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Oheň pripravil o strechu nad hlavou viac ako sto ľudí

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz s primátorom
mesta Poprad včera navštívili postihnuté rodiny v ZŠ s MŠ v Matejovciach.
V Matejovciach minulý týždeň Staničnej ulici pod mostom. Hasidvakrát horelo. Najprv v stredu čom sa síce oheň podarilo po troch
v noci zhorel dom na námestí, hodinách uhasiť, ale objekt bol nepotom vo štvrtok krátko po pol obývateľný. O strechu nad hlavou
jedenástej predpoludním došlo prišlo 108 osôb.
k požiaru obývaného objektu na
Mesto pristúpilo na základe záko-

na o civilnej ochrane k opatreniam
na záchranu života, zdravia a majetku. „Na základe toho, že v dôsledku
mimoriadnej udalosti došlo k postihnutiu a ohrozeniu osôb žijúcich v
zhorenom objekte, sme vo štvrtok 22.
februára o 12. hod. na území mesta
vyhlásili mimoriadnu situáciu. Na
zasadnutí krízového štábu bolo určené, že núdzové ubytovanie bude v samostatnom trakte budovy ZŠ Koperníkova v Matejovciach pod dohľadom

hliadok Miestnej občianskej poriadkovej služby a mestskej polície. Zo
skladov CO boli na tento účel privezené lehátka a deky,“ uviedol primátor
Popradu Jozef Švagerko. Postihnutým rodinám pomáhali pracovníčky sociálneho odboru MsÚ, pomoc
poskytuje aj Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Poprade pri vybavovaní žiadostí o poskytnutie humanitárnej pomoci a pod.
(Pokračovanie na str. 2)

Podtatranská knižnica má za sebou úspešný rok

Podtatranská knižnica zaznamenala počas minulého
kalendárneho roka nárast
počtu čitateľov, nakúpila
viac kníh a zorganizovala
rekordný počet podujatí.
Začína Marec - mesiac knihy a knižnica pripravila
opäť pútavý program
pre všetky generácie.
„V minulom roku sme
zaznamenali
nárast
v počte čitateľov, ktorých
sa zaevidovalo takmer
deväť tisíc. Spolu urobili
300 tisíc výpožičiek a celková návštevnosť bola
130 tisíc za rok. Takto
vychádza
priemerná

denná návštevnosť vyše 500
návštevníkov vo všetkých pobočkách knižnice. Do knižnice
sme nakúpili približne 4 500
nových kníh. Spolu ponúkame
našim čitateľom okolo 140 tisíc kníh a asi sto titulov novín
a časopisov. Počas roka sme

zorganizovali rekordných vyše
osemsto podujatí s počtom
návštevníkov 17 tisíc. Vyvrcholením tohto seriálu podujatí je aj súčasná výstava, ktorá
je súčasťou nášho projektu
S knihou ma baví svet,“ vyrozprávala riaditeľka Podtatranskej knižnice v Poprade
Anna Balejová, ktorá pri
príležitosti Marca - mesiaca knihy dáva do pozornosti pestrý program
pre malých i veľkých (aktuálny program na str. 8)
„5. marca začína Týždeň
slovenských knižníc, kedy
budeme opäť zapisovať
a obnovovať členstvo bez-

platne a odpúšťať poplatky za
oneskorené vrátenie kníh. Celý
Mesiac knihy vyvrcholí 23.
marca Nocou s Andersenom,“
dodala.
Podtatranská
knižnica
zaznamenala vlani približne o 300 čitateľov viac ako

rok pred tým. Najviac výpožičiek bolo z beletrie pre
dospelých, ale aj náučnej
a detskej literatúry. Knižnica
pokračuje aj v rekonštrukciách priestorov, v tomto období najmä v pobočke v Spišskej Sobote.
(mav)

Bezdomovcov
presunuli
zo stanu do
nocľahárne

Mladí herci
z Art Academy
predstavili
staré povesti
a balady

Kamzíkom
budú
pomáhať
vo zvyšku
sezóny
aj farmári
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Stručne

ĎALŠIE hodnotiace členské
•schôdze
v popradských denných cen-

trách sa uskutočnia 7. marca v DC
Limba, 12. marca v DC Strážach, 13.
marca v KD Kresťanských seniorov
a 14. marca v DC Xenón.
PROBLEMATIKOU školstva v
podmienkach
marginalizovaných
skupín sa zaoberal workshop Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý
sa uskutočnil včera 27. februára v Poprade. Cieľom bolo získať poznatky
a osvojiť si možnosti na zlepšenie situácie v oblasti predškolskej výchovy
a vzdelávania v základných školách
v špecifickej skupine miest a obcí v
rámci sociálneho dialógu.
KAŽDY prvý štvrtok v mesiaci
majú obyvatelia mesta Poprad možnosť využiť služby bezplatnej mediačnej poradne. Mediátori budú k dispozícii zajtra 1. marca od 14. do 16.
hod. v priestoroch Mestského úradu v
Poprade.
OD 1. marca budú z dôvodu zmeny organizácie práce na Pošte Poprad
2 (Wolkerova ul.) upravené hodiny
pre verejnosť. Táto pošta bude otvorená pondelok až piatok od 7.30 do
19. hod., v sobotu od 8. do 12. hod.,
v nedeľu bude pošta zatvorená.
V SPIŠSKEJ Sobote sa v piatok 23.
februára uskutočnila výročná členská
schôdza Klubu Sobotčanov.
ZÁSTUPCOVIA spoločnosti Lidl
odovzdali minulý týždeň popradskej
nemocnici dar pre pediatrické oddelenie s JIS v rámci projektu Dobré
rozprávky. Zostava prístrojov je určená pre novorodenecké oddelenie a jej
súčasťou je výhrevné lôžko, fototerapeutická LED lampa na liečbu žltačky
a vysokoprietoková liečba kontinuálnym pretlakom.
FARSKÝ úrad Poprad vyhlasuje veľkonočnú potravinovú zbierku
pre rodiny v hmotnej núdzi. Zbierka
potrvá do 16. marca 2018. Trvanlivé
potraviny môžu darcovia nosiť do
Kostola sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh alebo do Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v meste.
HORSKÁ záchranná služba žiada
návštevníkov o zvýšenú opatrnosť
pri túrach. Podkladový sneh je tvrdý
až zľadovatený a je prekrytý vrstvou
nového snehu, preto hrozí nečakané
pošmyknutie. V exponovanom teréne
na mnohých miestach nový sneh vytvoril snehové dosky a preveje. Hrozí
lokálne nebezpečenstvo lavín.
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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Oheň pripravil o strechu nad hlavou viac ako sto ľudí

(Dokončenie zo str. 1)

Stravu pre postihnuté rodiny zabezpečil Slovenský Červený kríž, na
poriadok dohliadali mestskí policajti
v súčinnosti s hliadkami MOPS, pracovníkmi sociálneho odboru MsÚ a
asistentkami zo ZŠ. Na svojom piatkovom zasadaní krízový štáb rozhodol, že vzhľadom na prázdniny,
ostanú „pohorelci“ v objekte školy
pôvodne dodnes, ale pravdepodobne
ešte aj na budúci týždeň.
„Na včerajšok sa do Popradu ohlásil
splnomocnenec vlády SR pre rómske
komunity, aby sa priamo na mieste
dohodol spôsob riešenia vzniknutej
situácie. V hre sú dve základné možnosti - núdzové ubytovanie v nevyužitých objektoch mesta napr. kasárňach
alebo kontajnerové bývanie v unimobunkách. Vzhľadom na doterajšie
podmienky na Staničnej ulici chceme
situáciu nastaviť tak, aby boli vytvorené podmienky hodné 21. storočia. V
každom prípade - nikto nedostane nič
zadarmo,“ zdôraznil primátor.
V súvislosti s mrazivým počasím
mesto iniciovalo preventívnu kontrolu spôsobu vykurovania a vykurovacích jednotiek v zostávajúcich príbytkoch na Staničnej ulici v Poprade.
Pravdepodobnou príčinou požiaru
bolo totiž nevyhovujúce až nebezpečné kúrenie. Uskutočnila sa v sobotu a
viedol ju Ján Ondrišík, člen krízového štábu. Konštatoval: „Vedeli sme, že
budú mrazy, a že treba urobiť preventívne opatrenia, aby sme odhalili nedostatky a nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu
zdravia a života. Spolu s hasičmi a inšpektorátom práce sme zmapovali situáciu, aby nedošlo k ďalšiemu požiaru.

•

•

•

Zo zastupiteľstva

Poslanci na minulom rokovaní
MsZ schválili prenájom pozemkov
za 2 eurá/m2/rok (podľa znaleckého
posudku), t. j. 9 644 eur ročne na
dobu určitú 50 rokov pre GMT projekt Bardejov za rovnakých podmienok, aké boli schválené uznesením
MsZ v októbri 2016 z dôvodu prípadu osobitného zreteľa. Mesto Poprad
vtedy uzavrelo s GMT projekt Bardejov nájomnú zmluvu o dočasnom

