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O prehliadky kostola a námestia bol veľký záujem

Mestská
informačná
kancelária mesta Poprad
v sobotu zorganizovala
pri príležitosti Svetového
dňa sprievodcov jedinečné
bezplatné prehliadky Kostola sv. Egídia a Námestia
sv. Egídia so sprievodcom
Rastislavom Hudecom.
Prehliadky v Poprade sa
konali na pravé poludnie
a potom ešte dvakrát po
hodine. Bol o ne veľký záujem, spolu si ich vychutnalo
takmer 60 návštevníkov.
Podujatie bolo súčasťou
aktivít, ktoré už od roku
2004 pri príležitosti Sveto-

vého dňa sprievodcov koordinuje Slovenská spoločnosť
sprievodcov
cestovného
ruchu, člen Svetovej federácie asociácií turistických
sprievodcov
(WFTGA).
Cieľom už 13. ročníka bolo
širokej laickej verejnosti
priblížiť históriu i súčasnosť
našich miest prostredníctvom výkladu kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu a prezentovať
tak ich prácu a významný
príspevok ku kvalitnej prezentácii našich miest pre
domácich a zahraničných
návštevníkov.
(ppv)

Mal som šťastie na dobrých ľudí... Poslanci majú pred sebou

Hostia v každom zariadení, v ktorom pôsobil Popradčan František Odložilík, sa
určite museli cítiť vítaní.
Je totiž v jeho povahe, že sa
k ľuďom správa prívetivo,
úslužne a s úctou. Má v sebe
zakódovanú slušnosť a galantné vystupovanie džentlmena. Nezaprie, že je zo
starej hotelierskej školy.
Nedávno si zásluhy Františka Odložilíka v rozvoji cestovného ruchu uctili odborníci ocenením Osobnosť CR
Prešovského samosprávneho
kraja za rok 2015. Získal ho
za celoživotný prínos v tejto
sfére. Patrí doslova k nestorom cestovného ruchu v našom regióne. V marci oslávi
už svoje 90-te narodeniny a
celý svoj dlhý pracovný život
prežil v cestovnom ruchu. Narodil sa v Starom Smokovci,
vyštudoval Štátne slovenské
gymnázium v Kežmarku, v
roku 1947 absolvoval jeden

ročník hotelovej školy Hotelfachschule v Zürichu a má za
sebou tiež niekoľko semestrov
Právnickej fakulty Karlovej
univerzity v Prahe, ktorú však
musel z „kádrových“ dôvodov
opustiť. Otec bol totiž riadite-

ľom banky a legionárom.
F. Odložilíkovi bol zrejme
cestovný ruch súdený. Vyštudoval odbor CR a spoločné
stravovanie na Vysokej škole
ekonomickej v Bratislave. Prvé
skúsenosti zbieral od roku

1948 v rôznych hotelových zariadeniach a chatách vo Vysokých Tatrách. V rokoch 19521960 bol účtovníkom a neskôr
vedúcim Poľovníckeho zámku
v Tatranskej Javorine, ďalšie
dva roky vedúcim prevádzky
v Zotavovni ROH Morava v
Tatranskej Lomnici, ďalšie dva
v Grandhoteli v Starom Smokovci. V rokoch 1964-68 bol
riaditeľom hotela Bellevue v
Hornom Smokovci a následne
pôsobil v rôznych funkciách
na podnikovom riaditeľstve
Interhotela Tatry. V roku 1967
pôsobil ako riaditeľ slovenskej
Koliby v kanadskom Montreale počas výstavy Expo´67,
kde pracoval aj počas ďalších
letných sezón 1969, 1972 a
1976. V rokoch 1977 - 1983
bol riaditeľom Grandhotela v
Starom Smokovci. Potom až
do roku 1990 zastával funkciu
riaditeľa zastúpenia Čedoku v
Zürichu.
(Pokračovanie na str. 4)

rozsiahly program

Prvé zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Poprad
zvolal primátor Popradu Jozef Švagerko na dnes 24. februára o 9. hod. do zasadačky
mestského úradu.
Poslanci prerokujú prenájmy nebytových priestorov v budove ZŠ na Dostojevského ul. pre Klub
Popradčanov, v Dome
kultúry na Štefánikovej
ul. pre občianske združenie Popradské mestské
divadlo, ľadovej plochy a
nebytových priestorov na
Zimnom štadióne v Poprade pre Ing. Július Šupler
- Hockey Consulting Poprad, futbalového ihriska
s prírodným trávnikom a
s umelým trávnikom pre
FK Poprad. Ďalej sa budú
zaoberať návrhom prenájmu nebytových priestorov,
parkoviska, hracej plochy

a hľadiska v budove Zimného štadióna v Poprade
pre HK Poprad, ako aj návrhmi na schválenie nájmu
niekoľkých jednoizbových
bytov. V programe sú i návrhy vyhlásenia verejných
obchodných súťaží, návrhy
na predaj, zámenu alebo
prenájom nehnuteľností z
dôvodu hodného osobitného zreteľa a ďalšie.
Do programu je zaradený
tiež návrh na výkup pozemkov za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania
pripravovaných stavieb rozšírenie cintorína Poprad
- Veľká a cyklistický chodník Poprad - Matejovce Veľká Lomnica, ďalej návrh
na obstaranie technického
zariadenia, časomiery a
videorozhodcu pre Zimný
štadión mesta Poprad.
(Pokračovanie na str. 3)

Túlavé mačky
a líšky sa
približujú
k Popradčanom

QR kód
zjednoduší
nahlasovanie
porúch verejného
osvetlenia
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Stručne

• V PIATOK 26. februára
o 16. hod. v Dome kultúry

v Poprade oslávi Základná
škola na Vagonárskej ulici
v Spišskej Sobote 40. výročie
svojho vzniku.
MESTO Poprad zverejnilo minulý týždeň na svojej internetovej stránke opäť
aktuálny zoznam daňových
dlžníkov na daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v
zmysle zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
Správca dane zverejňuje zoznam daňových
dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31. 12. 2015 daňový
nedoplatok, ktorý presiahol u
fyzickej osoby (vrátane FO živnostníkov ) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.
49. ROČNÍK Vansovej
Lomničky bude v Podtatranskej knižnici v Poprade vo
štvrtok 29. februára o 15. hod.
Prednášať prózu a poéziu
budú dievčatá a ženy v dvoch
kategóriách od 16 do 25 rokov
a nad 25 rokov.
PRERUŠENÁ distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných prác na zriadení nízkeho
napätia bude v piatok 26. februára od 7.20 do 16.30 hod.
v Poprade na Ul. Popradskej
brigády č.d. 748/17, 19, 21
a v pondelok 29. februára od
7.20 do 16. hod. na Okružnej
ul. č.d. 15, 17, 19.
OKRESNÉ
riaditeľstvo
Hasičského a záchranného
zboru v Poprade opäť vyzýva
vodičov na popradských sídliskách Juh a Západ, aby pri
parkovaní vozidiel nezabudli
nechať priestor na prípadný
prejazd hasičskej techniky.
SVADBA pod Tatrami je
názov predajnej výstavy, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28.
februára v hoteli Európa od
11. do 18. hod.
VÝJAZDOVÝ odber krvi
Národnej transfúznej služby
z Popradu sa uskutoční zajtra
25. februára v Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi a v nedeľu 28. februára
v Obecnom úrade v Spišskom
Bystrom.
C E S T O VA T E Ľ S K É
stretnutie sa uskutoční dnes 24.
februára o 19. hod. v Groteske.
Svoje zážitky na tému Z Tibetu
do nepálskej školy vyrozpráva
Dana Husárová.
(ppš)
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Túlavé mačky a líšky sa približujú k Popradčanom

Ten problém tu bol vždy,
stále je a zrejme bude aj
v budúcnosti. Túlavé mačky nie sú na sídliskách
žiadnou novinkou. Problémom je, že Popradčania na
sídlisku Juh sa o ne vzorne
starajú a mačkám sa tam
darí dobre. Ľudia si pritom
neuvedomujú riziká, ktoré mačka môže spôsobiť.
A nielen mačka. Mestská
polícia dostáva stále viac
podnetov od občanov aj
o výskyte líšok v blízkosti
ľudských obydlí.
„Občania hlásia, že sa najmä na sídliskách často vytvárajú chovné obydlia pre
mačky. Treba si však uvedomiť, že aj tieto obydlia musia
spĺňať určité zoohygienické
a hygienické požiadavky. Občanov chceme upozorniť na
to, že mestská polícia bude
skúmať, či v danom prípade
nejde aj o znečistenie verejného priestranstva, za čo hrozí

bloková pokuta až do výšky
100 eur,“ zdôraznil náčelník
Mestskej polície v Poprade
Štefan Šipula a upozornil aj
na ďalší zvierací problém.
„V poslednom období sa čoraz viac zaoberáme výskytom
líšok v meste. Najčastejšie sa
pohybujú v lokalite parku pri
obchodnej akadémii a tiež
na sídlisku v Matejovciach.
Momentálne čakáme na povolenie na regulovaný odstrel,
aby došlo k ich likvidácii, nakoľko líšky stratili plachosť,
približujú sa k ľuďom a je to
nebezpečné,“ dvíha varovný
prst náčelník.
Lov poľovnej zveri v zastavaných územiach obcí
a miest je možné realizovať len na základe výnimky
udelenej Okresným úradom
Poprad - pozemkovým a lesným odborom. „Ten, kto
tento lov vykonáva, musí
mať pri sebe platný poľovný
lístok, rozhodnutie o udelení

výnimky a povolenku na lov,“ uviedol
Marek Bystrý (na
foto) z oddelenia
životného prostredia odboru výstavby MsÚ v Poprade,
ktorý má ako poľovník tiež na svojom konte úspešné
úlovky. „Mali sme
v Poprade prípady, Po Poprade sa túlajú aj líšky, ktoré strakedy sa podarilo tili plachosť a hľadajú potravu nebezpečuloviť líšku, vtedy ne blízko ľudí. Mesto v súčasnosti opäť
bola povolenka na čaká na povolenie na regulovaný odstrel.
lov vydaná viacerým poľov- veterinárnemu vyšetreniu.“
Najdôležitejším faktorom,
níkom. Pri love líšok v zastavanom území to však nie je ktorý priťahuje mačky a líšky
jednoduché, pretože hrozí ri- k ľuďom je potrava. Mnoziko zranenia, či poškodenia hí s každým živým tvorom
cudzieho majetku,“ vysvetľo- súcitia a obživu mu sami
val M. Bystrý. Doplnil ho ve- poskytnú. Pri bytovkách na
dúci pozemkového a lesné- sídlisku Juh nájdeme nejedho odboru Okresného úradu no miesto, kde majú mačky
v Poprade Šimon Škoviera: doslova ustlané a misky plné
„Monitorujeme výskyt líšok vyberaných maškŕt. Je to
aj na nepoľovných plochách, milé, ale ... „Mačka môže byť
teda v intraviláne mesta Po- prameňom nákazy dvoma
prad. Vydávame ta- infekčnými chorobami - tokzvané mimoriadne xoplazmózy a besnoty. U ľudí
povolenie lovu na ne- bola toxoplazmóza v minulom
poľovných plochách, roku hlásená v okrese Poprad
kde poverujeme naj- deväťkrát a zdrojom nákazy
bližšieho
užívateľa bola práve mačka. Besnota už
poľovného revíru, aby 10 rokov v okrese Poprad zavykonal odchyt alebo znamenaná nebola, ale v miodstrel líšky. Neza- nulom roku sa vyskytli dva
znamenali sme zatiaľ prípady besnoty líšok v Kežvýskyt chorôb, ktoré marskom okrese,“ varuje Málíška môže roznášať, ria Pompová z Regionálneho
Na sídlisku Juh v Poprade sa mačkám mimoriadne darí. Ľudia ich kŕmia nakoľko každá ulove- úradu verejného zdravotníckadejakými dobrotami a pod schodiskami im dokonca aj ustelú.
(mav)
ná líška je podrobená tva v Poprade.

