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Pred popradskou Arénou pochovali basu
Fašiangové obdobie sa skončilo, začal sa štyridsaťdňový pôst.
Podľa slovenskej tradície sa obdobie plesov, karnevalov a veselíc končí vždy pochovaním basy.
Mesto Poprad každoročne organizuje takéto podujatie spojené s karnevalom pre deti pred
Arénou Poprad. Využitá býva aj
ľadová plocha, avšak počasie to
zariadilo inak.
Všetkých prítomných privítalo v nedeľu nádherné slnečné
počasie. O zime, snehu, či ľade
nemohla byť ani reč. O zábavu
však bolo postarané, a to v podaní FS Vagonár, DFS Venček,
pod moderátorskou taktovkou
obľúbeného uja Ľuba z Košíc.
Samotného aktu pochovania
basy sa zhostili členovia FS Vagonár. „Tento tanec bol vytvorený
na naše 35. výročie v roku 2007.
Oprášili sme opäť fašiangové
kroje, tak ako každý rok. Tradícia hovorí o tom, že pochovaním
basy sa končí zábava a veselosti. Začína 40-dňový pôst pred
Veľkou nocou,“ povedal folklorista Ľubomír Kopaničák. „Fašiangy sme prežívali cez rôzne vy-

stúpenia hlavne na plesoch. Sme
radi, že si už aj trochu oddýchneme,“ doplnil ho s úsmevom jeho
kolega Radoslav Turek.
V príjemnom počasí sa plocha
pred Arénou utešene zaplnila
a nechýbali ani deti v maskách. Aj
keď to nebola práve ľadová zábava, ujo Ľubo svojou fašiangovou
diskotékou dostal do varu malých aj veľkých.
(mav)

Uviedli premiéru ďalšej hry v angličtine

V Dome kultúry v Poprade si
mohli diváci minulý piatok pozrieť divadelnú hru Williama
Shakespeara The Merchant of venice (Kupec benátsky) v réžii Tatiany Husárovej a v podaní hercov
z Gymnázia na Kukučínovej ulici
v Poprade. Divadelníci z Art Aca-

demy predstavili premiéru skvelej
divadelnej hry o sile priateľstva,
moci peňazí, o pomste, milosrdenstve a ako inak, o láske a viere
vo víťazstvo zdravého rozumu.
Tragikomédiu zahrali amatérski
herci v anglickom jazyku. Študenti
majú možnosť rozvíjať svoje jazy-

kové schopnosti, ako aj komunikáciu v cudzom jazyku. „Máme
ešte veľa čo zlepšovať a máme sa
kam vyvíjať, ale vcelku to je famózna idea,“ povedal herec Tadeáš
Tauchin, ktorý hral postavu starého Žida Shylocka, pracujúceho
s peniazmi. „Po vystúpení v nás
všetkých prevládala dokonalá eufória,“ dodal herec.
Študentov režisérka obsadila
do známej hry plnej nečakaných
situácií. 28 ľudí sa podieľalo
na príprave Kupca benátského.
„Nácvik trval pol roka a až na
premiére som si uvedomila, ako
sa študenti krásne za tých šesť
mesiacov vypracovali,“ vyjadrila
sa režisérka Tatiana Husárová.
Živá hudba v podaní renesančných coverov moderných hitov
spestrovala anglické divadelné
predstavenie.
(Pokračovanie na str. 8)

Zdravé komunity
Po približne dvoch rokoch
„mŕtveho programu“ Zdravé komunity sa vlani podarilo tento
projekt oživiť. V súčasnosti je do
neho zapojených 120 vyškolených
zdravotných koordinátorov a asistentov. Na piatkovej konferencii
Zdravé komunity v Poprade splnomocnenec vlády pre rómske
komunity Peter Pollák povedal:
„Som rád, že sa nám po roku podarilo dostať tento program do
životaschopnosti. Tento projekt je
programom, ktorý zlepší zdravotný stav v rómskych komunitách.“
Podľa neho je zdravotný stav v
rómskej populácii dlhodobo zlý a
u časti tejto populácie súvisí aj so
zrušením povinného očkovania
na niektoré ochorenia.
V roku 2014 je na pol roka vyčlenených zo štátneho rozpočtu
na tento projekt 750 000 eur. Vlani
si vyžiadal 350 000 eur. (red/sita)
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STRUČNE