Krízový štáb pod vedením primátora mesta Jozefa Švagerka zasadal od
minulého štvrtka niekoľkokrát.		
FOTO - Marta Marová
Poukázali sme na chyby, vysvetlili sme nie formou unimobuniek a potom
obyvateľom, aké nápravy treba urobiť. mesto môže ísť do väčšej investície.“
Už je na nich, ako sa k tomu postavia. Primátor J. Švagerko uviedol: „V
Bola to preventívna akcia, aby si uve- pondelok som sa stretol s firmou, ktorá
domili, že ide o vážnu vec. Myslím si, má unimobunky. Vychádza nám, že
že mala pozitívny efekt, lebo niektoré ich potrebujeme 10 na bývanie a dve
nedostatky odstraňovali ešte počas na- na sociálne zázemie. Umiestnené by
šej kontroly.“
boli na našom pozemku na Staničnej
Krízový štáb zasadal opäť v ponde- ulici. Predpokladáme, že ich môžeme
lok. Počas víkendu boli postihnuté mať do dvoch týždňov, aby už postihrodiny v starostlivosti pracovníkov nuté rodiny neboli v škole. Riešim to aj
sociálneho odboru MsÚ v Poprade. s pani riaditeľkou, pretože momentálZamestnanci mestského úradu po- ne sú prázdniny, ale na budúci týždeň
mohli rodinám aj zbierkou šatstva, sa už začína vyučovanie.“ Riaditeľka
pretože z plameňov sa im podarilo za- ZŠ s MŠ v Matejovciach Barbora Cechrániť len to, čo mali na sebe. Poria- hulová dúfa, že situácia sa vyrieši čo
dok v škole v čase núdzového ubyto- najskôr: „Neviem si predstaviť, aké to
vania zabezpečuje Miestna občianska bude, keď už nebudú prázdniny. Verím však, že mám okolo seba dobrých
poriadková služba a mestská polícia.
Včera navštívil mesto Poprad a ľudí a nejako to zvládneme.“ (mar)
postihnuté rodiny splnomocnenec
vlády pre rómske komunity Ábel
Ravasz. Vníma veľmi pozitívne, že
mesto Poprad má
aktívny prístup k
riešeniu mimoriadnej situácie v Matejovciach. Okrem
iného
povedal:
„Miestni Rómovia z
vyhorených príbytkov sa presunuli do
základnej školy, čo
považujem za dobré,
ale dočasné riešenie.
V druhej fáze musí
prísť dočasné bývaužívaní nehnuteľností za účelom
výstavby a užívania bytového domu
eventuálne bytových domov a technickej vybavenosti, ktoré budú spĺňať podmienky zákona o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. GMT projekt plánuje postaviť v
trojuholníkovom cípe pri Suchoňovej ul. na sídlisku Juh bytovku, ktorá
bude po rokoch prvým nájomným
bytovým domom v Poprade. Avšak
v dôsledku zmeny územného plánu,
môže pri novonavrhovaných byto-

vých domoch podiel parkovísk na
teréne predstavovať maximálne 15
percent voči odstavným plochám v
hromadných garážach a v objekte
bytového domu. Spoločnosť GMT
projekt musela preto pozmeniť projekt výstavby parkovacích miest
prináležiacich k bytovému domu v
zmysle územného plánu. Poslanci
schválili prenájom stanovených pozemkov za účelom vybudovania parkovacieho domu za rovnakých podmienok ako v roku 2016.
(mar)
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Bezdomovcov presunuli zo stanu do nocľahárne

Na extrémne mrazivé počasie zareagovalo
aj mesto Poprad a ľudí
bez domova, ktorí v minulých dňoch využívali
stan v areáli Zariadenia
sociálnych služieb pre
občanov bez prístrešia
na Levočskej ulici, presťahovalo do tamojšej
nocľahárne.
V stane ako nízkoprahovom bývaní, kedy teplota v uplynulých dňoch
klesla dokonca pod mínus 20°C, by
momentálne v tuhých mrazoch nemuseli byť dostatočne vyhovujúce
podmienky. „Minulú sobotu na poludnie bolo presunutých dočasne do
zariadenia sociálnych služieb pre ľudí
bez prístrešia 9 občanov. Pokiaľ budú
takéto mimoriadne nízke teploty, tak

budú umiestnení vo vnútri. Stan je
síce vyhrievaný, no počas víkendu
sme radšej všetkých presťahovali do
spoločných priestorov budovy nocľahárne. Ľudia bez strechy nad hlavou dostanú v zariadení jedno teplé
jedlo denne, ktoré zabezpečujeme v
spolupráci so Slovenským Červeným

krížom, k dispozícii majú
stredisko osobnej hygieny, je tam aj výdajňa
šatstva,“ povedala Petra
Závacká zo sociálneho
odboru Mestského úradu
v Poprade.
Samospráva umožňuje
bezdomovcom prečkať
treskúcu zimu v nízkoprahovom bývaní aj
vtedy, keď sú potúžení
alkoholom. Musia však
dodržiavať predpisy a
disciplínu. Pokiaľ by došlo k agresivite, riešia takéto prípady v spolupráci
s mestskou políciou. Našťastie, nijaké vážnejšie problémy sa nevyskytli.
Ľudia bez domova v Poprade nezostávajú bez pomoci. Je však na nich,
či sa ju rozhodnú prijať a prídu stráviť
studené noci do nocľahárne. (mar)

Pozor na padajúce cencúle

Výkyvy teplôt z uplynulých dní spôsobili vytváranie nebezpečnej cencúľovej výzdoby na strechách. Samovoľne padajúci sneh a ľad zo striech
predstavuje pre chodcov obrovské
nebezpečenstvo. Na túto hrozbu upozornili redakciu novín Poprad aj naši
čitatelia.
„Mesto Poprad vyzýva majiteľov budov, správcov a nájomcov k odstráneniu
nahromadeného snehu prípadne ľadových kvapľov zo striech objektov, aby
nedochádzalo k ohrozovaniu života a
zdravia osôb,“ uviedol Marián Galajda
z MsÚ v Poprade.
Na túto povinnosť upozorňujú majiteľov a prevádzkovateľov budov s nebezpečnou ľadovou výzdobou aj mestskí policajti. „Začiatkom minulého týždňa sme asistovali pri zabezpečení
priestoru počas zhadzovania ľadu hasičmi zo striech objektov na Ul. L. Svobodu a na Dostojevského ulici,“ povedal náčelník MsP Poprad Štefan Šipula.
Keďže ľadu na strechách nie je málo, na mieste je nepretržitá obozretnosť všetkých okoloidúcich. „V zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2012 Mesta Poprad
o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, verejnom poriadku, zabezpečení zjazdnosti a schodnosti
miestnych komunikácií je povinnosťou každého vlastníka, správcu, nájomcu či užívateľa nehnuteľnosti hrani-

28. februára sa v Dialyzač•nomDNES
stredisku v Kežmarku uskutoč-

ní tlačová konferencia na tému Svetový deň obličiek a ženy. Zúčastnia
sa na nej aj manželia Figlárovci, ktorí absolvovali prvú roboticky asistovanú príbuzenskú transplantáciu na
Slovensku i v Česku.

GALÉRIA ÚĽUV v Tatranskej
•Lomnici
pozýva na maľovanie majoliky a výrobu figurálnej plastiky, ktoré sa uskutočnia dnes 28. februára
od 12. do 14. hod. Predvádzať budú
Ján a Anna Pečukovci. Vstup voľný.

Tesco spustila už
•4. SPOLOČNOSŤ
ročník grantového programu Vy

rozhodujete, my pomáhame. Neziskové organizácie aj iniciatívy z celého Slovenska môžu do programu
prihlásiť svoje nápady na zlepšenie
života v komunite. Tesco tento rok
podporí až trojnásobný počet projektov než vlani - finančnú pomoc
môže získať až 231 nápadov. Projekty možno prihlasovať prostredníctvom stránky tesco.sk/pomahame/,
a to do 29. marca 2018.

3. apríla 2018 sú daňové sub•jektyDOpovinné
podať daňové prizna-

čiacej s verejným priestranstvom odstraňovať zo striech
nahromadený sneh prípadne ľadové kvaple, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia osôb,“ upozorňuje M. Galajda.
V tomto zmysle nie je povinnosťou hasičov zhadzovať
cencúle zo striech objektov. „Každý vlastník objektu je
povinný udržiavať objekt v stave, aby niekomu nespôsobil
ujmu. Ak je to štátna budova, krajské operačné stredisko
zvykne vyslať hasičov na odstránenie cencúľov, ale iba ak
je na to dôvod. Máme výškovú techniku, no tou nedisponujeme len my, ale aj rôzne iné firmy,“ objasnil riaditeľ OR
HaZZ v Poprade Ondrej Šproch.
(mag, mav)

O prenájom bývalých kotolní je záujem

Na februárovom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Poprade poslanci
schválili predaj komína prislúchajúceho k budove na nevyužívanej kotolni na Ulici Popradskej brigády. Budova sa už nevyužíva na pôvodný účel
a technologické zariadenie kotolne
bolo demontované. Komín sa nachádza v dotyku s bytovkou Podbeľ, ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov plánuje komplexnú obnovu - zateplenie

Krátke správy

plášťa domu. V mieste styku komína
s týmto bytovým domom dochádza v
priľahlých bytoch k zavlhnutiu a tvorbe plesní, preto SVB Podbeľ požiadalo o možnosť komín odkúpiť a asanovať. Poslankyňa Anna Schlosserová
sa v súvislosti s prenájmami kotolní
spýtala, koľko a ktorých kotolní sa
bude v budúcnosti vracať do majetku
mesta. Vie totiž, že je veľký záujem o
prenájom bývalých kotolní. Konateľ

Popradskej energetickej spoločnosti
Pavol Kubičko informoval, že v tomto
roku PES odovzdá mestu zatiaľ iba kotolňu na Šrobárovej ul. Uviedol: „Celkovo máme 41 kotolní, v nasledujúcich
desiatich rokoch by sa malo uvoľniť 11
z nich, na Šrobárovej ulici bude prvá.“
Poslanec Slavomír Božoň podotkol,
že popradská samospráva by mala
vytvoriť koncepciu využitia týchto
kotolní pre potreby mesta.
(mar)

nie k dani z príjmov. Finančná správa preto upozorňuje verejnosť, aby si
pri plnení tejto povinnosti dala pozor na zmeny v predpísaných daňových tlačivách. Na nových vzoroch
tlačív platných pre rok 2018 totiž
podávajú daňové priznanie fyzické
aj právnické osoby. Nové je aj tlačivo
daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, ale napríklad aj tlačivo
vyhlásenia pri poukázaní podielu
zaplatenej dane.

V hoteli Lomnica v Tatranskej
•Lomnici
bude koncertovať 8. marca
slovenský spevák Robo Opatovský.

vo Vysokých Tat•ráchLYŽIAROM
počasie v týchto dňoch praje a

postupne tam pribúdajú tiež atrakcie
pre turistov. Skalnaté pleso zdobia aj
tento rok obrovskí snehuliaci. Otvorená je aj sánkarská dráha z Hrebienka do Starého Smokovca s dĺžkou 2,5
kilometra. Okrem sánkovačky čaká
na návštevníkov na Hrebienku aj
Tatranský ľadový dóm, ľadové sochy,
či atrakcie pri Rainerovej chate.

KEŽMAROK má záujem mať
•vysokoškolské
štúdium v meste.