Rastie počet detí narodených mimo manželstva

Kedysi bolo skôr výnimkou, keď sa
narodilo dieťa nevydatej žene. Časy
sa však zmenili a dnes nie je ničím výnimočným, že sa čoraz viac detí rodí
mimo manželstva. Jedným z dôvodov
je, že veľa mladých ľudí žije v partnerskom zväzku bez sobáša. Tento trend
neobišiel ani Poprad. V minulom
roku sa narodilo takmer 29 percent
detí nezosobášeným rodičom.
Skúsenosti pracovníčok Matričného
úradu v Poprade ukazujú, že takýto vývoj má stúpajúcu tendenciu. Matrikárka
Dagmar Janíčková uviedla, ako majú
postupovať rodičia dieťaťa, ktoré sa narodilo mimo manželstva: „Keď je matka
neplnoletá, posielame oznámenie na súd,
ktorý pozve rodičov a otcovstvo sa určuje
na súde. Keď je plnoletá, slobodná, prídu
rodičia určiť otcovstvo na matričný úrad.
Spravidla na matrike, ktorá patrí do toho
obvodu, kde sa dieťa narodilo, ale dá sa
to urobiť na hociktorej matrike. Slobodní

rodičia potrebujú na vybavenie iba občiansky preukaz a súhlasným vyhlásením
určia otcovstvo k narodenému dieťaťu.
Zároveň môžu aj určiť priezvisko, aké
bude dieťa nosiť.“ V praxi sa môže stať,
že matka je rozvedená. Vtedy platí podľa zákona domnienka, že otcom dieťaťa
môže byť určený biologický otec iba
vtedy, ak od právoplatnosti rozsudku o
rozvode uplynulo 300 dní. Ak táto lehota neuplynula, ako otec dieťaťa sa zapíše
bývalý manžel matky dieťaťa.
Nezosobášení rodičia detí narodených mimo manželstva môžu otcovstvo
určiť pred alebo po narodením dieťaťa
súhlasným vyhlásením na matričnom
úrade. Viac je využívaná možnosť urobiť
tak po narodení bábätka. „Ak je určenie
otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, rodičia prídu na hociktorý matričný
úrad v SR a pred matrikárkou vyhlásia,
že otcom ešte nenarodeného dieťaťa je
ten, ktorý prišiel určiť otcovstvo. Pri tom-

to úkone určujú meno a priezvisko aj pre
chlapca aj pre dievča. Matka si zápisnicu
z matriky prinesie so sebou do pôrodnice,
kde sa dieťatko zapíše tak, ako je uvedené
v zápisnici. Otec potom príde pre doklady
na matriku, v ktorej obvode je nemocnica, kde sa dieťa narodilo,“ ozrejmila D.
Janíčková. Môže sa stať, že sa rodičia
hneď po narodení dieťaťa nedohodnú
a otec zostane neuvedený. Stáva sa, že
k určeniu otcovstva dôjde až neskôr, ba
vyskytol sa i výnimočný prípad, že otcovstvo bolo „priznané“ až keď už dieťa
dovŕšilo dospelosť. Matrikárky poskytujú informácie pri narodení detí mimo
manželského zväzku individuálne priamo na matričnom úrade.
U dieťaťa, ktoré sa narodilo z manželstva je postup jednoduchý - na matrike ho zapisuje jeho otec, čiže manžel
matky dieťaťa a je potrebné predložiť
platné občianske preukazy oboch rodičov a sobášny list.
(mar)
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QR kód zjednoduší nahlasovanie porúch verejného osvetlenia

Správca verejného osvetlenia v meste Poprad - spoločnosť Siemens - realizuje
jednoduchšiu
možnosť
nahlasovania porúch verejného osvetlenia. Ide o využitie QR kódu - dvojrozmerného čiarového kódu,
ktorým je označený každý
stĺp verejného osvetlenia.
„Po nasnímaní tohto QR
kódu smartfónom bude užívateľ automaticky navedený
do aplikácie, v ktorej sa objaví mapka s lokalizovaným
stĺpom verejného osvetlenia
a na užívateľovi je už iba
upresnenie problému - množstvo nefunkčných svietidiel a
podobne, vďaka čomu bude
môcť poruchová služba rýchlejšie a promptnejšie reagovať,“ informoval Richard
Procik, technický riaditeľ
divízie verejného osvetlenia

v spoločnosti Siemens.
Využitie QR kódu
je podľa R. Procika súčasťou stratégie SMART CITY a
umožňuje niekoľko
ďalších
funkcionalít. „Napríklad spolupracujúce záchranné
zložky môžu vstúpiť do
databáz správcu verejného osvetlenia a podľa
čísla na stĺpe verejného
osvetlenia vedia presnejšie definovať miesto,
kde sa incident stal.
Vhodné je to napríklad aj pre
turistov alebo návštevníkov
mesta, ktorí dokážu vďaka
tejto možnosti jednoducho
lokalizovať svoju polohu,“
doplnil R. Procik.
Pri využití aplikácie a následne webovej stránky optimalizovanej pre mobilné za-

•

V PIATOK 12. februára
zorganizovali učitelia a študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava
v Kežmarku Deň otvorených
dverí spojený so siedmym
celoškolským projektovým
dňom, na ktorom gymnazisti
prezentovali jednotlivé regióny
Slovenska.
MINULÝ týždeň vo štvrtok navštívil Slovenskú Ves
predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. Dôvodom návštevy bola
kontrola cesty II/542 a informácie o pripravovanom projekte na tejto ceste.
NÁPORU silného vetra
podľahlo v polovici februára
v západnej časti TANAPu približne dvetisíc stromov.
ŽIVÝ bič je názov divadelného predstavenia od
Mila Urbana v podaní divadla
VHV Stará Pazova - Vojvodina zo Srbska, ktoré môžu záujemcovia vidieť 7. marca o 18.
hod. v Dome kultúry vo Svite.
PREŠOVSKÍ colníci a daniari budú v týchto dňoch vykonávať kontroly v lyžiarskych
strediskách. Zamerajú sa predovšetkým na bufety a reštaurácie, v ktorých skontrolujú
najmä dodržiavanie zákona
o používaní elektronickej registračnej pokladnice.
24. ROČNÍK regionálnej
súťažnej prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby
CINEMA 2016 sa uskutoční
3. marca v Spišskom osvetovom stredisku na Zimnej ul.
v Spišskej Novej Vsi. Bližšie
informácie, ako aj termín
uzávierky prihlášok sú zverejnené na internetovej stránke
- www.osvetasnv.sk.
SLEDOVAŤ dravcov v
akcii umožňuje ďalšia webkamera, ktorú v prírode nainštalovala Správa Tatranského národného parku. Ide
už o piate takéto zariadenie.
Správa TANAPu umožňuje
návštevníkom ich internetovej stránky sledovať nielen
dravce, ale ponúka tiež živé
prenosy z vtáčích kŕmidiel a
sleduje aj život rýb v tatranských vodách.
ZMENY v zákone o dani
z príjmov prinášajú od 1.
januára do praxe viacero
nových pravidiel. Pri dani
z príjmov fyzických osôb
zákon napríklad zmenil pravidlá pomoci v zdaňovaní
sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu.
(ppš)

•

riadenia je potrebné povoliť
lokalizáciu GPS a zariadenie
ponúkne užívateľovi mapku
so stĺpmi verejného osvetlenia v okolí a možnosť označiť presnejšie nefunkčné
osvetlenie.
Ďalšie možnosti nahlasovania porúch verejného

osvetlenia - telefonicky:
24 - hodinový dispečing na
čísle 052/7897651, web: prostredníctvom on line formulára dostupného na stránke
www.poprad.sk alebo na
stránke správcu verejného
osvetlenia a mobilná aplikácia: Citymonitor.
(mag)

•
•

Poslanci majú pred sebou rozsiahly program •

(Dokončenie zo str. 1)

Ďalej návrh na určenie mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v Detských jasliach
na Ul. mládeže v Poprade, návrh dotácie na
športovú činnosť, návrh na schválenie dotácie pre SAD Poprad, schválenie Programu rozvoja mesta Poprad na roky 20162022 s výhľadom do roku 2040, ktorý je
aktualizáciou PHRaSRM do roku 2015,
návrh na vstup mesta Poprad do združenia

právnických osôb Košice IT Valley, návrh
na založenie obchodnej spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. MsZ
bude rokovať aj o návrhu zmeny rozpočtu
a doplnení vecnej náplne kapitálových výdavkov na rok 2016 - Mestský informačný
systém a ďalších záležitostiach.
V programe odznie takisto informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR a Správy finanč-

nej kontroly a o prijatých opatreniach,
správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej
činnosti útvaru hlavného kontrolóra
mesta Poprad za rok 2015, informatívna
správa o činnosti Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Región Vysoké Tatry
za rok 2015 a ďalšie. Pred záverom MsZ
budú interpelácie poslancov.
Podrobný program je na www.poprad.
sk. Zasadanie MsZ je verejné.
(pmm)

Odklad školskej dochádzky dôkladne zvážte

Zápisy detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky sa podľa nového školského zákona presunuli až na
začiatok apríla, no mnohí
rodičia už teraz zvažujú, či
je ich dieťa dostatočne pripravené a zrelé, aby zvládlo
nápor vysokých nárokov
školy. Existuje niekoľko
možností, ako sa môže zákonný zástupca rozhodnúť.
Počet odkladov však rokmi
stúpa aj v Poprade.
„Ešte v školskom roku
2009/2010 bolo len približne 20 až 25 detí s odkladom
školskej dochádzky. V minulom roku ich bolo už 51
a tento rok už 61,“ vytiahla
štatistický údaj vedúca oddelenia školstva, mládeže
a športu MsÚ v Poprade
Edita Pilárová a ďalej vysvetľovala: „Ak dieťa dovŕši
šesť rokov do 31. augusta, je
povinné prísť na zápis, aj keď

budú rodičia žiadať o odklad.
O odklad môže rodič žiadať
s priložením odporúčania od
pediatra a príslušného centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Odklad môže navrhnúť aj
materská škola, ak má podozrenie, že dieťa nedosiahlo
školskú zrelosť.“
Odklad treba v každom
prípade dobre zvážiť. „Ak sa
objektívne zistí, že dieťa nedosahuje školskú zrelosť, tak
odklad odporúčame, pretože
dieťa môže mať problémy
v škole a bude sa to s ním
ťahať celý život. Naopak, ak
len rodič chce predĺžiť svojim deťom detstvo, nemusí
to byť šťastné riešenie. Dieťa
sa môže neskôr v škole nudiť
a stratí motiváciu,“ vystríhala E. Pilárová, ktorá v tomto
školskom roku očakáva na
zápisoch okolo 500 detí.
Okrem odkladu existuje