MESTO Poprad podalo žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu Revitalizácia
priestorov na Námestí sv. Egídia
v Poprade - fontána, medzikostolie, predajné stánky, chodníky, verejné osvetlenie, odberné zariadenie. Dňom podania
návrhu 14. februára 2014 bolo
začaté stavebné konanie. Viac na
www.poprad.sk.
MESTO Poprad podalo 5.
februára 2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica 1. mája
v Poprade. Územné rozhodnutie sa na stavbu nevyžaduje.
Dňom podania žiadosti bolo
začaté stavebné konanie. Viac
na www.poprad.sk.
PRERUŠENIE distribúcie
elektriny bude v pondelok 10.
marca od 7. hod. do 16. hod. na
uliciach: Na letisko 9005, Šarišská 9000, Magurská, Odbojárska, Gemerská, Jokaiho, Tekovská, Kysucká 13-27, Oravská 38,
Spišská 3738-3741. V utorok 11.
marca bude distribúcia prerušená na Nešporovej ul. a Vodárenskej 100, 104.
PREMIETANIE filmu a beseda s Igorom Papom, objaviteľom jaskyne Mesačný tieň
– najväčšej vo Vysokých Tatrách, bude v sobotu 8. marca
o 19. hod. v Starom Smokovci
v reštaurácii U Michalka.
V TATRANSKEJ galérii sa
v utorok 11.marca o 17. hod.
uskutoční prednáška na tému
Podolínec - rímsko-katolícky
farský Kostol Nanebovzatia
Panny Márie. Prednášať bude
Daniela Horváthová.
(ppš)

•

•

•

•

Päťbojári zo základných škôl na gymnáziu
V priestoroch Gymnázia na
Kukučínovej ulici v Poprade sa
minulý týždeň vo štvrtok konal
druhý ročník Prírodovedného
päťboja pre žiakov základných
škôl. S náročnými úlohami sa
najlepšie popasovalo družstvo
Kométy zo ZŠ s MŠ na Francisciho ulici v Poprade.
Pre veľký záujem sa gymnazisti
z Kukučínovej rozhodli Prírodovedný päťboj zopakovať po roku
opäť. „Súťažia päťčlenné tímy žiakov základných škôl z okresu Poprad. Riešia úlohy z matematiky,
fyziky, biológie, informatiky a chémie. Súťaž má dve časti. V teoretickej dostanú tímy na úvod prvý
príklad z každej oblasti, no kým ho
nevyriešia, tak sa nemôžu dopracovať k druhému príkladu. Za každý
správny je jeden bod. Maximálne
môžu získať 50 bodov. V druhej
časti sa tímy venujú praktickým
úlohám. Za každú môžu získať od 0
po 5 bodov,“ opísala priebeh súťaže
zástupkyňa riaditeľa Gymnázia na
Kukučínovej ulici a organizátorka

Iveta Šatanková.
Súťaže sa zúčastnilo sedemnásť
tímov z trinástich základných škôl
nielen z Popradu. Najviac sa však
darilo práve domácej ZŠ s MŠ na
Francisciho ulici, ktorú reprezentovalo družstvo Kométy. Zviedla
tuhý boj o víťazstvo s ďalšou popradskou ZŠ s MŠ na Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote a tretie
miesto obsadila ZŠ s MŠ na Ulici

Fraňa Kráľa vo Veľkej. Až na štvrtom mieste sa umiestnila prvá cezpoľná - ZŠ Mierová vo Svite. Celá
súťaž má podľa organizátorky Ivety
Šatankovej zmysel. „Robíme to preto, aby sa prevažne deviataci vedeli
otestovať v porovnaní s ostatnými
školami. Samozrejme z toho získavajú aj výhody. Prvé tímy dostanú
body do prijímacích pohovorov v
našej škole,“ vysvetlila.
(mav)

Za otravu rýb hrozí vysoká pokuta a rok väzenia

Polícia a inšpekcia životného prostredia hľadajú
pôvodcu masového úhynu rýb v rieke Poprad. Jeho
príčinou bol vysoký stupeň znečistenia vody kyanidmi. Výskyt uhynutých rýb na hladine rieky Poprad
zaznamenali pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku ešte v polovici februára v úseku od
Popradu-Matejoviec až po obec Huncovce. Ide približne o sedemkilometrový úsek rieky Poprad, z väčšej časti na území okresu Kežmarok. Pri obhliadke v
teréne na tomto úseku bol zistený masívny úhyn rýb,
hlavne lipňov a pstruhov rôznych vekových kategórií.
Za otravu rýb hrozí tomu, kto ju spôsobil pokuta až
do výšky 166 000 eur. Okrem toho hrozí páchateľovi za
tento skutok trest odňatia slobody až na jeden rok. V
prípade úhynu rýb v rieke Poprad začala polícia trestné
stíhanie pre prečin ohrozenia a poškodenia životného
prostredia. Prípad vyšetruje Obvodné oddelenie Policajného zboru v Poprade. Obvinený zatiaľ nebol nikto,