Jeho poslanci počas posledného zasadnutia v polovici februára schválili prenájom priestorov bývalej
Kežmarskej informačnej agentúry
pre Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs), v ktorej sa bude
nachádzať miesto prvého kontaktu
tejto vysokej školy.		
(ppš)
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Mladí herci z Art Academy
predstavili staré povesti a balady

V divadelnej sále Domu kultúry
v Poprade bolo v piatok podvečer
Divadelné spracovanie starých slovenských povestí a balád ZÁZRAK
(Ľ.Podjavorinská) v podaní Art
Academy v réžii Tatiany Husárovej,
s hudbou Michala Smetanku a so
spevom Aleny Stoklasovej.
Študenti, ktorí sa predstavili na javisku sú celoštátnymi víťazmi v prednese v anglickom a španielskom jazyku. Rodnej reči (v archaickej podobe)
však ostali verní v povestiach a baladách. Zveršované príbehy o dievčenských osudoch, monodrámy, väčšinou smutné a tragické majú prečítané.
Režisérka T.Husárová uviedla:
„Bola pre nás česť oprášiť toto dielko.
Keď sme balady objavili a čítali, priam
sa núkali na zdramatizovanie, bolo to
predurčené na divadlo. Deti mnohým
archaickým slovám nerozumeli, zisťovali sme, čo ktoré znamená. Rozoberali
sme myšlienky, čo tým Ľ.Podjavorinská myslela. V niektorých sme nič nezistili a vyložili sme si to po svojom.“
Vynikajúci hudobník Michal Smetanka vstupoval do príbehov tajomnými, strašidelnými
zvukmi,
ktorými
dotváral dej a robil
ho ešte dramatickejším.
Niektoré
piesne boli viac ako
300-ročné.
M.
Smetanka
povedal: „Pri tvorbe zvukov som sa
inšpiroval z textov
Virtuálna alebo rozšírená
realita sa stávajú fenoménom 21. storočia. Aj medzi
Popradčanmi sú šikovní
mladí ľudia, ktorí sú expertmi práve v tejto oblasti
a majú za sebou už viacero
úspešných projektov. Jedným z nich je Ján Hrončák,
ktorý síce momentálne pôsobí v Bratislave, ale s Popradom je stále silne spätý.
Pred polrokom na odbornej konferencii v našom
meste venovanej smart témam spolu so svojím kolegom Martinom Rapošom
diskutovali o využití technológie virtuálnej či rozšírenej reality pre mesto a jeho
občanov s viceprimátorom
Popradu Igorom Wzošom.
„Mesto nás podporilo a vďaka tomu sme sa kvalifikovali
do medzinárodnej americko-slovenskej súťaže, ktorú
sme koncom uplynulého

Podjavorinskej balád, ale aj priamo
na skúškach. Podľa toho, čo herci hrali
som dotváral hudbu.“ S divadlom Art
Academy vystúpil aj pri spracovaní
balád Jána Botta.
Diváci videli päť balád: Utopená,
Sirota, Natáľka, Prísaha a Zázrak.
Spevom sa pridala popradská speváčka Alena Stoklasová zo skupiny
La Speranza. Dejom sprevádzala
a v takmer každej balade sa objavila
malá huslistka Bibiana Macková, ktorá hrá anjela.		
(kpa)

V Poprade poriadne prituhlo

Minulý víkend boli v Poprade
mimoriadne mrazivé dni, ktoré
majú potrvať až do konca týždňa.
V sobotu meteorológovia namerali pod Tatrami -17,1°C, v nedeľu -21,9°C, avšak na prekonanie
rekordu tieto „teploty“ nestačili.
Ešte chladnejšie bolo v 50-tych a
60-tych rokoch.
No v nedeľu 25. februára predsa
len Poprad zaznamenal rekord v
maximálnej dennej teplote vzduchu, ktorá cez deň nevystúpila nad
-8,4°C. Ako uviedol klimatológ
SHMÚ Pavol Faško, tým bol prekonaný 63-ročný rekord s -6,7°C v
roku 1955. Dodal: „Minulú nedeľu
ráno bola najnižšia teplota na Slovensku pre polohy do tisíc metrov nad
morom nameraná v Liptovskej Tepličke -23,4°C.“ Vo vyšších polohách

bolo rekordne chladno na Lomnickom štíte - v nedeľu ráno -27,2°C, v
pondelok -25,5°C.
P. Faško podotkol, že v 50., 60. aj
v 80. rokoch minulého storočia neboli mrazivé zimy zriedkavé a tvorili súvislé obdobie. V posledných
desaťročiach sa skôr vyskytujú iba
krátke obdobia so silnými mrazmi. Tohto roku meteorológovia v
Poprade do pondelka nezaregistrovali zatiaľ žiadny arktický deň, teda
maximálna denná teplota vzduchu
neklesla cez deň pod -10°C. Vlna
mrazov by sa mala už od piatka
tohto týždňa zmierňovať.
Pre zaujímavosť, najnižšia teplota
od začiatku meraní v našom regióne bola vo februári zaznamenaná
28. februára 1963 -36°C a tiež v
Červenom kláštore -34,4°C. (mar)

V sobotu v Poprade Majstrovstvá SR

Športovú halu Aréna Poprad rozprúdia túto sobotu 3. marca horúce rytmy v štýle latino. Slovenský
zväz tanečného športu, Solus Dance Academy, ZUŠ na Štefánikovej
ulici a mesto Poprad pripravili
Majstrovstvá Slovenska v latinskoamerických tancoch. Zúčastní sa
ich 155 párov z celého Slovenska
vo vekových kategóriách Juniori
I, Juniori II, Mládež, Do 21 rokov,
Dospelí, a Seniori I, Seniori II+III.
Z usporiadateľského klubu budú
bojovať o titul 3 tanečné páry. Juraj Pavličko - Lea Majerčíková sa
zúčastnia súťaží v kategóriách Do

21 rokov a Dospelí, Simon Novák
- Tereza Ďurtová a Marko Gulák
- Lucia Krajcárová sa zúčastnia súťaže v kategórii Mládež. Program
majstrovstiev začne už dopoludnia o 10. hod. Tancovať budú páry
z kategórií Juniori I, Do 21 rokov
a Seniori. Popoludní o 14.30 hod.
sa uskutoční súťaž v kategóriách
Juniori II, Mládež a Dospelí, kde
finále týchto kategórií bude súčasťou galavečera, ktorý začína o 19.
hod. V programe sa predstavia aj
DFS Venček, Bubnová show Batida, módna prehliadka Módy plus a
FOR YOU ACAPELLA.
(ppš)

Poprad dostane svetovo unikátnu aplikáciu

roka vyhrali. Odvtedy všetko
nabralo naozaj rýchly spád.
Stali sme sa medzinárodným tímom etablovaným vo
viacerých krajinách a vďaka
tomu budú mať Popradčania
na konci tohto roka svetovo
unikátnu mobilnú aplikáciu
o rozšírenej realite zameranú
na urbanistické plány a štúdie mesta,“ vysvetlil J. Hrončák. Keď si dal prvýkrát na
oči 3D okuliare a začal s
technológiou virtuálnej reality, pochopil, že je to nová
výpočtová platforma nielen
pre hráčov, ale je to technológia, ktorá zmení svet. Potom sa dostal k rozšírenej realite - teda obohatenej realite
- kombinácii reálneho sveta
s virtuálnym prostredím
vymodelovaným počítačom
simulujúcim skutočnosť.
J. Hrončák ozrejmil: „Pro-

stredníctvom tejto novej mobilnej aplikácie budú môcť
občania napr. vidieť, ako
bude v budúcnosti skutočne
vyzerať dom alebo lokalita,
ktorá sa ešte len bude rekonštruovať. Náš produkt bude
spojený aj s geolokáciou. Takže napr., ak budete chodiť
s telefónom po novom Juhu,
kde sa plánuje výstavba bytov smerom k Spišskej Teplici, budete sa vedieť akoby
skutočne prechádzať po nových uliciach. Takisto plánujeme v aplikácii možnosť
vizualizácie
inžinierskych
sietí v cestách, odpadového
manažmentu či energetickej
efektívnosti budov atď.“ Za
jeden a pol mesiaca vytvorili
7-členný tím, ktorý je v troch
krajinách sveta, komunikuje
s mnohými samosprávami
miest. O novú aplikáciu,

vďaka ktorej sa bude dariť
priblížiť ďalšie možné smart
riešenia v mestách, je veľký
záujem. „Je to úplná novinka
a sme radi, že vedenie mesta
Poprad nás podporilo. V súčasnosti pracujeme na prototype, ktorý ako prvý otestuje mesto Poprad,“ dodal J.
Hrončák.
M. Rapoš pripojil: „V minulých dňoch sme boli v holandskom Haagu na niekoľkých konferenciách, kde sme
predstavovali tento koncept a
mali sme veľký úspech. V Holandsku sme sa dostali medzi
10 najlepších startupov v Európe, čo sa týka energetiky a
inteligentných miest. Naše
riešenie pre Poprad je svetovo unikátne, Poprad je prvý,
ktorý ho bude mať implementované.“
Viceprimátor Igor Wzoš

zhrnul: „Teší ma, že spolupracujeme so šikovnými mladými ľuďmi, a že si Poprad
vybrali ako pilotné mesto.
Budujeme koncepciu smart
city a toto je jej súčasťou.
Systém virtuálnej reality ma
zaujal z dvoch hlavných dôvodov: Jednak možnosťou
vzdelávať deti modelom virtuálnej reality a jednak je
veľmi inovatívne a inšpiratívne robiť územné plánovanie
cez virtuálnu realitu. Ľudia si
budú môcť pozrieť cez tablety
či 3D okuliare ako bude vyzerať verejný priestor, na ktorom sa plánuje napr. lávka
ponad cestu I/66 alebo areál
kasární. Budú môcť dať podnety ešte predtým, než dôjde
k realizácii a samospráva
bude môcť urobiť zmeny ešte
skôr, ako sa začne stavať.
Tým bude toto inovatívne
územné plánovanie oveľa
efektívnejšie.“
(mar)
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Týždeň s mestskou políciou