pre rodičov ešte jedna možnosť, a to zaradenie dieťaťa
do nultého ročníka, no tu
je potrebné spĺňať viacero
podmienok súčasne. „Nultý
ročník je prvým rokom povinnej školskej dochádzky,
čiže to nie je odklad. Nultý
ročník sa otvára v ZŠ v Matejovciach a v novom školskom
roku bude aj v Cirkevnej spojenej škole v Poprade. Nultý
ročník je podmienený troma
podmienkami: žiak dovŕšil
šesť rokov, nemá školskú spôsobilosť doloženú dokladmi
a pochádza zo sociálne znevýhodneného
prostredia,“
uviedla E. Pilárová.
Rodičia poznajú svoje dieťa najlepšie a preto je rozhodnutie na nich. Ak si však
nie sú istí, treba sa poradiť.
„Najčastejšie dôvody odkladu
sú nekvalitná reč, nerozcvičená ruka, zdravotné problémy
a podobne. Som za to, že ak

dieťa nie je stopercentne pripravené na nástup do školy,
nech to dobehne ešte v predškolskom zariadení. Každé
dieťa má právo zažívať od
začiatku úspech. Teší nás, že
rodičia si stále viac uvedomujú, že nároky od začiatku prvého ročníka sú vysoké
a nie je to škola hrou. Čoraz
častejšie sa stretávame s tým,
že rodičia už neberú odklad
ako trest, ale ako pomoc dieťaťu,“ povedala psychologička
CPPPaP v Poprade Martina
Kovalčíková, ktorá objasnila,
že deti narodené v letných
mesiacoch nemusia dostať
okamžite odklad. „Nie je to
vôbec pravidlom, ale stáva sa
to viac u chlapcov. Ak je dieťa narodené v septembri, či
dokonca októbri, už sa však
nebavíme o odklade školskej
dochádzky, ale o predčasnom
zaškolení, kde musí byť súhlas
CPPPaP,“ dodala.
(mav)

Krátke správy
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Mal som šťastie na dobrých ľudí...
Inn a iných špičkových hotelov.“ Navštívilo ich však aj mnoho vzácnych hostí
z celého sveta. Spomenul hollywoodskych hercov, umelcov, spisovateľov
- napr. prominentného Arthura Haileyho, Ritu Pavone, Gilberta Bécauda...
„Musím povedať, že, čím väčší človek,
tým skromnejší. Aj na Slovensku sme
mali v každom hoteli veľmi dobrých a
často dlhoročne verných hostí. Bola to
napríklad pani Milka Vášáryová s manželom, skladatelia páni Moyzes, Cikker,
Suchoň, chodieval k nám i režisér Ján
Roháč z Prahy, dlhodobým hosťom býval Peter Karvaš s manželkou, Ladislav
Mňačko, básnik Andrej Plávka, z hercov
Dočolomanský, Müller, Rajniak, Kroner
s dcérou...,“ vymenoval aspoň zopár
mien z dlhočizného zoznamu.
V práci sa vždy držal slov vynikajúceho odborníka v hotelierstve Jána
Franeka, ktorý medziiným pracoval i v
známom hoteli Gellért. Hoci bol prísny, vyznačoval sa ľudským prístupom
a vážil si každého pracovníka. „Nehovoril o podriadených, ale o spolupracovníkoch. Všeobecne si myslím, že je veľmi
dôležité v každom zariadení stabilizovať
personál. Dbať o to, aby zamestnanci
rástli odborne. Je vždy dobré mať v stredisku osobnosť, ktorá je príkladom. Spomínam si napríklad na popradský hotel
Európa, kde bola aj za socializmu veľmi
dobre vedená kaviareň. Viedol ju starý
odborník z Bratislavy a Piešťan, bývajúci v Dolnom Smokovci, pán Kontrík a
bola vychýrená. Vôbec Poprad mal veľkú tradíciu. Za prvej republiky tu boli
okrem spomínaného hotela Europa i na
tú dobu vynikajúce hotely Reduta, Centrál. Aj dnes sú v Poprade veľmi dobre

(Dokončenie zo str. 1)

Po návrate zo Švajčiarska sa stal od
roku 1991 do roku 1993 riaditeľom
hotela Satel v Poprade. Ani potom si
však neužíval zaslúžený dôchodok, ale
pracoval ešte ako asistent v spoločnostiach Golf Tatry a na prelome tisícročia v Redute Poprad.
František Odložilík rád spomína na
svoje začiatky, ale vôbec i na všetky svoje bývalé pracoviská. Povedal: „Všade
tvrdím, že v živote som mal veľké šťastie
na dobrých ľudí - vynikajúcich šéfov a
spolupracovníkov. V začiatkoch mi boli
vzormi manželia Tomčíkovci na Skalnatej chate, Edo Kirchner na Zbojníckej,
Štefan Zamkovský na Téryho chate a
mnohí ďalší. Poznal som každého chatára v Tatrách, bol som lyžiar, turista,
horolezec. Keď som pracoval v Grande v
roku 1948, stále tam bolo cítiť tú tradíciu.
Boli tam pracovníci ešte z prvej republiky. Napríklad séfkuchárom bol Viliam
Koprda, špičkový kuchár v Československu, v obsluhe pán Farkaš, Benda, Zoltán
Bako, Bachratý, skutočne odborníci, ktorí
mohli pracovať kdekoľvek vo svete.“
Rád spomína na zotavovňu Morava,
ktorá je známa ako miesto nakrúcania
známych starých filmov s Andělom, no
krásne spomienky má obzvlášť na svoje pôsobenie v kanadskom Montreale,
kde bol riaditeľom slovenskej reštaurácie Koliba: „Bol to veľmi úspešný projekt
a s kanadským partnerom sme chceli
urobiť dokonca sieť kolíb od Montrealu
až po Vancouver. Stroskotalo to na vtedajšej politike. Všetci, ktorí sme však v
Kolibe pracovali, sme sa veľmi veľa naučili. Mali sme dobré meno a chodili k
nám na skusy ľudia z Hiltonu, Holiday
29. FEBRUÁR 2016, 15:00 HOD
AQUACITY POPRAD, POPRAD

vedené hotely, ale predsa len ma mrzí,
že dnes mnohí šikovní mladí absolventi
hotelových škôl odchádzajú do zahraničia a domov sa často už nevrátia,“ zamyslel sa F. Odložilík a dodal, že ľudí
treba vedieť aj zaplatiť. Pochválil veľmi
dobré školy ako Hotelovú akadémiu
v Kežmarku či SOU v Hornom Smokovci, ktoré v našom regióne vychovali
celé generácie odborníkov, ktorí uspeli
doma i v cudzine. Pár rokov odučil v
príprave mladých aj on. Domnieva sa,
že rozvoju cestovného ruchu tiež škodí
veľká fluktuácia pracovníkov.
A čo pokladá pre CR za veľmi dôležité?: „Myslím si, že je potrebný taký
zdravý lokálpatriotizmus k tomu mestu,
osade, či stredisku. To je veľmi dôležité, aby počnúc primátorom, starostom,
všetci cestovný ruch uprednostňovali.
To je taká súhra, pretože cestovný ruch
sa nedá obmedziť iba na jeden hotel, na
jednu reštauráciu... Ale musí byť záujmom všetkých. Veď hosť neostáva pod
jednou strechou, ale je v pohybe, a to
prináša prospech každému. Mali sme
veľa prominentných hostí a všetci navštevovali nielen Tatry, ale aj Poprad,
Levoču, Kežmarok, Červený Kláštor...“
Za svojho bohatého života získal skúsenosti, že je dobré stanoviť aj určité ťažiskové programy pre jednotlivé roky.
Keď pôsobil vo Švajčiarku, tak zabezpečili napríklad niekoľko zájazdov s
etnografickou tematikou. Veľmi dobrý
ohlas mali témy hudobných slávností,
vydarili sa zájazdy za slovenským vínom či modranskou keramikou.
O cestovnom ruchu a hotelovom
manažmente by vedel rozprávať dlhé
hodiny. Bolo to povolanie, ktoré si vždy

25. február o 19. hod.
MÄSIARI, DK, 2003, MP 15
Svend a Bjarne pracujú v malom
dánskom mestečku ako mäsiari. Po
tom, čo objavia tajnú ingredienciu,
začnú záhadne miznúť ľudia...
Čierna komédia/dráma, originál
s čes. titulkami, 100 min.
Vstupné 4 €

Ako byť lepší
Nechajte sa inšpirovať príbehmi úspešných ľudí.
ORGANIZÁTOR

EXKLUZÍVNY PARTNER

JOZEF
JANIGA

SLAVOMÍR
MORAVČÍK

ALEXANDER
HUDÁK

Black Stork
Golf Resort

Horská záchranná
služba

Lippek

Slovenská
sporiteľňa

ĽUBOMÍR
BARTEČKO

Profesionálny
hokejista

Aké sú špecifiká podnikania pod Tatrami? • Aké faktory napomáhajú rozvoju podnikateľského prostredia
a ktoré ho naopak brzdia? • Čo sa môžeme naučiť o riešení krízových situácií od horských záchranárov?

PROGRAM
15:00 – 15:30 Príchod účastnikov
15:30 – 16:30 Prednáška – Jozef Janiga / Horská záchranná služba
16:30 – 17:00 Registrácia účastníkov a občerstvenie
17:00 – 17:05 Otvorenie Forbes
17:00 - 17:35 Pódiový rozhovor s exkluzívnym hosťom
17:30 – 19:00 Panelová diskusia: Ako byť lepší
19:00

Raut & Wine – neformálna časť

PODUJATIE MODERUJE JURAJ PORUBSKÝ, ŠÉFREDAKTOR FORBES SLOVENSKO.

Pozvánka je viazaná na meno
pozvaného a vstup je bez
registračného poplatku.
Počet miest je limitovaný.
R.S.V.P. do 19. 2. 2016 na e-mail:
nadezda.barnakova@forbes.sk
alebo na tel. č.: +421 944 720 432
Dress code: business casual.

vyžadovalo celého človeka. Nebola to
práca na osem hodín. Aj F. Odložilík za
svoje úspechy musel zaplatiť veľkú daň
- na úkor rodiny obetovať veľa svojho
voľného času. Iba vďaka zázemiu, ktoré mu vytvárala manželka, a je jej za to
vďačný, sa mohol naplno venovať svojej profesii. Popri nej mu bolo srdcovou
záležitosťou od roku 1950 členstvo v
Horskej službe. Dodnes je členom Klubu seniorov HS. Bol horským vodcom,
lyžiarskym trénerom a cvičiteľom. Ešte
vlani lyžoval, ale po zranení nohy tohto
roku tento šport neskúsil.
František Odložilík sa oceneniu Osobnosť CR PSK veľmi potešil, ale skromne
povedal, že by sa malo dávať mladým.
Myslí si, že takéto povzbudenie by potrebovali. Stretnúť tohto príjemného
človeka s vrodenou noblesou je potešením. V prenesenom význame slova sa
narodil s pomyselnou striebornou lyžičkou hoteliera v ruke. A so cťou ju nesie
až do svojho vysokého veku.
(mar)

Program kina Tatran

BUSINESS LEADERS CLUB

SYLVIA
HRUŠKOVÁ

František Odložilík (prvý zľava) v
Kanade.
FOTO - archív F.O.

