmila Podjavorinská
Divadelné spracovanie starých povestí a balád
v podaní Art Academy v réžii T. Husárovej s
hudbou M. Smetanku a so spevom A. Stoklasovej. Vstupné: 5 €

Nedeľa 25. februára o 10. hod./ divadelná
sála Domu kultúry v Poprade
SRANDA BANDA
KÚZELNÍK WOLF
Komediálna Family show, v ktorej sa miešajú
krásne bábky a výborná bruchovravecká technika. Vstupné: 1,50 €