MINULÝ týždeň v utorok popoludní pre- ho oznámenia malo dochádzať k fyzickému
•verila
hliadka MsP Poprad oznam na Ulici napádaniu medzi manželmi. Na mieste bolo
Ústecko-Orlickej, kde sa mala pohybovať dezorientovaná 67-ročná žena z Popradu, ktorej
bola poskytnutá pomoc posádkou privolanej
sanitky. Po ošetrení bola odvezená domov.
V STREDU 21. februára v skorých ranných hodinách mestskí policajti asistovali
hasičom z HaZZ Poprad, ktorí hasili požiar
dvoch obytných domov na Matejovskom námestí. Požiar obidva domy úplne poškodil.
Obyvateľov počas mrazivej noci dočasne prichýlili príbuzní. Pri požiari našťastie nedošlo
k zraneniu osôb. Na druhý deň dopoludnia
horelo v mestskej časti Matejovce opäť, tentoraz na Ulici Staničnej, kde požiarom obytnej
časti prišlo o strechu nad hlavou 108 osôb. Na
mieste hasičom znova asistovali mestskí policajti, ktorí usmerňovali obyvateľov horiacich
objektov pri evakuácii.
MINULÝ týždeň v stredu popoludní
hliadky mestskej polície zasahovali na Ulici
Staničnej, kde podľa prijatého telefonické-

•

•

zistené, že obaja manželia boli pod vplyvom
alkoholu. Manžel sa od svojej manželky dožadoval riadneho plnenia si manželských
povinností, čo ona údajne odmietala a to
bolo príčinou hádky. Zranenia osôb zistené
neboli, taktiež podanie oznámenia obaja zúčastnení odmietli.
V NEDEĽU v skorých ranných hodinách
bolo prostredníctvom kamerového systému
zistené vzájomné fyzické napádanie skupinky
osôb na Námestí Sv. Egídia pred prevádzkou
Reduta. Mestskí policajti na mieste zistili,
že došlo k výmene názorov medzi skupinkou svadobčanov a členmi kapely, ktorí zabezpečovali hudobnú produkciu na svadbe.
Svadobčanom podguráženým alkoholom sa
nepáčilo, že kapela už prestala hrať a aparatúru naložila do vozidla. Situáciu sa podarilo
upokojiť. K zraneniu osôb, ani k poškodeniu
majetku, aj vďaka včasnému zásahu mestských policajtov nedošlo.		
(msp)

•

Opitý vodič narazil do oplotenia cintorína

Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej
látky bol minulý týždeň obvinený 32-ročný Rastislav
z Popradu, ktorý so svojim
vozidlom vrazil do oplotenia cintorína.
„Vodič smeroval od Veľkého
Slavkova do Popradu, pričom
neprispôsobil rýchlosť jazdy
svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu,
poveternostným podmienkam,
stavu a povahe vozovky. Dostal
šmyk a narazil do kovovo-dre-

veného oplotenia
cintorína vo Veľkej.
Pri dychovej skúške
hladina etanolu v
jeho krvi dosiahla
hodnotu 1,50 mg/l.
K zraneniu osôb
pri nehode nedošlo,
škoda na vozidle vznikla vo
výške 1 500 eur a na poškodení oplotenia vo výške 1 000
eur,“ uviedla krajská policajná
hovorkyňa z Prešova Jana Migaľová.
Rastislav bol zadržaný a ob-

Pred 70 rokmi sa odohrali
udalosti, ktoré viedli k desaťročiam vlády komunistov.
V minulom režime bol februárový
puč oslavovaný ako víťazstvo pracujúceho ľudu.
Národný front po oslobodení vytvárali na Slovensku dve politické
strany: Komunistická strana Slovenska a Demokratická strana. Od roku
1946 sa členská základňa rozšírila o
ďalšie dve strany - Stranu práce premenovanú na Sociálnu demokraciu
na Slovensku a Stranu Slodody. Politické strany sa snažili vrátiť k pomerom v predmníchovskej republike.
Za začiatok komunistického režimu sa považuje 25. február 1948, keď
prezident republiky Eduard Beneš
pod tlakom KSČ prijal demisiu nekomunistických ministrov. Klement
Gottwald už 21. februára vyzval na
manifestácii na Staromestskom námestí v Prahe občanov: „Tvorte vo
všetkých závodoch a vo svojich obciach, okresoch a krajoch akčné výbory Národného frontu z úprimných

V dennom centre sa súťažilo

Minulý týždeň v pondelok sa v Dennom centre pre
seniorov na sídlisku Juh na
Ul. L. Svobodu v Poprade
uskutočnila vedomostná
súťaž o meste Poprad.
Súťažilo 14 súťažiacich,
ktorí boli rozdelení do 5 dvoj
alebo trojčlenných družstiev.
Kvíz obsahoval 25 otázok
z oblasti histórie, kultúry,
športu a všeobecných znalostí o meste Poprad. Pri vy-

hodnotení sa všetci dozvedeli správne odpovede, čím
si mohli rozšíriť obzor svojich vedomostí o Poprade.
Nakoniec boli všetci súťažiaci odmenení zaujímavými
vecnými a propagačnými
cenami o meste Poprad, ktoré do súťaže okrem mesta
Poprad venovali aj niektoré
podnikateľské subjekty, za
čo im ďakujeme.
Ladislav Kulčár

V Tatrách zasahoval vrtuľník
medzený na osobnej slobode,
následne bol umiestnený do
cely policajného zaistenia.
Prípadom sa zaoberá Okresný dopravný inšpektorát
v Poprade. Vodičovi hrozí
ročné väzenie.
(ppv)

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ATE z Popradu letela v sobotu ráno do Vysokých Tatier k Zbojníckej
chate.
Neodkladnú zdravotnú starostlivosť potreboval 49-ročný
horský vodca z Čiech, ktorý bol dehydratovaný, neskôr dezorientovaný s predkolapsovým stavom. Po primárnom ošetrení bol v transportnej sedačke z miesta evakuovaný a počas
medzipristátia v Starom Smokovci preložený na palubu vrtuľníka. V stabilizovanom stave bol leteckými záchranármi
prevezený do nemocnice v Poprade.		
(zuh)
vzťah k ľudovo-demokratickému zriadeniu.
Po Februári 1948 nasledovala ďalšia vlna znárodňovania podnikov, odoberania živností remeselníkom. Napríklad boli znárodnené a
bola uvalená národná správa na podniky: Jozef Šašinka, stavebné podnikateľstvo Poprad; Slovenská stavebná spoločnosť Dr. Ing. Skorkovský,
filiálka Poprad-Veľká, Firma Alexy
Richard, nábytok Poprad; Kníhtlačiareň Podtatran v Poprade; Tatranská
stavebná účastinná spoločnosť v Poprade a i.
Podľa historika Michala Barnovského súhrnný počet občanov postihnutých pofebruárovou očistou
na Slovensku sa odhaduje na 35 až
40-tisíc. Do uvedeného počtu však
nezahrnul občanov, ktorí prišli o svoj
majetok v dôsledku znárodnenia alebo realizácie pozemkovej reformy a
iných pofebruárových perzekúcií.
Božena Malovcová,
Štátny archív v Prešove,
pracovisko Archív Poprad

Sedemdesiate výročie Februára 1948 v Poprade
predstaviteľov robotníctva i ostatných
pracujúcich vrstiev, z demokratických
a pokrokových predstaviteľov všetkých
strán i celonárodných organizácií.”
23. februára 1948 sa v zasadacej
sieni Miestneho národného výboru
v Poprade zišiel z podnetu komunistickej strany koordinačný výbor. 21
členov výboru rozhodlo o založení
Okresného akčného výboru Slovenského národného frontu v Poprade.
Proti nemu boli zástupcovia Demokratickej strany a Strany slobody.
Prvé riadne zasadnutie novozvoleného výboru sa konalo 26. januára
1948. V programe rokovania bolo
rozhodnúť, či okresný národný výbor bolo potrebné iba doplniť, alebo
úplne nahradiť okresnou správnou
komisiou. Výsledkom hlasovania 17 :
2 sa rozhodlo o nahradení dovtedajších členov ONV ako nespoľahlivých.
Na nasledujúcom zasadnutí rokoval
okresný akčný výbor Slovenského

národného frontu o aktivizácii miestnych akčných výborov v okrese a o
očiste politických strán.
V dňoch februárového štátneho
prevratu a krátko po ňom si iba málokto uvedomoval hĺbku politických
zmien a ich následky. Na prvý pohľad
sa zdalo, že zmeny nie sú veľké a skôr
personálne ako sytémové. Akčné výbory zo začiatku rozhodovali podľa vlastného uváženia. V mnohých
prípadoch si jednotliví funkcionári
pod plášťom očisty vybavovali staré
účty so svojimi protivníkmi. V praxi to znamenalo, že komunisti ovládajúci akčný výbor mohli odstrániť
z verejného života v okruhu svojej
pôsobnosti v podstate každého. Čistky sa uskutočňovali v hospodárstve,
školstve, armáde, bezpečnosti, záujmových organizáciách a spolkoch.
Na odstránenie nepohodlných ľudí
stačilo obvinenie, že dotyčný zamestnanec alebo funkcionár nemá kladný
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V Tatrách diskutovali
o ekologickej doprave v horách