PP-21

Príbeh mladej ruskej imigrantky,
ktorá sa v päťdesiatych rokoch vydáva do New Yorku nájsť prácu a
začať nový život.
Romantický / historický / dráma,
originál so slov. titulkami, 111 min.
Vstupné 4 €
29. február o 18. hod.
PAŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ,
USA, 2015, MP 18
„Pán Grey Vás o chvíľu príjme.“ Táto
obyčajná veta uviedla stretnutie,
ktoré úplne zmenilo život nesmelej
študentky Anastasie.
Erotický, originál so slov. titulkami,
124 min. Vstupné: 4 €

26. - 27. február o 19. hod.
BOHOVIA EGYPTA, USA, 2016,
MP 12
Akčné dobrodružstvo inšpirované
klasickou mytológiou starovekej
egyptskej ríše.
Fantasy / akčný / dobrodružný,
originál s čes. titulkami, 127 min.
29. február o 20.30 hod.
Vstupné 4 €
PAŤDESIAT ODTIEŇOV ČIERNEJ, USA, 2016, MP 15
27. - 28. február o 16. hod.
ROBINSON CRUSOE, BE / FR, Držte si nohavičky aj bránice, do
2015, MP. Animovaný / dobrodruž- kín prichádza dráždivá a na päťdený / komédia / slovenský dabing, 90 siat spôsobov šťavnatá paródia Päťdesiat odtieňov čiernej.
min. Vstupné 4 €
Komédia, originál s čes. titulkami,
85 min. Vstupné: 4 €
28. február o 19. hod.
BROOKLYN, IE / VB / CA, 2015,
Viac na www.kinotatran.sk
MP 12
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V OC Forum sa mohli návštevníci minulú nedeľu zapojiť do
zábavných experimentov v rámci putovnej výstavy Vynálezy a
objavy, čo zmenili svet. Mohli
sa dozvedieť veľa zaujímavého
o vynálezoch, ktoré dnes už berieme ako samozrejmosť, ale pre
našich predkov boli neprestaviteľné. Výstava potrvá do 10.
marca - v nedeľu 28. februára
od 11. do 16. hod. je pripravený
program o tajomstve kníhtlače a 6. marca krása remesiel.

Ukazuje sa veľký záujem o voľby

PP-17

Upozornil na negatívny dopad
navrhovaného umiestnenia parkoviska

Na februárovom zasadnutí
poslancov volebného obvodu
č. 2 - sídliská Juh a Kvetnica
sa zúčastnil aj občan bývajúci v polyfunkčnom dome
č. 2689 na sídlisku Juh. Za
týmto domom sa nachádza
prístupová cesta k bytom, za
ktorou je asfaltový chodník
a za ním má byť umiestnená
stavba - parkovisko.
Ako uviedol, za danej situácie by tento polyfunkčný dom
bol z každej strany obkolesený
iba rozsiahlou masou betónu,
hlukom a smogom. Vytvoril
by sa monolit, ktorý na sídlisku nemá obdobu. Spomínané
parkovisko by malo slúžiť na
zabezpečenie
parkovacích
miest pre obyvateľov domov
Erbium, Cér a Selén. Podľa

DIVADELNÉ

FAŠIANGY 2016
Poprad - Spišská Sobota
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
PP-5

názoru občana, lokalizácia
stavby sa nedotkne obyvateľov týchto obytných blokov,
ale jej negatívny dosah bude
prenesený iba na obyvateľov
polyfunkčného domu č. 2689
a súčasne aj na deti a pracovníkov materskej školy a detských jaslí. Budova MŠ a DJ
má všetky učebne a miestnosti spojené so spánkom, vrátane detského ihriska, otočené
smerom k navrhovanému
parkovisku. Navyše sa tam
bude vytvárať aj nepriaznivý
ozvenový efekt.
Poslanec Milan Baran povedal, že občania bloku Erbium navrhli kompromis a
parkovisko sa upraví, čo sa dá
technicky zrealizovať. Záležitosť pôjde ešte na zasadnutie

mestského zastupiteľstva.
Predseda VO č. 2 Peter
Brenišin informoval, že boli
konečne odstránené trčiace
konáre z chodníka pred blokom Antimón. Bol tiež prerokovaný podnet poslankyne
Aleny Madzinovej týkajúci sa
vjazdu a výjazdu z vnútrobloku na krížení ulíc Podtatranskej a Komenského a má dôjsť
k riešeniu a náprave.
Na zasadaní VO č. 2 prerokovali tiež aktuálne problémy
súvisiace so sídliskami Juh a
Kvetnicou ako oprava strechy
na materskej škole, Ul. mládeže č. 5 a pod.
Najbližšie zasadnutie poslancov VO č. 2 sa uskutoční v druhý štvrtok v
marci 2016.
(pbw)

Elektronickou
formou
mohli občania, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname
voličov sú zapísaní, požiadať
o vydanie hlasovacieho preukazu do 15. februára 2016.
Podľa údajov evidencie obyvateľstva Mestského úradu
v Poprade bol záujem oveľa
väčší ako pred štyrmi rokmi.
O hlasovací preukaz požiadalo 413 občanov. Volič však
môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu ešte osobne najneskôr v posledný deň
predo dňom konania volieb,
teda 4. marca 2016 v úradných
hodinách. Hlasovací preukaz
oprávňuje na zápis do zozna-

Lavína zasypala snoubordistu

V nedeľu večer prijala Horská záchranná služba oznam
o nezvestnosti 30-ročného
snoubordistu poľskej národnosti. Muž ráno odišiel do
lyžiarskeho strediska v Tatranskej Lomnici, späť sa však
nevrátil. Na telefonáty, ani
sms nereagoval. HZS požiadala o lokalizáciu jeho mobilu, no výsledok nebol úspešný. Auto snoubordistu našli
policajti na parkovisku v blízkosti lyžiarskeho strediska.
Pátranie HZS sa prioritne
zameralo na oblasti, kde počas
nedele spadlo niekoľko lavín. V
pondelok o druhej ráno ozna-

Nový zamestnávateľ vytvorí vo Svite viac ako sto miest
Spoločnosť Nissens Slovakia, ktorá svoje pôsobenie na
Slovensku rozbehla už v roku
2004 v Čachticiach, aktuálne
rozširuje svoju výrobu, pričom priestory pre svoje pôsobenie našla v meste Svit.
Pôvodne dánska spoločnosť
založená v roku 1921 Alanom
Nissenom v mestečku Horsens
sa zameriava na vývoj a výrobu chladiacich komponentov
pre automobilový priemysel,
ale aj pre technologické chladiace centrá. Firma sa venuje
výrobe a realizácii rozmanitých tepelných riešení pre rôzne podniky po celom svete.
Nissens sa vo svojej výrobe orientuje aj na produkciu
technológií na výrobu veternej
energie. Pre túto produkciu
je dôležitá efektívna dodávka
kvalitného materiálu na oceľové
konštrukcie, dostupná infraštruktúra a tiež kvalifikovaná
pracovná sila. Náš región spĺňa
tieto predpoklady vo všetkých

ohľadoch a navyše vo Svite
ukončil svoju činnosť Svitstroj
- dcérska spoločnosť nemeckého koncernu, ktorá v minulosti
zamestnávala práve odborníkov
v oblasti zvárania.
Zástupcovia spoločnosti ešte
minulý rok v auguste oslovili
vedenie mesta Svit - primátora
mesta Miroslava Škvareka s požiadavkou vytypovania vhodných priestorov v rámci mesta.
Počas úvodných rokovaní s primátorom uviedli svoj zámer vybudovať v meste Svit prevádzku, ktorá by mala vo finálnej
fáze zamestnávať približne 120
zamestnancov. Ide predovšetkým o zamestnancov, špecialistov na zváranie v ochrannej
atmosfére a špecificky aj hliníka, pričom dôraz je kladený na
kvalitu vykonávaných prác. V
súčasnosti už prebieha zaškoľovanie prvých zamestnancov a
prvú výrobu plánujú na polovicu marca.
Spoločnosť v meste uvažuje o

mu voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku.
Voliči dostali do každej domácnosti zoznam kandidátov
uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách.
Mesto spracovalo aj zoznam
volebných okrskov, v ktorých
budú podľa jednotlivých ulíc
občania voliť (podrobne na
www.poprad.sk).
V čísle 6 sme uverejnili
mená kandidátov z Popradu a
blízkeho okolia. Pri č. 16 Smer
- Sociálna demokracia však
síce nie je žiadny kandidát z
Popradu, ale z blízkeho okolia
áno - Peter Šuca z Novej Lesnej. Za neúplnú informáciu sa
ospravedlňujeme.
(ppm)

preinvestovaní 1 milióna eur v
období 6-12 mesiacov. Zástupcovia investora na stretnutí
s vedením mesta vo februári
tohto roku navyše vyslovili
svoj záujem byť dobrým podnikateľským subjektom, dobrým občanom mesta Svit a byť
súčasťou komunity, keďže ich
investícia vo Svite je plánovaná
ako dlhodobá. Mesto plánuje
podniknúť kroky pre zabezpečenie podmienok na bývanie
pre budúcich zamestnancov
firmy, ktorí by za prácou dochádzali aj zo vzdialenejších
miest.
Prevádzka spoločnosti Nissens sa bude nachádzať v areáli spoločnosti Chemosvit, v
priestoroch bývalej farbiarne.
Chemosvit sa zaviazal pripraviť dánskej spoločnosti na
prenájom priestory o rozlohe
3 500 m2, vrátane servisu a
služieb a celková investícia do
rekonštrukcie predstavuje približne 400 tisíc eur.
(dst)

čil lavínový pes miesto, kde sa
pravdepodobne nachádzala
zasypaná osoba. Po vyhrabaní
bola identifikovaná ako nezvestný snoubordista z Poľska.
Pravdepodobne pri pešom výstupe z Lomnického sedla na
Lomnický štít odtrhol lavínu,
ktorá spadla Kartárikom do
Skalnatej doliny. Veľká lavína
spustila sekundárne niekoľko
menších. Mŕtvy snoubordista bol zasypaný v čele lavíny,
nemal pri sebe lavínový vyhľadávač a pred pádom lavíny sa
pohyboval v miestach, kde bol
vyhlásený 3. stupeň lavínového nebezpečenstva.
(hzs)

Program kina
CINEMAX
Od 25. februára do 2. marca

Predpremiéra - Zootropolis 3D - o 13.20 hod. (hrá
sa len cez víkend), Robinson Crusoe 2D - o 15.50
hod., Bohovia Egypta 2D
- o 17.50 hod., Bohovia
Egypta 3D - o 20.50 hod.,
Agenti dementi - o 13.30
hod. (hrá sa len cez víkend), Bella a Sebastián 2:
Dobrodružstvo pokračuje - o 15.30 hod., Decibely
lásky - o 17.40 hod., Deadpool - o 19.50 hod., Päťdesiat odtieňov čiernej o 14.20 hod. (hrá sa len cez
víkend), Zoolander No.
2 - o 16.20 hod., Ako byť
single - o 18.40 hod. (nehrá
sa 1.3.), ARTMAX filmy Tri spomienky - o 18.40
hod. (hrá sa len 1.3.), Chlapec - o 21. hod. Viac na
www.cine-max.sk. (ppp)
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V Poprade sa pripravuje expozícia kniežacej hrobky z Matejoviec