prípad polícia vyšetruje. Pribrala znalca, ktorý bude
skúmať vzorky vody a uhynutých rýb.
Prípadom úhynu rýb sa okrem polície zaoberá aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Preveruje možné zdroje tohto znečistenia vody. Sústredí sa predovšetkým na priemyselnú časť Poprad-Matejovce.
Podľa riaditeľa Správy TANAPu Pavla Majka si treba
v prvom rade uvedomiť, že rieka Poprad je územím európskeho významu. „Žije tu množstvo živočíchov, ktoré
sú naviazané na seba a otrava sa neskončí len úhynom
rýb,“ uviedol P. Majko. Ryby sú potravou aj pre kormorány alebo vydru riečnu. To, čo sa udialo na rieke
Poprad, prirovnal k vyhorenému lesu. „Otrávenie rieky
znamená, že sa tam všetko začína odznovu. Som prekvapený, že v roku 2014 je niečo také možné. Myslel som
si, že kontrolné mechanizmy sú na oveľa vyššej úrovni,“
dodal P. Majko. Zároveň však nevylúčil, že otrava môže
byť aj dielom nejakej fyzickej osoby.
(red/sita)

Kontrolované subjekty musia zistené nedostatky odstrániť

Na februárovom rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Poprade predložila hlavná kontrolórka mesta Zita Kozlerová
správu o kontrolnej činnosti
za rok 2013.
Zhrnula: „V minulom roku
vykonal útvar hlavnej kontrolórky 33 kontrolných akcií v subjektoch, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti podľa zákona o
obecnom zriadení. Z toho bolo
5 kontrol na mestskom úrade,
11 v rozpočtových organizáciách
Mesta Poprad, 6 v obchodných
spoločnostiach, v ktorých má
mesto majetkovú účasť, 7 v subjektoch, ktorým bola z rozpočtu

mesta poskytnutá účelová dotácia a po dve kontroly u zriaďovateľov neštátnych školských subjektov a zariadení, ktorým bola
poskytnutá dotácia a u neverejných poskytovateľov sociálnej
služby, ktorým bol poskytnutý
finančný príspevok podľa príslušnej legislatívy. Dvadsať kontrolných akcií bolo ukončených
bez nedostatkov, v ostatných
prípadoch vedúci jednotlivých
kontrolovaných subjektov na
základe výsledkov kontrol prijali
na nápravu zistených nedostatkov celkom 87 opatrení.“
Z vykonaných kontrol bolo
okrem iného 8 následných fi-

nančných kontrol zameraných
na kontrolu hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami
a majetkom mesta Poprad, jedna
komplexná kontrola ako príprava na spracovanie stanoviska k
záverečnému účtu za rok 2012,
7 kontrol sa týkalo dodržiavania
všeobecne záväzných nariadení,
6 bolo tematických kontrolných
akcií a 7 zameraných na kontrolu splnenia opatrení.
Hlavná kontrolórka konštatovala, že najviac nedostatkov
pretrváva pri dodržiavaní zákona o finančnej kontrole a
vnútornom audite, a to najmä

pri zabezpečovaní predbežnej
finančnej kontroly a pri dodržiavaní zákona o účtovníctve.
Druhou oblasťou s vysokým
počtom nedostatkov bola oblasť
odmeňovania v rozpočtových
organizáciách, kde dochádzalo
k porušovaniu zákona o odmeňovaní vo verejnom záujme pri
zaraďovaní do platových tried,
započítaní praxe, vysoký počet
nedostatkov sa vyskytoval i v
oblasti dodržiavania Zákonníka práce v pracovnoprávnych
vzťahoch, odmeňovaní, práci
nadčas a dohodách o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.
(mar)
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Aréna privíta najlepších tanečníkov
V popradskej športovej hale
Aréna sa túto sobotu 8. marca,
po päťročnej prestávke, predstaví na Majstrovstvách Slovenskej
republiky v štandardných tancoch to najlepšie, čo súčasná slovenská tanečná scéna ponúka.
Vyhlasovateľom súťaže je Slovenský zväz tanečného športu,
usporiadateľom je Tanečné centrum Fortuna Poprad v spolupráci
s mestom Poprad a ZUŠ Letná
Poprad. „Tanečníci sa na Majstrovstvách SR budú uchádzať o tituly
v siedmich kategóriách – Juniori
I, juniori II, mládež, do 21 rokov,
dospelí, seniori a formácie. Tí na-