Horské strediská všade na
svete sa stretávajú s problémom rastúceho počtu návštevníkov a súvisiaceho dopadu dopravy na prírodu. Ako
kľúčová sa ukazuje regulácia
osobnej automobilovej dopravy a posilnenie ekologických prepojení, ktoré odľahčia dopravu medzi horskými
Na foto zľava: Rastislav Cenký, Jana Pitestrediskami. Túto výzvu riešia
ková z KU v Ružomberku a Jozef Hrobák,
aj tatranské strediská. V Tatpodpredseda Prešovskej regionálnej komory
ranskej Lomnici sa minulý
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
štvrtok uskutočnilo Medzinárodné odborné fórum pod názvom 1000 prejazdov áut a viac ako 1 tonu
Ekologická doprava = lepšia budúc- emisií CO2.“ Výhodou tejto lanovky
by bola bezpečná 3S technológia, ktorá
nosť Tatier.
Vysoké Tatry navštívilo v minulom je prívetivá k prostrediu. Vďaka nej by
roku 3 mil. ľudí. Tento nápor, ktorý mala lanovka iba 3 podpery, čo predzahŕňa pobytových, ale aj 1-dňových stavuje minimálny zásah do prírody.
S ekologickou dopravou majú dlhohostí spôsobuje čoraz častejšie dopravné problémy. V zimnej sezóne ročné skúsenosti najmä horské stre2016/2017 bolo len v Tatranskej Lom- diská vo Švajčiarsku. V krajine prenici 21 dopravne kritických dní a už vláda intenzívna železničná doprava,
dnes je jasné, že počas tejto zimy to vo vysokohorských turistických centrách - lanové dráhy a elektromobily.
bude ešte viac.
Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hos- Do jedného z najnavštevovanejších
podárstvo Rastislav Cenký uviedol: turistických miest, do obce Zermatt
„Za kritické sa považujú dni, keď náv- sa turisti dostanú iba vlakom a v obci
števnosť presiahne 4000 ľudí. Sú aj ex- sa jazdí výhradne elektromobilmi.
trémne dni (8000 ľudí). Rozširovanie Zermatt neustále posilňuje lanovkoparkovísk Tatrám nepomôže. Naopak, vé prepojenia s talianskym regiónom
naše hory potrebujú: rozvinúť ekologic- Aosta, čím návštevníkom ponúka ešte
ké formy dopravy vrátane skibusov, zvý- viac možností, ako stráviť voľný čas.
šiť počet zastávok TEŽ, nastaviť ideálny Christoph Bürgin, ktorý bol 12 rokov
počet parkovísk na správnych miestach, starostom obce na konferencii uviedopravné značenia už pri vstupoch do dol: „Súčasnou dopravnou výzvou pre
miest, ktoré usmernia toky áut. Vysoký Zermatt je zvládnuť nárazové presuny
počet áut súvisí aj s tým, že sa človek veľkého počtu lyžiarov na konci dňa.
snaží zaparkovať, a keď miesto nenájde, Možností je niekoľko: elektrická koľablúdi po Tatrách. Napr. po vybudovaní jová dráha, sedačková lanovka aj polanovky medzi centrami turizmu Hre- hyblivý chodník, ktoré sú v súčasnosti
(kpa)
bienok-Skalnaté pleso ušetríme denne predmetom diskusií.“

KINO TATRAN
28. februára o 10. hod.
BALERÍNA
- PRÁZDNINOVÉ KINO
FR/CA, animovaná rozprávka, 89 min.,
dabing, MP Vstupné: 2€
1.a 2.marca o 19. hod.
TLMOČNÍK
SK / CZ / AT, tragikomédia, 113 min.,
slovenská verzia/titulky, MP12 Nový
film M. Šulíka nás vezme na cestu po
dnešnom Slovensku s najneočakávanejšou dvojicou starých pánov- synom
nacistického vraha (P. Simonischek) a
synom jeho židovských obetí (J. Menzel). Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
2. marca o 10. hod.
PADDINGTON 2
- PRÁZDNINOVÉ KINO
GB / FR, animovaná rozprávka, 103
min., dabing, MP Vstupné: 2 €

3. a 4.marca o 16.30 hod.
VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY
DE/AU, animovaná rozprávka, 84 min.,
dabing, MP
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP): 4 €
3.a 4. marca o 19. hod.
ČERVENÁ VOLAVKA
USA, triler, 136 min., titulky, MP15
Jegorovová je primabalerínou, ale najmä špičkovo vycvičenou agentkou ruských tajných služieb.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP): 4 €
5. marca o 19. hod.
BRATŘÍČEK KAREL
PL / CZ, dokumentárny film, 79 min.,
titulky/česká verzia, MP12, FK. Čo bolo
tak príťažlivé na Karlovi Krylovi, že viac
ako dvadsať rokov po jeho smrti ľudia
stále spievajú jeho pesničky a čítajú
jeho poéziu? Vstupné: 5 €, Vstupné FK,
ŤZP: 3 €

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

ne prenájom nehnuteľnosti

nebytových priestorov na pozemkoch mesta Poprad-2 kioskov, každý o výmere 12
m2 nachádzajúce sa na Halátovej ulici v Poprade, k. ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Poprad, na liste
vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom 2 kioskov v predstaničnom parku:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. č. 2735/7
Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 408,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť aj služby spojené s užívaním priestorov
- kioskov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 07.03.2018 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297
PP-20

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

ne prenájom nehnuteľnosti

tenisového areálu mesta Poprad nachádzajúci sa ulici Boženy Nemcovej v Poprade,
k.ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Spišská Sobota, na liste vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Predmet obchodnej verejnej súťaže:
- Prevádzková budova tenisového areálu súp. č. 4899, postavená na pozemku parc. č.
KN-C 287, v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 185 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria.
- Tenisové kurty s príslušenstvom na pozemku parc. č. KN-C 288.
- Pozemok parc. č. KN-C 287 v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 185 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Pozemok parc. č. KN-C 288 v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 4722 m2,
druh pozemku ostatné plochy.
Súčasťou areálu sú drobné stavby (sklad a vodáreň, plechový sklad), domáca vodáreň, tlaková nádrž, cvičná stena, oplotenie areálu, inžinierske siete, osvetlenie a spevnené plochy.
Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16.03.2018 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú uvedené na internetovej stránke : www.poprad.sk
Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku nehnuteľností u kontaktnej osoby: Lucia Poľanovská, Mestský úrad Poprad, kancelária č. dverí A305, prípadne telefonicky na tel. č. 0910
890 234, 052 /716 72 97, alebo na e-mailovej adrese: lucia.polanovska@msupoprad.sk. PP-21

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

4. 3. 2018 - Divadlo Hľadanie Tlmače
VŠETKO O MUŽOCH
Vstupné: 6 €

18. 3. 2018 - CMD Starý Tekov
O SKUTKOCH A JESTVOVANIACH
Vstupné: 6 €

11. 3. 2018 - Divadlo KONTRA Spišská
Nová Ves NENÁVIDÍM
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
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Spoločnosť nemôže žiť v mieri a prosperite, nemôže dosiahnuť
pravý pokrok bez toho, aby nechránila ľudskej osoby, nerozlučnosť manželstva a úctu k životu.“
Ján Pavol II.

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 28. februára má meniny Zlatica, vo štvrtok 1. marca - Albín,
v piatok 2. marca - Anežka, v sobotu 3. marca - Bohumil, v nedeľu
4. marca - Kazimír, v pondelok 5. marca - Fridrich a v utorok 6.
marca - Radoslava.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 23. februára 2018
vo Veľkej s

Máriou Spišákovou,
78-ročnou

V pondelok 26. februára 2018
vo Veľkej s

Martou Kvaššayovou,
83-ročnou

V pondelok 26. februára 2018
vo Veľkej s

Máriou Rakytovou,
89-ročnou

V pondelok 26. februára 2018
vo Veľkej s

Eduardom Kubíkom,
80-ročným

V utorok 27. februára 2018
vo Veľkej s

Máriou Fridmanovou,
85-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V piatok 2. marca 2018
o 13. hod. vo Veľkej s
V piatok 2. marca 2018
o 14.30 hod. vo Veľkej s
V pondelok 5. marca 2018
o 12.30 hod. vo Veľkej s

Františkom Báderom,
63-ročným
MUDr. Máriou Porjesovou,
87-ročnou
Eugenom Černotom,
88-ročným

Spomienka
V sobotu 3. marca 2018 uplynie 10 rokov,
čo náš navždy opustil

ĽUBOMÍR JAKUBOCI
Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku
Manželka a dcéry s rodinami

Program kina CINEMAX Poprad
Od 1. marca do 7. marca

Včielka Mája 2: Sladké hry:
o 13.10 hod. (hrá sa štvrtok
až nedeľa), o 15.30 hod. (hrá
sa 6.3.), o 15.40 hod. (hrá
sa 7.3., o 16.10 hod. (nehrá
sa 7.3.), Čierny Panter 2D:
o 15.10 hod. (nehrá sa 6.3.),
Červená Volavka: o 18.
hod. (nehrá sa 6.3.), Winchester: Sídlo démonov: o
20.50 hod., Babská jazda:
Otcova volga: o 18. hod.
(hrá sa 6.3.), Pračlovek:
o 14. hod. (hrá sa štvrtok
až nedeľa), Päťdesiat odtieňov slobody: o 18.20 hod.

(nehrá sa 7.3.), Nočná hra:
o 20.40 hod. (nehrá sa 7.3.)
a o 21. hod. (hrá sa 7.3.),
Predpremiéra - Backstage:
o 18.30 hod. (hra sa 7.3.),
Ferdinand 2D: o 13. hod.
(hrá sa štvrtok až nedeľa, sobota ako detské kino), Predpremiéra - Leo da Vinci:
Misia Mona Líza: o 15.30
hod. (hrá sa 4.3., Lady
Bird: o 15.30 hod. (nehrá
sa 4.3.), Aféra v Pentagone: o 17.40 hod., Tlmočník:
o 20.10 hod. Viac na www.
cine-max.sk
(ppp)

www.noviny-poprad.sk

Baníctvo kedysi prekvitalo aj pod Tatrami

Baníctvo malo na hornom Spiši
dlhoročnú históriu. Oživiť jeho zašlú
slávu a hlavne uchovať informácie o
baníckom remesle si predsavzal Banícky cech horného Spiša v Poprade.
Minulý štvrtok usporiadal v Podtatranskej knižnici na sídlisku Západ
prednášku pre verejnosť.
„Baníctvo v okolí Popradu kvitlo hlavne v stredoveku a neskoršie aj v novoveku, avšak postupne sa na toto remeslo
úplne zabudlo. Snažíme sa, aby pretrvali údaje o baníctve na hornom Spiši,
ktoré zaniklo oveľa skôr než na dolnom
a strednom Spiši. Zostalo viacero banských diel v rôznych lokalitách, ale momentálne
najlepšie prístupná je štôlňa Strieborná v Kvetnici. Tú plánujeme v blízkej dobe sprístupniť
verejnosti. Ostatné potrebujú ešte zabezpečiť,
vyčistiť a opraviť. V rámci našej činnosti chceme
urobiť aj niekoľko náučných chodníkov spájajúcich tieto banské lokality,“ povedal Peter Roth,
predseda Baníckeho cechu horného Spiša. V
tomto regióne sa ťažili najmä medené a železné rudy, veď v stredoveku sa takmer všade
využívalo železo. Známe banské lokality boli
vo Švábovciach, Hranovnici, ale aj vo Vernári,
Spišskom Bystrom, Kravanoch, Vikartovciach,
Lopušnej doline, Mengusovciach... V stredoveku sa dokonca vo Vysokých Tatrách ťažilo