Kultúra patrí obyčajne
medzi finančne poddimenzované oblasti, ktoré zúfalo
potrebujú finančné prostriedky. Prešovskému samoprávnemu kraju sa však
v minulom roku podarilo
investovať do kultúrnych
inštitúcií v kraji takmer 11
miliónov eur.
Ako sa to podarilo, približuje v rozhovore predseda
Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.
- Musím sa najprv vrátiť
do decembra 2014, kedy sme
podpísali úverovú zmluvu s
Európskou investičnou bankou (EIB). Získali sme tak 25
miliónov eur na financovanie
rozvojových zámerov kraja.
Prvú tranžu úveru v objeme
8,3 milióna eur sme čerpali
práve v roku 2015. Financie
z EIB nám umožnili rozsiahle
investície do troch kultúrnych
zariadení, kde sme pociťovali
veľký dlh - Podtatranské múzeum v Poprade, Vihorlatské
múzeum v Humennom a Šarišská galéria v Prešove.
V Poprade sme začali rekonštruovať celý objekt
Podtatranského múzea na

Vajanského ulici (na foto),
pôvodnú historickú budovu
i prístavbu z 80-tych rokov.
Rozpočet predstavuje dva
milióny eur. Znamená to
kompletne vymenenú strechu, komíny, okná, novú
fasádu. Čo je najdôležitejšie,
vo vnútri historickej budovy bude vytvorený špeciálny priestor pre prezentáciu
kniežacej hrobky z Popradu
Matejoviec. V objekte sa tiež
kompletne menila elektroinštalácia, sanita, elektronický
hasiaci systém, zabezpečovací a kamerový systém a
ozvučenie priestorov. Na prístavbe múzea z 80-tych rokov
pribudne úplne nová nadstavba. Tu vzniknú priestory
pre dokumentáciu, archivá-

ciu, kultúrno-vzdelávacie aktivity a administratívna časť.
Samozrejme, súčasťou budú
nové expozície. Verím, že po
otvorení pribudne metropole
pod Tatrami výnimočný kultúrny stánok.
Rovnako rozsiahlu rekonštrukciu
realizujeme
v kaštieli Drughetovcov v
Humennom, ktorý spravuje
Vihorlatské múzeum.
Tretia rozsiahla rekonštrukcia sa zameriava na
Šarišskú galériu v Prešove.
Ide o modernizáciu troch
meštianskych domov, ktoré
budú navzájom prepojené.
Získali ste ešte nejaké európske zdroje?
- Áno. V minulom roku

sme realizovali a ukončili
niekoľko projektov v rámci
Regionálneho operačného
programu (ROP). Finančne
najnáročnejší bol projekt
rekonštrukcie objektu Dom
správcu pod hradom Ľubovňa za 780 tisíc eur, ktorý
bude už túto letnú sezónu
slúžiť ako regionálne turisticko-informačné centrum.
V rámci ROP sa nám podarilo opraviť aj meštiansky
dom v Spišskej Sobote Poprade. Na obnovu historického objektu v mestskej
pamiatkovej rezervácii sme
získali 405 tisíc eur. Rovnako sme boli úspešní aj v
Bardejove. Meštiansky dom
so vzácnou expozíciou ikon

v správe Šarišského múzea
bol zmodernizovaný s rozpočtom 415 tisíc eur. Keďže
múzeum v Bardejove je rozmiestnené vo viacerých objektoch, koncom roka sme
vyčlenili tentoraz už vlastné
prostriedky - 392 tisíc eur
na rekonštrukciu ďalšieho
domu - na Rhodyho ulici.
Samotná rekonštrukcia sa
však začne až v tomto roku.
Zabudnúť by som nemal
na Divadlo Jonáša Záborského. V predošlých rokoch
sme zrealizovali rekonštrukciu priečelia budovy na Námestí legionárov. Divadlu
sme ešte v minulom roku
vyčlenili viac ako 620 tisíc
eur na prvé dve etapy rekonštrukcie námestia okolo divadla, ale realizovať sa budú
až v lete tohto roku počas
divadelných prázdnin, aby
sme čo najmenej obmedzili
návštevníkov divadla.
To bolo takmer 11 miliónov eur v minulom roku len
pre oblasť kultúry. Som rád,
že sa nám takto podarilo aspoň sčasti splatiť dlh, ktorý
sme mali voči našim kultúrnym inštitúciám.
PP-18

Tatranská Kométa sa chystá na ďalšiu sezónu

Historická tatranská električka
Kométa má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu. V roku 2015 uskutočnili dobrovoľníci z Občianskeho
združenia Veterán klub železníc
Poprad desať jázd pre verejnosť po
tratiach Tatranských elektrických
železníc. Domovské sídlo má historická súprava v Rušňovom depe
Poprad a za cestujúcimi vyráža zo
železničnej stanice Poprad-Tatry
do staníc Starý Smokovec, Štrbské
Pleso a Tatranská Lomnica. O tento spôsob prepravy je medzi domácimi obyvateľmi aj návštevníkmi
podhoria a Vysokých Tatier stále
veľký záujem.
Samotná električka z roku 1912 je
po náročnej oprave v rokoch 20112013 vo výbornej kondícii. V súčasnosti sa členovia združenia venujú
technickej príprave zatvoreného
vozňa z roku 1911. Na tomto vozni
je potrebné do novej sezóny stihnúť
sústruženie kolies. To všetko preto,
aby 105 ročný vozeň spĺňal všetky
bezpečnostné predpisy na prevoz
cestujúcich.
V roku 2016 má Veterán klub
železníc Poprad naplánovaných
najmenej 7 jázd. Prvou bude tra-

dičný Retro 1. máj. Ďalšie jazdy sa
uskutočnia v mesiacoch júl - august a budú každú druhú nedeľu.
2. októbra 2016 si pripomenieme
120. výročie začatia prevádzky na

lej venujú reálnej príprave založenia
múzea tatranskej dopravy. Za bránami popradského depa sú totiž aj ďalšie „mašinky“, ktoré by nemali ostať
ukryté pred zrakmi verejnosti.

ozubnicovej železnici na trase Štrba
- Štrbské Pleso. Pre záujemcov budú
všetky potrebné údaje uverejnené na
stránke www.tatranskakometa.sk.
Možno si niekto pomyslí, že je to
trochu málo, ale okrem organizovania a technického zabezpečenia
nostalgických jázd historickou súpravou sa členovia veterán klubu i naďa-

Pôvodná myšlienka bola vybudovať múzeum v priestoroch v blízkosti nadjazdu do mestskej časti Poprad-Veľká. Tento zámer stroskotal
z dôvodu výpovedi z nájmu. Železnice SR naliehavo potrebujú tento
priestor pre vytvorenie údržbovej
základne tratí TEŽ. Vedenie ŽSR zároveň prejavilo maximálnu ochotu

poskytnúť občianskemu združeniu
iný, vyhovujúci priestor v blízkosti
železničnej stanice Poprad-Tatry.
V súčasnosti prebiehajú rokovania o podmienkach ďalšej spolupráce, keďže historická súprava je
majetkom železníc a dobrovoľníci
z Veterán klubu železníc Poprad ju
vo svojom voľnom čase a bez nároku na mzdu udržujú v prevádzkyschopnom stave. Robia to hlavne
preto, lebo majú nesmiernu úctu
k histórii a k poctivej práci našich
predkov. Majú radosť z toho, že historická súprava je najväčším klenotom tatranskej železničnej dopravy a zároveň významným prvkom
cestovného ruchu. Železnice SR im
tento klenot zverili do starostlivosti
a ktovie, ako by to všetko dopadlo,
keby sa Jaroslav Vančo, súčasný
prednosta občianskeho združenia
spolu so svojimi spolupracovníkmi
z popradského depa, pred takmer 40
rokmi, v časoch, keď sa všetko staré
a pokazené dávalo do šrotu, nepustil
do záchrany železničnej histórie pod
Vysokými Tatrami. Ale to už je námet na iný článok.
Jana Sabaková,
OZ VKŽ Poprad
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Zmyslom práce je zaslúžiť si oddych.

ARISTOTELES

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 24. februára má meniny Matej, vo štvrtok 25. februára
Frederik, Frederika, v piatok 26. februára Viktor, v sobotu 27.
februára Alexander, v nedeľu 28. februára Zlatica, v pondelok
29. februára Radomír a v utorok 1. marca Albín.

Manželstvo uzavreli
16. februára 2016 - Elena Riegelská a Adrián Kromka.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Annou Fábryovou,
94-ročnou

V pondelok 22. februára 2016
vo Veľkej s
V utorok 23. februára 2016
vo Veľkej s

Boženou Nemcovou,
67-ročnou

V utorok 23. februára 2016
vo Veľkej s

Justínou Ruttkayovou,
87-ročnou

V utorok 23. februára 2016
vo Veľkej s

Milošom Suchomelom,
72-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 24. februára 2016
o 11. hod. vo Veľkej s

Václavom Kosekom,
68-ročným

V stredu 24. februára 2016
o 12.30 hod. vo Veľkej s

Magdalénou Matejnou,
84-ročnou

V stredu 24. februára 2016
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Máriou Rusnákovou,
85-ročnou

Vo štvrtok 25. februára 2016
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Danielou Kubaskou,
68-ročnou

V piatok 26. februára 2016
o 15. hod. vo Veľkej s

Janou Luptákovou,
90-ročnou

Spomíname

Nezomrel. Spí, má len sen, je krásny.
Sníva sa mu o tých, ktorých miloval
a ktorí milovali jeho.

V piatok 26. februára 2016 si pripomenieme šieste 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

Spomienka

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva ....

V týchto dňoch si pripomíname
7. výročie úmrtia manželov
Margity a Ladislava FIĽOVCOV
z Popradu.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
Dcéra s rodinou

Školenia posúvajú klientov Domu na polceste dopredu
VEĽKÝ SLAVKOV
Ďalšou ukončenou aktivitou v rámci projektu
s názvom Dom na polceste - rovnosť pre všetkých
v ňom bol outdoorový tréning, ktorý sa konal v Liptovskej Tepličke. Primárna
cieľová skupina - mladí dospelí z detských domov spolu so sekundárnou cieľovou
skupinou - zamestnancami Domu na polceste si na
vlastnej koži vyskúšali, ako
sa dá hravo budovať tím.
Jednou z najdôležitejších aktivít, ktorá čakala
na primárnu cieľovú skupinu v rámci druhého bloku
školení, bola príprava osobného erbu. Tá mala chlapcov z Domu na polceste vo
Veľkom Slavkove doviesť

k hlavným princípom a životným hodnotám tak, aby
boli skĺbené osobné, rodinné
a profesijné záujmy. Najprv
určili svoje charakteristické
črty, ktoré boli rozdelené do
piatich základných životných oblastí. Konkrétne išlo
o spoločenské začlenenie,
duševné predpoklady a ciele,
profesiu, odbornosť talent,
fyzickú dispozíciu, životnú
filozofiu alebo heslo. Chlapci
si dali na príprave erbu záležať a ako vyplynulo z ich
osobnej prezentácie, často sa
vo svojom živote stretávajú
s diskrimináciou, predsudkami a rasizmom, čo im brá-

Nedeľa 28. február o 10. hod./Dom kultúry
Poprad - divadelná sála

POLEPETKO

Clipperton Banská Bystrica
Vstupné: 1,50 €

ni v začlenení sa do spoločnosti a nájsť si zamestnanie.
Projekt Dom na polceste - rovnosť pre všetkých v
ňom bol podporený sumou
8 076,60 eur z Fondu pre
mimovládne organizácie,
ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu
EHP 2009-2014. Správcom
Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom
projektu Dom na polceste rovnosť pre všetkých v ňom
je posilnenie kapacít MVO
a zlepšenie podmienok
na fungovanie občianskej
(PP-7)
spoločnosti.