K výročiu

V tomto roku vstúpili noviny
Poprad už do XXV. ročníka svojho
vychádzania. Pri tejto príležitosti
pripravila redakcia novín Poprad
vydanie mimoriadneho propagačného čísla, ktoré dostanú v týchto
dňoch všetky domácnosti v Poprade. Do schránok bude distribuované spolu s prvým číslom mesačníka Poprad, ktorý bude vychádzať
vždy prvý týždeň v mesiaci a vydáva ho mesto Poprad.
(red)

júspešnejší budú nominovaní na
majstrovstvá Európy a sveta“, uviedol Peter Pastorek, prezident TC
Fortuna. Súťažiť sa začne o 10.

hod. Celodenné zápolenie vyvrcholí galaprogramom od 19.hod.
Okrem tanečných párov, ktoré

budú bojovať vo finále o majstrovský titul, sa o dobrú atmosféru
na galavečere postarajú aj hostia
- členovia klubu Lafranconi z Bratislavy predvedú dynamické choreografie akrobatického rokenrolu
a popradská tanečná skupina Fearless hip-hop a breakdance.
„Na predkolách i galaprograme
Majstrovstiev Slovenska v štandardných tancoch radi privítame
všetkých fanúšikov tanečného
športu, ktorí prídu povzbudiť
domáce tanečné páry,“ dodal P.
Pastorek. Vstupenky sa budú
dať kúpiť priamo na mieste
pred súťažou.
(šif)

Preventívno-bezpečnostná akcia
Preventívno-bezpečnostná
akcia pod názvom Trestná činnosť sa konala minulý týždeň
v stredu 26. februára na teritóriu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade.
Počas dvojhodinovej akcie policajti skontrolovali viac ako 300
motorových vozidiel a takmer
400 osôb. Dychovej skúške sa
podrobilo 142 vodičov - s negatívnym výsledkom.

Osobitná kontrola so zameraním na dodržiavanie cestnej
premávky nemotorovými účastníkmi sa 3. marca konala v celom
Prešovskom kraji. Policajti pri nej
zistili 180 priestupkov, z toho 142
vyriešili v blokovom konaní, 35
napomenutím a 3 priestupky boli
postúpené na správne konanie. V
prípade vodičov motorových vozidiel bolo v 4 prípadoch zistené
požitie alkoholu.
(krp)

•

Krátke správy

PRE školské kolektívy pripravila v týždni od 17.marca do 21.
marca Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť možnosť
navštíviť vybrané vodárenské objekty a ČOV s odborným výkladom. Jednotlivé školské kolektívy
sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0918
601 339.
VÝJAZDOVÝ odber krvi Národnej transfúznej služby Poprad
sa uskutoční v pondelok 10. marca od 9.30 do 12. hod. v Základnej
škole s MŠ Vagonárska v Poprade
– Spišskej Sobote.
OBĽÚBENÝ program Spievankovo s Máriou Podhradskou a Richardom Čanakym zavíta do Popradu. V nedeľu 9. marca o 15. hod.
si ho deti môžu prísť pozrieť do popradského kina Cinemax.
V SOBOTU 8. marca budú
mať návštevníci ZOC Max v Poprade možnosť stretnúť aktuálneho vicemajstra Európy v pretekoch cestných automobilov FIA
ETCC Maťa Homolu. So sebou
prinesie aj počítačový simulátor
RRS, na ktorom počas zimy trénuje. Záujemcovia si budú môcť
vyskúšať jazdu na simulátore
a tí najrýchlejší získajú aj zaujímavé ceny.
(ppš)