Seminár o zdravom životnom štýle, správnom
chudnutí a formovaní postavy pod vedením lektorov Júliusa Karabinoša
a Lenky Bórikovej sa uskutoční v sobotu 3. marca

zlato, pokusné ťažby uhlia sa robili v Štrbe a
v Šuňave.
Banícky cech horného Spiša úzko spolupracuje s mestom Poprad a vďaka aktivitám za
rok a pol činnosti od svojho založenia sa už
Poprad zaradil do projektu Slovenskej banskej
cesty. Slavomír Kyseľa, podpredseda Baníckeho cechu horného Spiša prezradil: „Máme už
hotové 4 tabule banského chodníka na Kvetnici, piatu pripravujeme a bude obsahovať informácie o Slovenskej banskej ceste. Chceli by
sme urobiť okolo malého lomu náučný chodník s odpočívadlom a geoparkom, v ktorom by
návštevníci našli zaujímavosti z geológie, mineralógie, botaniky aj baníctva.“
(mar)

Pozvánka

o 10. hod. v Podtatranskej
knižnici v Poprade. Vstup
je voľný. Július Karabinoš
je niekoľkonásobný majster
sveta a Európy v naturál-

nej kulturistike, ktorý si
prešiel vlastnou cestou od
obezity po zdravý životný
štýl a teraz bez nároku na
odmenu prednáša po Slovensku a motivuje ďalších
k pohybu.
(ppp)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 28. februára - Dr. Max - OC Max, vo štvrtok 1. marca - Benu - Tesco, v piatok 2. marca - Limba, v sobotu 3. marca - Avena, v nedeľu 4. marca - Primula, v pondelok 5. marca
- Limba a v utorok 6. marca - Benu - Kaufland.
Dr. Max - OC Max: Dlhé hony 1, Benu - Tesco:

Teplická cesta 3, Limba: Podtatranská 5, Avena:
Karpatská 11, Primula: Dostojevského 12,
Benu - Kaufland: Moyzesova 3. 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
S blížiacou
sa jarou pocítite prílev energie. Budete sršať
novými nápadmi.

Mali by ste
tentoraz
uprednostniť rodinné udalosti
pred zarábaním peňazí.

Dajte si pozor, komu
prejavíte svoju dôveru. Môžete
sa aj mýliť a môže vás sklamať.

Dosiahnete
nejaký
väčší zisk, čo vám dodá chuť do
nových aktivít. V rodine zažijete
veľa radosti.

Vaše sebavedomie
dostane príučku. V nejakej
situácii by nezaškodilo viac
pokory.

Obklopujú
vás ľudia,
ktorí sú vám naklonení. Bude
sa vám dariť v škole aj v práci.

Budete vo
svojom živle, lebo vám ľudia budú prejavovať priazeň a pochopenie.

Nedajte sa
nahovoriť
na žiadne investovanie peňazí.
Teraz na to nie je vhodná doba.

Dozviete
sa nejaké
novinky, ktoré budú pre vás prospešné. Máte vhodný čas na akúkoľvek kúpu.

Prežijete
veľmi pekné
chvíle s rodinou. Budete obklopení láskou a pohodou.

Pôjdete
na nejakú
cestu alebo menší výlet. Prinesú
vám pekné zážitky.

Čo sa doteraz nehýbalo, pohne sa. Udalosti naberú
naozaj rýchly spád.
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Inzercia
• Predám kvalitný leštený Tatranský

drevený obklad - 3 €, perodrážka, Zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na
podlahy. Inf. č. t.: 0908 234 866. 1/18-P
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
Prijmeme vyučeného automechanika 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
Práca v Rakúsku v logistickom sklade bez znalosti jazyka. Inf.: info@hgw-logistics.at, tel. 0909 131 925. 12/18-R

•

•
•
•
•
•
•

Stredná odborná škola, Okružná
761/25 Poprad, IČO: 42077133, ako
správca majetku Prešovského samosprávneho kraja, ponúka na prenájom nebytové priestory- telocvičňu
o rozlohe 223,2 m2 nachádzajúcu
sa v prízemnej budove Strednej odbornej školy na ul. Okružná 778 v
Poprade. Účel využitia: priestory
vhodné na športovanie - sobota od
10.30 do 11.30 hod. Spôsob nájmu:
obchodná verejná súťaž. Doba nájmu: neurčitá. Termín na doručenie
žiadostí o nájom: do 14.03.2018 do
14.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Prenájom telocvičňa - neotvárať“ na adresu školy. Žiadosť musí
obsahovať: predmet nájmu, cenovú
ponuku, účel nájmu, doba nájmu,
identifikačné údaje záujemcu podľa
výpisu z príslušného registra (meno,
priezvisko, bydlisko alebo názov,
sídlo, IČO), súhlas s podmienkami
OVS a so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru
na prenájom a uzatvorenie zmluvy
v prípade, že ide o záujemcu - fyzickú osobu nepodnikateľa, kontaktné
údaje záujemcu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od
vyhodnotenia predložených ponúk,
predložený návrh nájomnej zmluvy
meniť alebo dopĺňať. Kritériom pri
vyhodnotení ponúk bude najvyššia
ponúkaná cena nájmu. Viac informácií na stránke sospp.edupage.org
v časti prenájom majetku alebo na
tel. č. 052/7721876, kontaktná osoba
Ing. Martina Hanzelyová. 11/18-R

Kultúrny kalendár na marec 2018
Tatranská galéria v Poprade

Tatranská galéria - Elektráreň
Do 11. marca
Peter Krupa² - Genetika miesta
Do 11. marca
Martin Kratochvíl - Biely šum

svet filmu u nás. Fotografie zachytávajú atmosféru filmárskeho prostredia z obdobia rokov
1968 až 2018. Prezentovaný je svet hercov,
režisérov, kameramanov, komparzistov, ale aj
filmové premiéry, festivaly a diskusie.

Od 15. marca
Výstava fotografií Asociácie profesionálnych
fotografov Slovenska
APFSR je profesijným združením osobností,
pre ktorých je fotografické umenie poslaním
a ktoré šíria dobré meno slovenskej fotografie
doma a vo svete. Výstava bude koncipovaná
ako prezentácia diel jednotlivých členov asociácie, ktorí sa venujú rôznym fotografickým
žánrom (portrét, krajina, reportáž, umelecká
fotografia či komerčná fotografia).
15. marca o 17. hod. - vernisáž výstavy

INÉ PODUJATIA
1. marca o 18. hod. - Štvrtkové soirée
ERIC CLAPTON REVIVAL
- živá hudba každý prvý štvrtok v mesiaci
v Artklube TG, kabaretné večery pre strednú
generáciu.

PODUJATIA NA PAMIATKU OBETÍ
PRVÉHO TRANSPORTU ZO SLOVENSKA
DO KONCENTRAČNÉHO TÁBORA AUSCHWITZ
24. marca o 16.30 hod.
predstavenie knihy Ladislava Grosmana - Nevesta a premietanie dokumentárneho filmu
Oľgy Pohankovej - Posolstvo pre život z cyklu
Nezabudli sme
24. marca o 18. hod. - Dom kultúry v Poprad
koncert speváckeho zboru EBEN EZER a
klezmerbandu MI MARTEF s názvom AL
KANFEJ AŠALOM/
Na krídlach popola; v rámci programu predstavenie knihy Anny Ondrušekovej Izrael – malá
krajina veľkých darov
25. marca o 15. hod.
kladenie vencov pri Pamätnej tabuli obetí holokaustu v Poprade
26. marca o 10. hod.
Prednášky pre stredné školy na tému Tragédia
slovenských Židov,
prednášajúci Dr. Martin Korčok a na tému
Protižidovská propaganda počas prvej vlny deportácií v roku 1942, prednášajúci Mgr. Matej
Beránek, PhD.
STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app
Tatranská galéria - Artklub
Celý marec
Peter Stanley Procházka - Film.sk
Výstava fotografií známeho bratislavského fotografa predstavuje autorov pohľad na čarovný

11. marca od 14. do 16. hod. - Nedeľné tvorenie s hlinou
- výroba úžitkových a voľných keramických
objektov.
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
14. marca o 10. a 18. hod. - Monodráma jedného herca - Milka Zimková
TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym
výstavám a vynovenej stálej expozícii
Vila Flóra Starý Smokovec
Do 11. marca
Umelci Tatrám
Výstava diel účastníkov výtvarného sympózia
UMELCI TATRÁM 2017, ktoré sa uskutočnilo v Kúpeľoch Nový Smokovec na jeseň roku
2017
Od 16. marca
AALTOVA PRÍRODA
Úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom
staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch
minulého storočia. Výstava je reinštaláciou
projektu Kabinetu architektúry, Galérie výtvarného umenia v Ostrave a Aalto University vo
fínskom Espoo.
16. marca o 16. hod. - vernisáž výstavy
STÁLA EXPOZÍCIA
Tatry v umení
Kolekcia vybraných diel zo zbierok Tatranskej
galérie predstavuje krajinomaľbu s tematikou
Vysokých Tatier v tvorbe olejomalieb, akvarelov a grafík výtvarníkov spätých s dedičstvom
našich veľhôr.
www.tatragaleria.sk
Zmena programu vyhradená

Podtatranská knižnica Poprad
Celý marec
Oblastným pracoviskom Matice slovenskej pre
Môj rodný kraj zo všetkých najkrajší - výstava žiakov základných škôl
výtvarných prác žiakov základných škôl.
15. marca o 16. hod. - Liečebné hladovanie Spisovatelia v školských laviciach - výstava za- prednáška RNDr. Jozefa Valúcha CSc. Vstup
požičaná z Múzea školstva a pedagogiky Brati- voľný
slava.
21. marca o 9. hod. - Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín - súťaž v prednese poézie a prózy.
Týždeň slovenských knižníc - 5. až 11. marec Organizátor POS Poprad.
6. marca o 15. hod. - 51. ročník Vansovej Lom- 23. marca o 19. hod. - Noc s Andersenom
ničky - súťaž v prednese poézie a prózy žien.
- medzinárodné detské podujatie. Čarovná noc
6. marca o 16.30 hod. - Beseda s autorkou his- v knižnici plná rozprávok, hier a zábavy.
torických románov Janou Pronskou. Vstup Celý marec - Slávnostné zápisy pre žiakov základných škôl
voľný
7. marca o 9. hod. - Živé knihy
Oddelenie umenia Spišská Sobota
Životné príbehy inšpirované knihou
Od 6. marca
Stretnutie so stredoškolskou mládežou
8. marca o 10. hod. - Môj rodný kraj - vyhod- Farbičky - Čarbičky ZUŠ na Štefánikovej ulici
notenie literárnej a výtvarnej súťaže vyhlásenej 6. marca o 17. hod. - vernisáž výstavy