Pondelok 29. február o 19. hod./DK Poprad
- Klub Zóna, NEŘEŽ /Česko
V rámci koncertu bude uvedené nové CD skupiny Neřež „Jen blázni překročí svuj stín“.
Vstupné: 8 € v predpredaji/10 € v deň koncertu

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 24. februára - Adus, vo štvrtok 25. februára
- Altea, v piatok 26. februára - Dr. Max - OC Max,
v sobotu 27. februára - Včela, v nedeľu 28. februára - Lekáreň Nemocnice Poprad, v pondelok 29. februára - Ekolekáreň - OC Forum a v
utorok 1. marca - Dr. Max - Monaco.
Adus: Mnoheľova ul. 2, Altea: Nám. sv. Egídia 25,
č. t. 772 42 22, Dr. Max - OC Max: Dlhé hony č. 1,

Včela: Tatranské nám. 1, č. t. 772 36 67, Lekáreň
Nemocnice Poprad: Banícka ul. 28, Ekolekáreň:
OC Forum, Nám. sv. Egídia, Dr. Max - Monaco: Francisciho ul. 22.
Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od 18.
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od
8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Všetko,
do čoho sa
pustíte, pôjde bez komplikácií.
Hviezdy sú vám priaznivo naklonené najmä v pracovných
záležitostiach.

Vaše podnikateľské
zámery sa stretnú s podporou
a priazňou vysokopostavených
ľudí. Môžete sa rozhodnúť aj pre
spoluprácu so zahraničím.

Ako švihnutím zázračného prútika sa vaša životná
situácia zmení k dobrému. V
každom smere nastane pokoj a
harmónia.

Vaša
finančná
situácia sa podstatne zlepší. Budete si môcť dovoliť nákup vecí,
ktorý ste dlhšie odkladali. Môže
to byť aj nehnuteľnosť.

Vaša precíznosť prinesie svoje ovocie. Získate nielen
uznanie, ale aj finančné výhody.
Získate aj nové kontakty.

Objavia sa
zdravotné
problémy, ktorým ste sa mohli
vyhnúť, keby ste ich hneď na
začiatku nepodcenili. Veľa práce
vám neumožní riešiť ich ani teraz.

Po dlhšom
čase sa vo
vašom živote niečo rozhýbe. Už
ste to potrebovali, pretože vám
chýbala zmena.
Niektoré
veci sa vyriešia aj bez vášho pričinenia.
Načo si máte nad nimi zbytočne
lámať hlavu. V rodine bude dôvod na radosť.

Ne u v á ž e ným slovom si môžete veľmi poškodiť.
Celý týždeň sa snažte dávať si
pozor na svoje slová, lebo vám
môžu priniesť veľa nepríjemností.
Prílišná
zvedavosť
vám môže poškodiť. Nerýpte sa v
súkromných veciach iných ľudí,
lebo sa vám to môže vypomstiť.

Strávite mimor iadne
pekné dni s rodinou. Vo výhľade
je svadba alebo krstiny.
Nadriadení vás pochvália a podriadení vám budú
vychádzať v ústrety. V nejakej
záležitosti sa ukáže, že ste mali
pravdu.
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Inzercia

lacno
dre•venýPredám
obklad - 3 €, zrubový
profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
4/16-P
Predám Renault Kango 1.5 dci, r. v. 2003, 160 000
km,
plechová
nadstavba, cena 1 590 €. Inf.: č. t.
0915 917 147.
6/16-P
Predám výhodne skrinkový zánovný šijací stroj, vyšíva a dokáže aj plátať a tmavý
zánovný rozťahovací stôl. Inf.:
č. t. 0908 070 967.
7/16-P
Predám 4-árovú záhradu
pri Vagónke v Poprade. Inf.: č.
t. 0907 418 226.
9/16-P
Kúpim 3- až 4-izbový byt v Poprade. Inf.: č. t.
0918 606 438.
3/16-K
Penzión sv. Juraj príjme kuchára/-ku a čašníka/-čku. Inf.: č. t. 0907 516 226
po 14. hod.
7/16-R

•
•
•
•
•

sa, ako zau•jať Naučte
a presvedčiť ľudí v kurze
REČNÍCTVA Toastmasters
Poprad. Inf.: č. t. 0911 351 341,
0904 864 912.
6/16-R

Dám do prenájmu garáž
•v Poprade
za Olympiou. Inf.: č.
t. 0948 007 776.
11/16-R
Vezmem do prenájmu za•riadený
1 alebo 2-izb. byt v Poprade, cena max. 230 €. Inf.: č.
t. 0950 475 633.
12/16-R
liahne, odchov•ne,NOVÉ
pasce, škĺbačky, klietky

pre prepelice, krmitka, napájačky a iné - PREDAJ. Viac
na www.123nakup.ek, tel.
0907 181 800.
13/16-R
uží•vaniaDámgaráždovtrvalejšieho
radovej zástavbe

pri ZŠ Komenského v Poprade. Inf.: č. t.: 0903 608 820
po 13. hod.
14/16-R
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Kultúrny kalendár na marec 2016

VÝSTAVY
Celý marec
TRIENÁLE TEXTILU
TEXTILE ART OF TODAY je
už IV. ročníkom, ktorý od roku
2006 predstavuje aktuálnu
profesionálnu textilnú tvorbu.
V priestoroch Tatranskej galérie sa predstaví 79 umelcov
s takmer 100 dielami, zo 41
krajín a zo 4 kontinentov.

Od 4. marca
Klobúk dole pán Brunovský
Interaktívna výstava v spolupráci s Bibianou Medzinárodným domom umenia pre deti
v Bratislave.
Cieľom výstavy je priblížiť deťom hravou formou život a dielo jedného z najvýznamnejších
slovenských grafikov a maliarov.
Piatok 4. marca o 15. hod. vernisáž výstavy
Od 21. marca
ANNA HAUSOVÁ
Prach si a v prach sa obrátiš
Pôsobivá výstava východoslovenskej autorky žijúcej v Prešove.
Výstava pri príležitosti pietnej
spomienky obetiam prvého
transportu židovských dievčat
a žien zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz.
Pondelok 21. marca o 16.30
hod. - vernisáž výstavy
Pondelok 21. marca o 15.30
hod. - kladenie vencov pri pamätnej tabuli obetí holokaustu

Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
na Železničnej stanici v Poprade

chodu Vladimíra Koštiala.

ART CLUB Tatranskej galérie
Do 13. marca
VLADIMÍR KOŠTIAL
Hľadanie fotografie
Fotograf tvoriaci v rokoch 1935
- 1975. Jeho tvorba bola zameraná na krajinu, dokumentáciu
a propagáciu Slovenska, hlavne
Vysokých Tatier.

Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie
Kabinet kuriozít výstava s témou Tatier zo zbierok súkromných zberateľov (Ján Šimkanič
/ Andrej Jánovský)

Od 18. marca
YARO M. KUPČO
V pote tváre budeš dorábať
chlieb
Výstava fotografií zachytávajúca spomienku na autorovo
detstvo a súčasne prejavujúca
úctu posledným gazdom, ktorí
skutočne v pote tváre dorábali
chlieb.
Piatok 18. marca o 17. hod. vernisáž výstavy
VILA FLÓRA, STARÝ SMOKOVEC
Výstavy
Do 9. marca
Robo Kočan, Jozef Česla Tatry
inak
Od 11. marca
Prvý kolektívny zimný prechod hrebeňom Vysokých
Tatier 1955
Výstava fotografií z tohto pre-

CYKLUS ODBORNÝCH
PREDNÁŠOK Z DEJÍN
UMENIA A KULTÚRY SPIŠA
Streda 16. marca o 17. hod. Spišský Oxford, gymnázium
(1642 - 1918) v budove kláštora
v Podolínci, prednášajúci - Jan
Skłodowski
KINOKLUB FILM EUROPE
POPRAD
10. marca o 19. hod. - Cena slávy
Dráma, Komédia, Francúzsko,
Belgicko, Švajčiarsko 2014, do
12 r. nevhodné, 114 min.
http://filmeurope.sk/movies/843-cena-sl-vy
17. marca o 19. hod. - Rodinka Bélier
Dráma, Komédia, Rodinný,
Francúzsko, Belgicko 2014, do
12 r. nevhodné, 105 min.
http://filmeurope.sk/movies/850-rodinka-b-lier
Štvrtok 3. marca o 18. hod. CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL

Podtatranská knižnica Poprad Podtatranská ul. č. 1548/1
Od 4. marca
Kvety a zátišia
výstava regionálneho výtvarníka F. Žoldáka.
S knihou ma baví svet
výstava výtvarných prác žiakov základných škôl.
Od 1. marca od 6. marca
Týždeň slovenských knižníc
Piatok 4. marca o 15. hod.
Čitateľský klub tínedžerov

literárne stretnutie na tému fantasy a sci-fi.
Sobota 12. marca o 9.30 hod.
Podtatranské pierka - stretnutie členov Podtatranského literárneho klubu.
Štvrtok 17. marca o 9. hod.
Hviezdoslavov Kubín
Okresné kolo v prednese poézie a prózy žiakov
základných a stredných škôl. V spolupráci s POS
v Poprade, Školským úradom v Poprade, Školským
úradom vo Veľkom Slavkove a CVČ v Poprade.

PODTATRANSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Sobotské námestie č. 1729/4, Poprad - Spišská Sobota

Štvrtok 17. marca - Podtatranská knižnica
Hviezdoslavov Kubín - okresné
kolo v prednese poézie a prózy.

Utorok - nedeľa 15. - 20. marca
- Kultúrny dom Batizovce
Krehká krása Batizoviec
medzinárodná súťažná výstava kraslíc spojená s kultúrnym
programom.
Nedeľa 20. marca - vyhodnotenie súťaže s programom

Od 10. marca - Podtatranská
knižnica
VÝTVARNÝ SALÓN
regionálna postupová súťaž výtvarníkov - neprofesionálov.

Piatok 25. marca - Dni židovskej kultúry
- pietna spomienka na prvý
transport židovských žien
a detí.

Piatok - nedeľa 11. - 13. marca
- Kultúrny dom Šuňava
XXIV. Divadelná Šuňava

Cestou necestou
Odprezentuje sa Turecko, Gruzínsko, Arménsko aj Irán, v
druhej prezentácii návštevníci
uvidia cestu na Everest Base
Camp trek, farebnú Srí Lanku
a záver bude patriť exotickej
ochutnávke z Afriky.
ŠAMANSKÁ CESTA
Utorok 8. marca a 22. marca
o 17. hod. - Dobrodružstvo
farieb a papiera
Stretnutie so šamanskou kresbou, lektor - Eva Dušejovská.
VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ
DIELNE
Nedeľa 20. marca od 14. do 16.
hod.
Téma - Netradičné-tradičné
ozdoby Veľkej Noci
TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy
k aktuálnym výstavám určené
žiakom základných a stredných
škôl, po dohode s galerijným
pedagógom
Otváracie hodiny cez Veľkonočné sviatky
25. marca - Veľký piatok zatvorené
26. marca - Biela sobota zatvorené
27. marca - Veľkonočná nedeľa otvorené od 13. do 17. hod.
28. marca - Veľkonočný pondelok zatvorené
Viac na www.tatragaleria.sk

GALÉRIA
SCHERFELOV
DOM

Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36

Do 7. marca 2016
India v priestore a čase
Výstava fotografií Eriky Litvákovej v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade.
Otvorené: pondelok, štvrtok,
piatok od 8. do 15. hod.