•
•

•

Robert Fico zablahoželal ženám v Poprade k ich sviatku
Predstavitelia politickej strany SMER - sociálna demokracia si aj tento rok, ako tradične
v marci pripomínajú sviatok
Medzinárodného dňa žien podujatiami po celom Slovensku.
Počas „šnúry MDŽ“ zavítali aj
na východ Slovenska, do Popradu. „Prakticky od okamihu
ako vznikla strana SMER-SD
sme mali veľmi pozitívny vzťah
k Medzinárodnému dňu žien,
pretože si myslíme, že je škoda,
aby sme na Slovensko prinášali sviatky z celého sveta, ktoré
s nami nemajú nič spoločné.
Máme taký záväzok, že pokiaľ

budeme pôsobiť na politickej scéne, bez ohľadu na to, či budeme
v opozícii alebo vo vláde, tieto
stretnutia s ľuďmi budeme organizovať,“ povedal Robert Fico.
Pod Tatrami privítala predstaviteľov strany SMER-SD zaplnená Aréna Poprad. Záujem
o stretnutie s Robertom Ficom
bol taký veľký, že organizátori
boli nútení uvoľniť ďalšie desiatky voľných miest. K sviatku MDŽ
zablahoželali ženám aj podpredsedovia strany Pavol Paška, Róbert Kaliňák a Marek Maďarič.
O príjemnú atmosféru sa okrem
politikov postaral aj Mário
„Kuly“ Kollár, Drišľak či
Berco Balogh & Zlaté Husle.
„Nejde o žiadnu politiku.
Pozveme ženy, pripravíme
im kultúrny program, snažíme sa im prihovoriť „ľudskou
rečou,“ vtipmi, zábavnými
príhodami, to je to, čo dnes
ľudia potrebujú viac ako nejaké politikárčenie,“ uviedol na
margo stretnutí so ženami
predseda strany SMER- sociálna demokracia.
V závere kultúrneho programu Robert Fico symbolicky odovzdal kyticu kvetov

dvom ženám oceneným za ich
dlhoročnú prácu v prospech regiónu
a ľudí. Túto tradíciu založila strana SMER- SD pred niekoľkými
rokmi, aby si uctila tých, ktorí
nezabúdajú na ľudí okolo seba.
V Poprade bola ocenená Helena
Chlebovcová, ktorá je dlhoročnou dobrovoľnou pracovníčkou
v sociálnej oblasti a 72-ročná
Anna Švorcová - zdravotná sestra s vášnivou záľubou vo folklóre.
„Sme zvyknutí, že osobnosti, ktoré
sú medializované, ani zďaleka

nespĺňajú kritéria na osobnosti.
Sú však ľudia v regiónoch a mestách, ktorí robia záslužnú prácu
a buď o nich nikto nevie, alebo
ich nikto nevie oceniť. Preto sa
pýtame ľudí, ktorí poznajú daný
región, komu by sme mohli poďakovať za celoživotnú prácu,
ktorú robí. Toto oceňovanie
sa stretáva s veľkým ohlasom
a práve preto je aj toto tradícia,
v ktorej chceme v budúcnosti pokračovať,“ konštatoval predseda
PP-28
vlády SR Robert Fico.
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Volebná kampaň
Pred voľbou prezidenta SR,
ktorej prvé kolo sa uskutoční v
sobotu 15. marca, prebieha volebná kampaň. Začala sa minulý
piatok a skončí sa 48 hodín pred
začiatkom voľby. Volebnú kampaň môžu kandidáti využiť aj v
novinách Poprad podľa platného cenníka inzercie.
Ak sa bude konať druhé kolo
voľby, kampaň sa začína vyhlásením výsledkov prvého kola
ústrednou volebnou komisiou a
končí sa 48 hodín pred konaním
druhého kola voľby.
(ppp)

Úspešná
reprezentácia
Na krajskom kole súťaže v prednese slovenských povestí koncom
februára v Prešove reprezentovali
Popradský okres žiaci Simona Janigová zo ZŠ v Tatranskej Lomnici a Ivana Mečárová a Michal
Murár zo Spojenej školy na Letnej
ul. v Poprade, kde získali prvé a
druhé miesta. Simona Janigová
postupuje na celoslovenské kolo
do Šale, kde bude reprezentovať
Prešovský samosprávny kraj. Organizátori súťaže v prednese slovenských povestí z Popradu súťažiacim blahoželajú a ďakujú za
úspešnú reprezentáciu.
(hre)