PODTATRANSKÉ
OSVETOVÉ
STREDISKO

7. - 8. marca - Dom kultúry
Svit - Deň tanca - regionálna
súťaž nefolklórneho tanca
16. - 18. marca - Kultúrny
dom Šuňava - XXVII. Divadelná Šuňava - nadregionálna
postupová súťaž amatérskeho
divadla
18. marca - Kultúrny dom Šuňava - Divadelné dielne Nadi
Uherovej - tvorivé dielne pre
členov divadelných súborov
1. - 22. marca - Výtvarný salón 2018 - regionálna postupová súťaž výtvarníkov amatérov
21. marca - Podtatranská knižnica Poprad - Hviezdoslavov
Kubín - okresné kolo recitačnej súťaže
20. - 25. marca - Kultúrny
dom Batizovce - Krehká krása Batizoviec - medzinárodná
súťažná výstav kraslíc spojená
s kultúrnym programom

GALÉRIA
SCHERFELOV
DOM

Do 23. marca 2018
POÉZIA ĽUDSKEJ DUŠE
Fotografická výstava autora
Vojtecha Rušina, významného
slovenského astronóma z Astronomického ústavu SAV, ktorý počas svojich ciest nahliadol
do viacerých exotických končín sveta, kam cestoval za zatmením Slnka.
Stála expozícia
Zo starej Veľkej
- výber z diel akademického
maliara Ondreja Ivana z Veľkej.
Otvorené: pondelok, utorok,
štvrtok od 8. do 12. a od 13. do
15. hod., streda od 8. do 12. a
od 13. do 16.30 hod., piatok od
8. do 13. hod.

Podtatranské
múzeum v Poprade

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtatranské
múzeum v Poprade v marci
zatvorené. Otvorená bude len
expozícia v Spišskej Sobote
utorok až piatok od 9. do 16.
hod., v sobotu a v nedeľu od
12. do 16. hod. a v pondelok je
múzeum zatvorené.
Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom
Spiši, Meštianske bývanie,
Vznešenosť a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.
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Kamzíkom budú pomáhať vo zvyšku sezóny aj farmári

Po olympijskej prestávke sa v nedeľu opäť
naplno rozbehli zápasy najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.
V predohrávke 50. kola
základnej časti podľahli popradskí
kamzíci zvolenským rytierom na
domácom ľade 3:5.
Popradčania sú na šiestom mieste
pár kôl pred koncom základnej časti
úplne osamotení a môžu hrať v každom zápase uvoľnenejšie. Proti Zvolenu hrali dlho až príliš odovzdane
a po dvoch tretinách prehrávali 0:4.
V záverečnom dejstve pridali a bola
z toho dráma. V závere za stavu 3:4
hrali vabank a víťazstvo Zvolena
spečatil gólom do prázdnej brány
Rastislav Špirko. V zostave kamzíkov
sa objavil aj 26-ročný odchovanec
Košíc Marek Nagy, ktorý hral v doterajšom priebehu aktuálnej sezóny
za prvoligovú farmu v Spišskej Novej
Vsi. „Mal som už po sezóne, týždeň
som sedel doma a zrazu ma kontaktoval Poprad, že mu chýba center.
Okamžite som túto ponuku prijal,“
uviedol M. Nagy. „Od utorka s nami
trénujú ďalší hráči z farmy. Marek
nesklamal, mal veľa dobrých momentov. Uvidíme, ako sa bude javiť ďalej.
Dúfam, že Mlynarovič nebude mať

Tabuľka Tipsport ligy
1. B. Bystrica

vážnejšie zranenie zápästia, pretože
to by bola pre nás veľká strata,“ skonštatoval tréner HK Poprad Marcel
Ozimák a k samotnému zápasu dodal: „V prvej tretine sme mali tlak a aj
šance, ale nevyužili sme ich. Druhá
tretina bola z našej strany najhoršia.
V tretej tretine chlapci zjednodušili
hru a začali strieľať z každej pozície.
V závere sme dostali gól do prázdnej
brány a prehrali sme.“
Už dnes, t.j. v stredu 28. februára,
budú hrať kamzíci doma opäť. O 17.
hod. privítajú košických oceliarov.
Výsledky Tipsport ligy: predo-

Tabuľka sk. 1-4 Extraligy žien
Z

V

P

B

1. GA Košice

10

9

1

19

2. Piešťany

10

6

4

16

3. Ružomberok

10

5

5

15

4. BAM Poprad

10

0

10

10

Z kuchyne BAM Poprad

Kadetky: v sobotu 24. februára B.
Bystrica - Poprad 50:43 a v nedeľu
25. februára Zvolen - Poprad 52:53.

líšky vstú- • PREDMINULÝ víkend sa
•piaPOPRADSKÉ
do bojov v semifinále Karate klub Shihan Poprad

•

Vp Pp P

Skóre

29

4

193:117 1 0 0

5

12

B

2. Nitra

50

28

6

4

12

178:136 1 0 0

3. Zvolen

50

26

7

6

11

170:135

98

4. Košice

50

28

5

3

14

166:121

97

5. Trenčín

50

27

5

3

15

134:102

94

6. HK Poprad 50

21

6

4

19

139:136

79

7. Žilina

50

16

3

6

25

124:148

60

8. N. Zámky

50

11

7

4

28

112:167

51

9. L. Mikuláš

50

10

5

10

25

110:145

50

10. Detva

50

10

2

3

35

105:175

37

11. SR 20

20

3

1

3

13

38:87

14

zúčastnil 1. kola Slovenského pohára v Trenčíne. V súťaži agility zvíťazila medzi
6-ročnými dievčatami Hana
Hybenová a medzi 7-ročnými Linda Klempová. Zlaté
boli aj Veronika Jalowiczorová a Ema Zacherová medzi 11-ročnými dievčatami.
V súbornom cvičení kata sa
z víťazstva medzi 6-7 ročný-

hrávka 50. kola v nedeľu 25. februára HK Poprad - HKM Zvolen 3:5
(0:2, 0:2, 3:1), góly Popradu: 40. Radomír Heizer (M. Paločko), 46. Matúš Paločko (A. Ježek, V. Kováč), 49.
Andreas Štrauch (L. Hvila).
Program Tipsport ligy: 48. kolo
v stredu 28. februára o 17. hod. HK
Poprad - HC Košice, 51. kolo v piatok 2. marca o 18. hod. HC 07 Detva
- HK Poprad, 52. kolo v nedeľu 4.
marca o 17. hod. HK Poprad - MHK
32 L. Mikuláš, dohrávka 49. kola
v utorok 6. marca o 18.30 hod. HC
Nové Zámky - HK Poprad. (mav)

Juniori (štvrťfinále play-off): v sobotu 24. februára B. Bystrica - Poprad
2:1 a v nedeľu 25. februára B. Bystrica
- Poprad 2:3. Dorast (Nadstavba A):
v sobotu 24. februára Košice - Poprad
2:3pp a v nedeľu 25. februára Poprad Košice 3:6. Kadeti (II. časť o Majstra
SR): v stredu 21. februára Sp. N. Ves Poprad 1:4 a v nedeľu 25. februára Sp.
N. Ves - Poprad 1:5. St. žiaci 8. roč.:
v sobotu 24. februára Košice - Poprad
3:1. St. žiaci 7. roč.: v sobotu 24. februára Košice - Poprad 3:7. Ml. žiaci
6. roč.: v stredu 21. februára Poprad Košice 4:10. Ml. žiaci 5. roč.: v stredu
21. februára Poprad - Košice 1:2.

Curlingclub Poprad v semifinále

BAMP: Adela Kudličková - 11.
Program sk. 1-4 Extraligy žien: 6.
kolo v sobotu 3. marca o 18. hod. Piešťanské Čajky - BAM Poprad. (ppv)

Krátko zo športu

ženskej hokejovej extraligy
už najbližšiu sobotu, t.j. 3.
marca o 18.45 hod., na domácom ľade proti Šarišanke
Prešov. Séria sa hrá na dva
víťazné zápasy.
V SOBOTU 3. marca pokračuje mužská basketbalová SBL zápasmi 33. kola.
BK Iskra Svit privíta v Iskra
Aréne o 18. hod. Handlovú.

V

50

Z kuchyne HK Poprad

BAM Poprad

Basketbalistky
BAM
Poprad v sobotu siahali
v Ružomberku na obrovské prekvapenie v rámci 5. kola nadstavbovej
skupiny 1-4 ženskej extraligy.
Po prvom polčase vyhrávali zverenkyne Milana Černického 31:27 najmä
zásluhou vydarenej druhej štvrtiny.
V treťom dejstve domáce hráčky výsledok otočili a aj keď štvrtú štvrtinu Popradčanky vyhrali o dva body,
museli sa napokon zmieriť s prehrou
57:59.
Výsledok sk. 1-4 Extraligy žien:
predohrávka 5. kola v sobotu 24.
februára MBK Ružomberok - BAM
Poprad 59:57 (27:31), najviac bodov

Z

V bratislavskej curlingovej hale
v Ružinove sa odohrali cez víkend
posledné zápasy základnej časti
Slovenskej curlingovej ligy.
Mužské družstvo Curlingclub
Poprad nastúpilo v osvedčenej zostave: bratia Pavol, František, Peter a Tomáš Pitoňákovci. Najvyššia
slovenská súťaž má osem účastníkov. Každý odohral 14 zápasov.
Popradčania z bilanciou 13 výhier
a 1 prehra obsadili s náskokom 1.
miesto. „Cez víkend sme odohrali posledné dva zápasy. Najprv sme
zvíťazili nad družstvom Stone Hunters 11:1 a posledný zápas bol proti
obhajcovi titulu z Martina. Ten sme

mi dievčatami tešila Linda
Klempová. V športovom zápase kumite vybojovala zlato
v kat. do 24 kg 6-7 ročných
dievčat Laura Klempová,
rovnako ako Barbora Glatzová v kat. st. žiačok do 40 kg.
RUINA zimného štadióna v Kežmarku sa postupne
mení na moderné športovisko. Stavebné práce začali 4. septembra minulého
roka. Prvá etapa prestavby
je už viac ako z polovice
ukončená. Mesto Kežmarok