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad
Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtatranské
múzeum v Poprade v marci
zatvorené. Otvorená bude len
expozícia v Spišskej Sobote.
Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota, Sobotské námestie 1773/33:
Expozície:
Cechy a remeslá, Meštianske
bývanie, Vznešenosť a pokora,
Osobnosti Spišskej Soboty.

www.muzeumpp.eu

Otvorené: utorok - piatok od
10. do 15. hod. a nedeľa od 11.
do 15. hod., pondelok a sobota
zatvorené.
***
Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka
záujemcovia si ju môžu pozrieť
v čase úradných hodín na OÚ v
Gánovciach.
ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!
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3. marec - štvrtok

19:00

MP 12

LÍDA
BAAROVÁ ČR, 2016
Milovala diabla. Jeden z najväčších príbehov lásky 20-teho storočia o kontroverznom vzťahu legendárnej českej herečky Lídy Baarovej s ministrom
propagandy Tretej ríše Josephom Goebbelsom.
Réžia: Filip Renč. Hrajú: Táňa Pauhofová, Karl Markovics.
Dráma, české znenie, 110 min.
Vstupné: 4€

4. marec - piatok

19:00

MP

ZOOTROPOLIS

(ZOOTROPOLIS), USA, 2016

Moderná zvieracia metropola Zootropolis je mesto ako žiadne iné. Je
to skrátka miesto, kde všetky zvieratá žijú spolu, bez ohľadu na veľkosť
a stravovacie chúťky, od najväčšieho slona, cez leva po najmenšieho piskora.
Réžia: Byron Howard, Rich Moore.
Animovaná komédia, slovenský dabing, 110 min.
Vstupné: 4€

5. marec - sobota, 6. marec - nedeľa

19:00

MP 12

AVE,
CAESAR! (HAIL, CAESAR!), USA, 2016
Niektorí ľudia dokážu vyriešiť aj ten najväčší problém. Medzi nich patrí aj

Eddie Mannix, ktorý sa pohybuje vo filmovej brandži v Hollywoode. Lenže
aj výnimoční ľudia majú svoje hranice…
Réžia: Ethan Coen, Joel Coen. Hrajú: Josh Brolin, George Clooney.
Komédia, originál so slovenskými titulkami, 106 min.
Vstupné: 4€

7. marec - pondelok

19:00

MP 12

AMY
(AMY), VB, 2015
Kým bola v skutočnosti Amy Winehouse? Čo skrývala pred okolitým
svetom a prečo zomrela vo veku len 27 rokov? Amy rozpráva prostredníctvom doposiaľ nezverejnených archívnych záberov, rozhovorov, hudby
a pôvodných textov, ktoré vždy reflektovali aktuálne udalosti jej života.
Réžia: Asif Kapadia. Hrajú: Amy Winehouse.
Dokument, originál s českými titulkami, 127 min.
Vstupné: 4€/2€ s preukazom FK
Po predstavení 10% zľava na konzumáciu jedál a nápojov v Hodovni,
s hudbou Amy Winehouse.

Poprad

tencii však doposiaľ netušila. Bývalá zapálená komunistka a sudkyňa v 50. rokoch posielala na smrť kňazov a iných odporcov režimu.
Réžia: Paweł Pawlikowski. Hrajú: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska.
Dráma, originál s českými titulkami, 82 min.
Vstupné: 4€/2€ s preukazom FK

17. marec - štvrtok

19:00

MP 12

19:00

MP 15

SAULOV
SYN (SAUL FIA), HU, 2015
Osvienčim, 1944. Strhujúci historický thriller, ktorý mení spôsob zobrazenia holocaustu a upiera divákovi bezpečný odstup od témy.
Réžia: László Nemes. Hrajú: Géza Röhrig, Levente Molnár.
Dráma, originál s českými titulkami, 107 min.
Vstupné: 4€

11. marec - piatok, 12. marec - sobota

19:00

MP 15

ČERVENÝ
KAPITÁN SR/ČR/PL, 2016
Drsná detektívka podľa slovenského knižného fenoménu - Dominika Dána.

Je rok 1992 a Československo sa rozpadáva. Pravdu o prepojení ŠtB
a Cirkvi svätej môže priniesť len muž prezývaný Červený kapitán. Stretnutie s týmto „expertom na finálne výsluchy“ ale málokto prežije...
Réžia: Michal Kollár. Hrajú: Maciej Stuhr, Marián Geišberg, Oldřich Kaiser.
Detektívny thriller, slovenská verzia s českými pasážami, 115 min.
Vstupné: 4€
Po predstavení 10% zľava na konzumáciu jedál a nápojov v Hodovni.

13. marec - nedeľa, 19. marec - sobota

19:00

MP 15

CAROL
(CAROL), VB/USA, 2015
Film o citovom vzplanutí a následnom mileneckom vzťahu dvoch žien

v atmosfére 50. rokov. V dobe, keď ich osudová a nekontrolovateľná láska znamenala porušenie zákona.
Réžia: Todd Haynes. Hrajú: Cate Blanchett, Rooney Mara.
Dráma/romantický, originál s českými titulkami, 118 min. Vstupné: 4€

14. marec - pondelok

19:00

MP 12

IDA
(IDA), PL/DK, 2013
Osemnásťročná novicka Anna sa onedlho stane mníškou, musí však

naposledy navštíviť svoju jedinú žijúcu príbuznú Wandu, o ktorej exis-

PREDSTAVENIA PRE DETI A MLÁDEŽ
5. marec - sobota

16:00

MP 12

BELLA A SEBASTIÁN 2:
MÔJ
KRÁĽ (MON ROI), FR, 2014
Tony je po vážnej lyžiarskej nehode prijatá do rehabilitačného centra. ZáDOBRODRUŽSTVO POKRAČUJE
vislá na starostlivosti zdravotníckeho personálu a liekoch proti bolesti,
využíva nečakane nadobudnutý čas k spätnému pohľadu na turbulentný
románik s mužom menom Georgio.
Réžia: Maïwenn. Hrajú: Emmanuelle Bercot, Vincent Cassel.
Dráma/komédia, originál s českými titulkami, 125 min.
Vstupné: 4€

18. marec - piatok, 27. marec - nedeľa

19:00

MP 12

EXPERIMENT (DIVERGENCIA)

Pokračovanie celosvetovo úspešných románov Divergencia a Rezistencia,
ktoré vtiahli čitateľov do mrazivo realistického postapokalyptického sveta.
Teraz nastal čas zistiť, či to nebol všetko len experiment!
Réžia: Robert Schwentke. Hrajú: Sahilene Woodley, Theo James.
Dobrodružný/sci-fi, český dabing, 120 min.
Vstupné: 4€

20. marec - nedeľa, 26. marec - sobota

19:00

MP 12

DVOJNÍCI
ČR, 2016
Príbeh dvoch mužov, ktorí sú si podobní ako vajce vajcu, ale povahou

a životnými osudmi sú odlišní ako deň a noc. Nikdy sa nevideli, nemajú
ani tušenia o vzájomnej existencii, a aj by to tak zostalo, nebyť jednej
„náhody“...
Réžia: Jiří Chlumský. Hrajú: Ondřej Sokol, Petr Nárožný.
Komédia, česká verzia, 103 min.
Vstupné: 4€

21. marec - pondelok

19:00

MP 12

DIOR A JA

Francúzska celovečerná dokumentárna snímka Dior a ja otvára divákom
dvere do mýtmi opradeného sveta módneho domu Christian Dior.
Réžia: Frédéric Tcheng.
Dokument, originál s českými titulkami, 89 min.
Vstupné: 4€/ 2€ s preukazom FK
Premietanie spojené s ukážkou prác študentov SOŠ Svit.

24. marec - štvrtok, 25. marec- piatok

19:00

MP 12

V MENE KRISTA
(RISEN), USA, 2016

Príbeh rímskeho vyšetrovania vzkriesenia Ježiša Krista, ktorého nazývali
„Kráľ Židov“ a „Mesiáš“. Nasledovníci Ježiša tvrdia Pilátovi, že On opäť
o tri dni vstane z mŕtvych. Hrob strážia vojaci, pre prípad, že by sa Jeho
stúpenci pokúsili ukradnúť telo a tvrdiť, že povstal.
Epický biblický príbeh, originál so slovenskými titulkami, 107 min.
Vstupné: 4€

28. marec - pondelok

19:00

MP 12

BARANI
(HRÚTAR), IS, 2015
Kiddi pije a rád strieľa. Gummi nepije ani nestrieľa. Sú to bratia, ktorí spolu

neprehovorili už 40 rokov ani slovo a jediné, čo majú spoločné, je láska
k ovciam.
Réžia: Grímur Hákonarson. Hrajú: Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson.
Dráma, originál s českými titulkami, 93 min.
Vstupné: 4€/ 2€ s preukazom FK

31. marec - štvrtok

19:00

MP 12

UŽ JE TU ZAS

(ER IST WIEDER DA), DE, 2015

Takmer sedemdesiat rokov po neslávnom odchode sa Adolf Hitler prekvapene prebudí v dnešnom Berlíne. Vojna skončila, a to porážkou, jeho politická
strana neexistuje a chýba mu aj milovaná Eva Braunová. Berlín je plný cu-

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

(BELLE ET SÉBASTIEN, L´AVENTURE CONTINUE), FR, 2015

Chlapec Sebastián a jeho veľký horský pes Bella, ktorých milujú už štyri
generácie, sa po dvoch rokoch vracajú na plátna kín s novým príbehom.
Réžia: Christian Duguay. Hrajú: Félix Bossuet, Tchéky Karyo.
Detský/rodinný/dobrodružný, český dabing, 99 min.
Vstupné: 4€/3,50€ deti

6. marec - nedeľa, 26. marec - sobota

(THE DIVEGENT SERIES: ALLEGIANT), USA, 2016

(DIOR AND I), FR, 2014

10. marec - štvrtok

dzincov a v Nemecku namiesto neho vládne žena – akási Angela Merkelová.
Satira/komédia, originál s českými titulkami, 110 min.
Vstupné: 4€

16:00

MP

ZOOTROPOLIS

(ZOOTROPOLIS), USA, 2016

Moderná zvieracia metropola Zootropolis je mesto ako žiadne iné. Je to
skrátka miesto, kde všetky zvieratá žijú spolu, bez ohľadu na veľkosť
a stravovacie chúťky, od najväčšieho slona, cez leva po najmenšieho piskora.
Réžia: Byron Howard, Rich Moore.
Animovaná komédia, slovenský dabing, 110 min.
Vstupné: 4€

12. marec - sobota

16:00

MP

PADDINGTON

(PADDINGTON), VB/FR/CA, 2014

Paddington je medvedík, ktorý nosí vlnený kabát a neforemný klobúk.
Jeho obľúbené jedlo je marmeláda. Napriek tomu, že žije v Londýne, pochádza z Peru. Tam sa o neho stará strýko a teta Lucy. Keď strýko zomrie,
teta sa rozhodne, že ho pošle do Londýna.
Réžia: Paul King. Hrajú: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman.
Rodinný, slovenský dabing, 98 min.
Vstupné: 4€/3,50€ deti