•

už ako istý víťaz základnej časti, po
perfektnom výkone, rozhodli v náš
prospech 6:4. V základnej časti sa
rozhodovalo o štvorici, ktorá bude
hrať zápasy play-off. Dúfam, že po
troch striebrach z predchádzajúcich
sezón sa dostaneme opäť na priečku
najvyššiu. Tohtoročnú ligovú súťaž
hralo aj družstvo vozičkárov, ktoré
nás bude reprezentovať v marci na
zimnej paralympiáde v Kórei, a práve hráči popradského klubu sú členmi realizačného družstva Slovenska.
Dúfame, že aj tam budú naši zverenci bojovať o cenné kovy,“ konštatoval
prezident a hráč CC Poprad v jednej osobe František Pitoňák. (apc)

získalo na rekonštrukciu
príspevok od vlády vo výške
jedného milióna eur. Ďalších 2,5 milióna zafinancoval Kežmarok z vlastného
rozpočtu. Ukončenie stavby
je dohodnuté so staviteľom
na 21. júna tohto roku.
V SOBOTU 24. februára
sa v športovom areáli pod
skokanskými mostíkmi na
Štrbskom Plese konali 1.
majstrovstvá Slovenska vo
volejbale na snehu. Medzi
ženami sa z víťazstva tešila

•

dvojica Lenka Vandáková - Alica Bertová, medzi
mužmi zvíťazilo duo Martin
Šmahel - Michal Kollár.
V UTOROK 6. marca
sa od 8. hodiny v športovej hale Zámoček v Matejovciach uskutoční krajské
kolo v bedmintone žiakov
a žiačok stredných škôl. Víťazné družstvo postúpi na
školské majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať
v polovici apríla v Liptovskom Mikuláši.
(ppv)

•
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V zamrznutej generálke gól nepadol

Popradskí
futbalisti
sa v strede minulého
týždňa vrátili zo záverečného sústredenia
počas zimnej prípravy
v Tureckom Beleku a už v sobotu
testovali svoje sily na domácom
trávniku v generálke pred štartom
jarnej časti II. ligy proti poľskému
druholigistovi Stal Mielec.
V treťom zápase sústredenia v Turecku zvíťazili Popradčania minulý
týždeň v utorok nad ruským druholigovým tímom Sibir Novosibirsk 2:1
gólmi Kukoľa a Medaka. Po návrate
domov nasledovala v sobotu posledná generálka pred ostrým štartom
jarnej časti II. ligy. V mrazivom počasí na štadióne NTC gól v zápase
proti poľskému tímu Stal Mielec nepadol. Napokon si však budú musieť
zverenci Jaroslava Belejčáka na prvé
jarné kolo počkať, nakoľko celé najbližšie kolo, ktoré bolo na programe
už tento víkend, bolo pre nepriaznivú predpoveď počasia odložené na
27. marca. FK Poprad tak odohrá
prvý súťažný zápas jari až v sobotu
10. marca v Liptovskom Mikuláši.
„Terén bude na jar asi v podobnom
stave, ako bol aj v sobotu počas ge-

nerálky. Chlapci sa museli vyrovnať
s počasím a technická úroveň bola
o to nižšia. Príležitosť dostali všetci
zdraví hráči, máme v tíme menšie
zranenia. Pokračujeme v súťažnom
mikrocykle, sme nastavení na prvý
zápas jari, aj keď je odložený. Všetci
súperi majú rovnaké štartovacie podmienky a tak začneme zápasom vonku,“ uviedol po sobotňajšom zápase
asistent trénera FK Poprad Mikuláš
Dvorožňák. „Mielec má svoju kvalitu a preto zápas splnil svoj účel. Prvé
jarné kolá asi nebudú veľmi o futbale, ale skôr o bojovnosti. Počas dvoch
mesiacov sme odohrali množstvo kvalitných zápasov a teraz sa o to viac
tešíme na ligu,“ dodal kapitán FK
Poprad Vladislav Palša.
(mav)

Káder FK Poprad
Brankári: Malec, Knurovský, Deronja
Obrancovia: Hatok, Hric, Šuľa,
Palša, Kica, Horváth
Stredopoliari: Kopúnek, Zošák,
Medak, Horodník, Jančo, Gallovič,
Urbanič, Maťaš, Daško
Útočníci: Šesták, Kukoľ, Holiš, Šašinka

V nedeľu 25. februára sa v Aréne Poprad uskutočnil 8. ročník futbalového halového medzinárodného turnaja ml. žiakov do 13 rokov O pohár slovensko-poľského priateľstva, ktorý pravidelne organizuje Futbalová akadémia mládeže
Poprad. Zúčastnilo sa ho desať tímov, vrátane dvoch domácich, dvoch zo Svitu,
po jednom z Prešova, Ľubotíc, Lendaku, Košíc a dvoch poľských celkov (UKS 2
Zakopane, TAP Tarnów). Víťazom turnaja sa stali Ľubotice, ktoré si vo finále
zopakovali triumf zo skupiny nad A-tímom FAM Poprad, no tentokrát museli rozhodnúť o víťazovi pokutové kopy po remíze 2:2. Najlepším strelcom turnaja sa stal Filip Markoči z FAM Poprad.
FOTO - Marek Vaščura

Projekty na zlepšenie života v komunite

O možnosť získať finančné prostriedky z grantového programu
Vy rozhodujete, my pomáhame sa
môžu uchádzať neziskové organizácie a iniciatívy od 19. februára do
29. marca 2018. Prihlásiť svoje projekty zamerané na zlepšenie života
v komunite, môžu prostredníctvom
stránky tesco-sk/pomahame/. Počas

troch uplynulých edícií bolo spolu
podporených 231 unikátnych projektov celkovou sumou 300 tisíc eur,
za ktoré hlasovali zákazníci v obchodoch Tesco po celom Slovensku.
Vlani hlasovalo 7,4 milióna zákazníkov. Tohto roku budú hlasovať o
podpore prihláseným projektom od
7. mája do 6. júna 2018.
(ppp)

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

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

ne prenájom nehnuteľnosti

pozemku časť parc. č. KN-C 2785/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m²
v katastrálnom území Poprad, obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 na dobu
určitú 10 rokov za účelom umiestnenia nabíjacej stanice pre elektromobily.
Minimálna výška ročného nájomného je 16,- €/m²/rok, t. j. 480,- €/rok za celý predmet
nájmu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 09. 03. 2018 do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81, 052/716 72 93. PP-22

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!
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Cenník inzercie v novinách Poprad

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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Veria, že ich ulica sa bude rekonštruovať

Posledný rad v
zasadacej miestnosti patrí na rokovaní mestského zastupiteľstva
verejnosti. Často
býva plný a nebolo tomu inak ani
na februárovom
zasadaní. Okrem
iných prišli aj
obyvatelia z Ulice
Boženy Němcovej
v Spišskej Sobote.
K účasti ich
podnietili medializované informácie, že sa medzi
tohtoročné investície, ktoré sa budú
realizovať, nedostane rekonštrukcia ich ulice. Pre obavy, že by sa tak
naozaj stalo, rozhodli sa prísť medzi
poslancov a rozdali im svoj písomný názor. Napokon však poslanci o
investíciách nerozhodovali a schvaľovanie prostriedkov na tohtoročné
investície z Rezervného fondu mesta
presunuli na rokovanie začiatkom
marca.
O probléme a súčasnom stave Ul.
B. Němcovej nás informoval obyvateľ Dalibor Košár: „Pred dvoma
rokmi sa naša ulica rozkopala pre rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie.
Povrch vozovky sa po skončení týchto prác iba dosypal štrkom. Napriek
prísľubom zo strany mesta sa uplynulé dva roky nič neurobilo. Máme
tu Národné tréningové centrum, kde

chodia diváci prakticky z celého Slovenska a jazdia po jamách a štrku.
Bolo tu finále Slovenského pohára
vo futbale, reprezentačné zápasy tu
hrajú ženy a slovenská mužská „21“.
A ulica je v havarijnom stave.“ Navyše poznamenal, že Ul. B. Němcovej slúži i na spojenie akvaparku
s historickým centrom Spišskej
Soboty a po rozbitej ceste jazdí aj
turistický vláčik, čo určite nerobí
dobrú propagáciu Popradu. Ulicou
takisto prechádza veľa turistov a
návštevníkov mesta zo železničnej
a autobusovej stanice do Spišskej
Soboty.
Občania sa v minulosti stretli s
niektorými poslancami a stále veria,
že k rekonštrukcii tejto ulice dôjde
ešte v tomto roku. Dúfajú, že sa dostane do tohtoročných investičných
akcií.			 (mar)

Hromadné nešťastie pri dopravnej nehode

Minulý týždeň vo
štvrtok došlo popoludní na ceste medzi
Popradom a Spišským Bystrím k dopravnej nehode, pri
ktorej osobné auto
zrazilo skupinu detí.
Na mieste zasahovali
aj leteckí záchranári.
„Podľa predbežných
informácií pri zjazde
z kopca Vysová zo zatiaľ nezistených príčin
66-ročný Kežmarčan zrazil pravdepodobne v dôsledku šmyku skupinu
detí, ktoré išli po ceste. Vozidlo následne zišlo do priekopy a prevrátilo
sa na strechu. Pri nehode sa zranilo
dvanásť detí, z toho dve ťažko, štyri
stredne ťažko a šesť ľahko. Vodič zranený nebol a dychová skúška na alkohol
bola u neho negatívna. Presné príčiny
a okolnosti tejto nehody vyšetruje popradský vyšetrovateľ,“ uviedol krajský
policajný hovorca z Prešova Daniel
Džobanik.
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K udalosti leteli aj leteckí záchranári z Popradu. „Na mieste zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému. Lekár leteckých
záchranárov si do svojej starostlivosti
prevzal najťažšie zranené dievča vo
veku asi 12 rokov, ktoré utrpelo vážny úraz hlavy. Po napojení na umelú
pľúcnu ventiláciu bolo v kritickom
stave letecky prevezené do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach,“ dodala hovorkyňa VZZS ATE Zuzana
Hopjaková.		
(ppv)

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
s.r.o., Mierové námestie 399, 059 16 Hranovnica			
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