13. marec - nedeľa

16:00

MP12

PIESEŇ MORA

(SONG OF THE SEA), IE/DK/BE/LU/FR, 2014

V bájnej krajine starých Keltov žije na osamelom majáku otec s dcérou
a synom. Život celej rodiny sa obráti hore nohami vo chvíli, keď sa ukáže,
že malá dcérka Saoirse je poslednou z tuleních víl. Jedine ona totiž môže
piesňou zachrániť všetky rozprávkové bytosti, ktoré premenila na kameň
čarodejnica Macha.
Réžia: Tomm Moore.
Rozprávka/detský/rodinný, český dabing, 93 min.
Vstupné: 4€/2€ s preukazom FK

19. marec - sobota, 27. marec - nedeľa

16:00

MP

KUNG FU PANDA 3

(KUNG FU PANDA 3), USA, 2016

Jedna z najúspešnejších animovaných sérií na svete sa vracia a v jej
čele nestojí nikto iný ako slávny kung-fu bojovník - panda Po. Stojí pred
ním úloha, pred ktorou má Po poriadny rešpekt… Behom svojho prvého tréningového výcviku má totiž na starosti Päťku, teda tých najlepších
z najlepších kung-fu bojovníkov v celej Číne.
Réžia: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson.
Animovaná komédia, slovenský dabing, 94 min.
Vstupné: 4€

20. marec - nedeľa

16:00

MP

KRÁLI HÔR

(BROTHERS OF THE WIND), AT, 2015

Poetický príbeh chlapca Lukasa a orlieho mláďaťa. V orlom hniezde sa narodia dve mláďatá. Časom jedno z nich zosilnie a prirodzene vytlačí svojho
slabšieho brata z hniezda von. Mladý orol je odsúdený na smrť.
Réžia: Gerardo Olivares, Otmar Penker Hrajú: Jean Reno, Tobias Moretti.
Dráma, slovenský dabing, 90 min.
Vstupné: 4€/3,50€ deti

DIGITALIZÁCIU KINA TATRAN
FINANČNE PODPORIL

Vchod do kina cez Mestskú informačnú kanceláriu. Informácie a predpredaj vstupeniek v MIK Poprad, Námestie sv. Egídia 43/86, Poprad.
Filmový klub Poprad, cena členského preukazu 3€. Zľava na vstupné FK je platná celoročne.

Kino_Tatran_plagat_2016_podklad_WEB.indd 1
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Kamzíci vyhrali v Trenčíne i Žiline

Hokejisti
HK
Poprad odohrali
po reprezentačnej
prestávke
minulý týždeň
dva tipsportligové zápasy na
ľade súperov, odkiaľ si priviezli päť bodov. Domáci
piatkový duel proti Skalici bol
zrušený, nakoľko súpera zo
súťaže vylúčili a všetky jeho
výsledky boli anulované. Zápas 50. kola v Banskej Bystrici
odohrali Popradčania v utorok po uzávierke vydania novín Poprad.
Výsledky: 47. kolo v utorok 16. februára Dukla Tren-

čín - HK Poprad 2:3 (2:0, 0:1,
0:2), góly Popradu: 25. Ľuboš
Bartečko (R. Heizer, P. Koyš),
48. Matúš Paločko (Š. Fabian,
A. Kroták), 58. Arne Kroták
(Š. Fabian, V. Lantoš). 48. kolo
v piatok 19. februára HK Poprad - HK 36 Skalica - ZRUŠENÉ!, 49. kolo v nedeľu 21.
februára MsHK Žilina - HK
Poprad 2:3ts (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0,
0:1), góly Popradu: 30. Patrik
Števuliak (Ľ. Bartečko, J. Kasík),
47. Patrik Števuliak (V. Lantoš,
Š. Fabian), rozhodujúci nájazd Vladimír Lantoš.
Program: 51. kolo v piatok
26. februára o 18. hod. HK Nitra

- HK Poprad, 52. kolo v nedeľu 28. februára o 16.30 hod. HC
Košice - HK Poprad. (mav)

Tabuľka Tipsport ligy
Z

V

Vp Pp

P

S

B

136:80

95

1. Košice

46 25 8

4 9

2. Zvolen

46 23 6

5 12 162:119 86

3. Nitra

46 26 3

1 16 147:123 85

4. B. Bys.

46 22 4

4 16 139:107 78

5. Poprad

45 18 3

9 15 130:125 69

6. Žilina

46 18 4

6 18 111:125 68

7. Trenčín 45 14 7

7 17 105:125 63

8. Martin

4 25 94:117

45 13 3

49

9. Piešťany 45 11 4

3 27 104:146 44

SR 20

0 16 22:83

18 1

1

5

Futbal opäť spojil dva národy
V Aréne Poprad sa v nedeľu už po šiestykrát konal
futbalový turnaj O pohár slovensko-poľského priateľstva,
ktorý organizuje Futbalová
akadémia mládeže Poprad.
„Tento turnaj je pre nás veľmi
významný nielen po športovej,
ale aj po spoločenskej stránke.
Sme radi, že našim poľským
priateľom môžeme opäť vrátiť
ich pohostinnosť, pretože sa zúčastňujeme turnajov v Poľsku
dosť často. Deti si vždy schuti
zahrajú, ale nachádzajú si aj
nových kamarátov. Je to pre nás
spestrenie zimnej prípravy a našej futbalovej činnosti,“ uviedol
prezident FAM Poprad Milan
Molnár.
Popradčania sa predstavili

v skupine A, kde zvíťazili nad
Unínom i Ostrowskom zhodne
2:0, prehrali len z víťazom skupiny LKS Szaflary 2:3. Z druhého
miesta postúpili do boja o finále proti víťazovi skupiny B KS
Zakopane. Jediný gól rozhodol
o postupe poľského tímu. Starší

žiaci z Popradu v súboji o tretie
miesto vrátili skupinovú prehru
tímu LKS Szaflary, keď o ich triumfe rozhodol až rozstrel po remíze 1:1 v riadnom hracom čase.
Víťazom turnaja sa stalo Zakopane, najlepším brankárom domáci Adam Penxa.
(mav)

V Tatranskej Lomnici sa
ostatný víkend konal už
siedmy ročník podujatia
Snežné psy, na ktoré tohto roku zavítalo viac ako
12 tisíc ľudí. Návštevníkov
privítal okrem severských
psov tiež bohatý sprievodný program, ktorý moderoval Andrej Bičan. Aj tento
rok si mohli deti vyskúšať
jazdu na psích záprahoch.

Krátko zo športu

PREDMINULÚ sobotu sa
•v Prievidzi
konalo 1. kolo Slo-

venského pohára detí a žiakov
v karate. Karate klub Shihan
Poprad obsadil so štyrmi zlatými, dvoma striebornými
a siedmimi bronzovými medailami siedme miesto.
BASKETBALISTI
BK
Iskra Svit v sobotu odohrali
predposledné kolo základnej

•

časti Eurovia SBL. V Iskra
Aréne podľahli favorizovanej
Prievidzi 68:80 po polčase
27:28. V sobotu 27. februára
ukončia dlhodobú časť sezóny na palubovke v Leviciach.
V SOBOTU 13. februára vyvrcholil vo Vysokých
Tatrách 3. ročník Zimnej bežeckej série. Medzi bežcami
zvíťazil Pavol Orolín, medzi

•

ženami dominovala Patrícia
Puklová - Gánovská. V nordic walkingu zvíťazil medzi
mužmi Jozef Šoltés a najrýchlejšou ženou bola Jiřina Šerfelová. Celkové prvenstvá si v
tomto ročníku vybojovali Daniel Kraviansky z Košíc a Tímea Mihoková z Batizoviec.
V NEDEĽU 28. februára sa
na Štrbskom Plese uskutočnia verejné preteky v behu na
lyžiach pod názvom Štrbské

•

Basketbalistky BAM Poprad nenaplnili cieľ a zo Slovenského pohára vypadli. V úvodnom zápase 2. kola so Slovanom Bratislava (na
foto) si minulý týždeň v stredu vytvorili 22 bodový náskok po domácom víťazstve 62:40, no v sobotňajšej odvete v hlavnom meste podľahli súperkám o 31 bodov 53:84. Na základe súčtu skóre z oboch
duelov sa z postupu na záverečný turnaj tešili Bratislavčanky.

Futbalisti sa vrátili z Maďarska

Popradskí futbalisti sa
vrátili z minulotýždňového
sústredenia v maďarskom
Lipóte, v rámci ktorého
odohrali dva prípravné zápasy. S fortunaligovou Skalicou prehrali po dobrom
výkone gólmi až v závere
duelu, s treťoligovými Veľkými Ludincami otočili nepriaznivý stav po polčase vo
svoj prospech.
V utorok si futbalisti FK
Poprad dali zastávku v Kopčanoch, kde si zmerali sily s fortunaligovou Skalicou. Ešte pred
stretnutím prebehla v kabíne
voľba nového kapitána tímu,
ktorým sa stal skúsený obranca
Vladislav Palša. Ten nahradil
v tejto pozícii Matúša Bendíka, ktorý odišiel do Austrálie.
Popradčania boli Skalici najmä
v prvom polčase vyrovnaným
súperom a po 45. minútach

bolo skóre 0:0. Góly začali Skaličania strieľať až v poslednej
dvadsaťminútovke po našich
chybách a vyhrali 3:0.
O deň neskôr nastúpili popradskí futbalisti na zápas
v Lipóte proti treťoligovým
Veľkým Ludinciam. V prvom
polčase sme od 12. minúty vyhrávali gólom Szymeka Grucu,
no V. Ludince dokázali skóre
otočiť ešte v prvej štyridsaťpäťminútovke. V druhom dejstve
vyrovnal na 2:2 Marko Lukáč
pätnásť minút pred koncom
a v poslednej minúte ten istý
hráč strhol víťazstvo na stranu
Popradu.
Popradčanov čaká po návrate domov už iba generálka
na jarnú časť DOXXbet ligy
Východ, v ktorej privítajú
v sobotu 27. februára o 14.30
hod. MFK Košice na domácom ihrisku NTC.
(ppv)

Popradské líšky o zlato

Hokejistky ŽHK Poprad sa stali suverénnym víťazom základnej časti 1. hokejovej ligy žien a suverénne pokorili v semifinále aj poľskú Krynicu. Teraz je ten čas opäť zabojovať
o titul. Popradské líšky majú čo súperkám z Prešova vracať,
pretože práve s nimi utrpeli jedinú prehru v dlhodobej časti.
Finálová séria medzi Popradom a Prešovom štartuje už túto sobotu 27. februára o 16. hodine na ľade zimného štadióna v Poprade, druhý zápas je na programe o deň neskôr, v nedeľu 28. februára
takisto v Poprade o 16. hodine. Hrá sa na tri víťazné zápasy. (ppv)

bežky so štartom o 12. hodine.
Záštitu nad podujatím prevzala hudobná skupina No Name.
NA 48. Európskych majstrovstvách lesníkov lyžiarov
v nórskom Holmenkollene
získal Lukáš Olejár striebro
v behu na lyžiach klasickým
spôsobom, bronzovú medailu
v behu na lyžiach voľným štýlom a opätovne striebro ako
člen štvorčlennej štafety.
LEGENDÁRNE freeridové

•

•

preteky CGC Jasná Adrenalín sa uskutočnia na Chopku
od piatka 26. februára do soboty 27. februára. Novinkou
je živý prenos adrenalínom
nadupaných pretekov v najkrajších slovenských freeridových žľaboch. 80 účastníkov zo 17 krajín si užije od
0,5 do 1,5 metra prírodného
snehu v teréne s 35-53 stupňovým sklonom a s prevýšením 400 metrov.
(ppv)
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SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom offroad. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG.
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

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