Rozhovor
V povedomí verejnosti je už
od roku 1980. Má 45 tried, do
ktorých chodí 1094 žiakov. Pracuje v nej 134 zamestnancov.
Sedem učiteľov je zo Spolkovej
republiky Nemecko. To je Spojená škola na Ulici Dominika Tatarku v Poprade. O jej minulosti,
prítomnosti i budúcnosti sme
sa rozprávali s riaditeľom
školy Dušanom Nebusom.
Gymnázium na Ulici
Dominika Tatarku otvára svoje
brány študentom už štvrté desaťročie. Za toto obdobie prešla
škola viacerými zmenami. Ktorá
z nich v posledných rokoch bola
podľa vás najpodstatnejšia?
- „Pravdepodobne tá z roku
2009. Vtedy došlo k pričleneniu
tried základnej školy ku gymnáziu
a vznikla Spojená škola na Ulici
Dominika Tatarku. Znamená to,
že naša škola má žiakov základnej
školy, 8-ročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, ďalej máme triedy 4-ročného
gymnázia a v neposlednom rade
bilingválnu slovensko-nemeckú
sekciu. Organizačné zmeny zo

Redakciu navštívili školáci
Vzdelávací proces v popradských základných školách
pozostáva aj z praktických
ukážok toho, o čom sa žiaci
práve učia. Navštevujú mnohé
inštitúcie a zúčastňujú sa rôznych exkurzií.
Jedna z nich sa konala aj
v priestoroch Televízie Poprad

a redakcie novín Poprad. Štvrtáci ZŠ s MŠ na Vagonárskej ulici
v Spišskej Sobote sa oboznámili
s prácou redaktorov.
Minulý týždeň v stredu sa
deti dozvedeli, ako vyzerá pracovný deň redaktora v mestskej
televízii a novinách. Výsledkom
ich poznatkov bude projekt,

ktorý majú za úlohu spracovať.
„Predmetom slovenského jazyka
vo štvrtom ročníku sú aj témy
o masmédiách. Povedali sme si,
že je lepšie jedenkrát vidieť ako
stokrát počuť,“ povedala triedna
učiteľka 4. A triedy Anna Bachledová.
Školáci si z exkurzie odniesli veľa nových zážitkov.
„V televízii sa mi páčila
nahrávacia miestnosť, kde
sa reportáže spracovávajú. Zaujalo ma, keď redaktori hovorili o tom, čo
všetko musia urobiť, aby
vytvorili jednu reportáž.
V redakcii novín bolo zaujímavé, ako treba všetko
nahrať, zakresliť a skontrolovať, aby v novinách
neboli žiadne chyby. Je to
podľa mňa veľmi ťažká
práca. Všetky informácie
musia prácne zháňať,“
Štvrtáci zo Spišskej Soboty navštívili aj redakciu novín Poprad, kde sa zhodnotil štvrták Marko
dozvedeli, ako vznikajú noviny.		
FOTO – Silvia Šifrová Lojek.
(mav)

Verejná diskusia pre spotrebiteľov
Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade sa v piatok 7. marca o 14. hod. uskutoční stretnutie a verejná diskusia pre spotrebiteľov a širokú
verejnosť. Podujatie organizuje Monika Jankovská,
štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
v spolupráci so združeniami na ochranu spotrebispomínaného roka znamenali i
to, že starostlivosť o telesne postihnutých žiakov sme rozšírili aj
na stredoškolských študentov, čo
je 35 integrovaných v štandardných triedach. Životaschopný bol
aj projekt Centra olympijskej prípravy pri Ministerstve školstva
SR, ktorý fungoval v rokoch 2009
- 2013. Dôkazom toho sú športovci - naši absolventi, ktorí reprezen-

teľa. Témou sú nečestné zmluvy a nekalé praktiky
nebankových subjektov, ako sa vyhnúť problémom
s nebankovými subjektmi a ako ich riešiť. Ďalej
ako sa uzatvárajú nevýhodné zmluvy, ako sa brániť
v súdnom konaní a v exekúcii, možnostiach štátu
pri ochrane spotrebiteľa a ďalšie.
(ppp)

jediná svojho druhu na Slovensku,
keďže garantom je SRN. Tam je
štúdium 5-ročné. To, že naša škola
ponúka kvalitné vzdelanie, dokazuje aj úspešnosť prijatia na vysoké
školy. U absolventov BS ide o maximálnu – stopercentnú úspešnosť,
abiturienti zo 4-ročného gymnázia dosahujú 99,6%. Nemôžeme
zabudnúť ani na úspechy našich
študentov na celoslovenských či

šie gymnázium v Prešovskom kraji
a prisúdili jej siedme, resp. ôsme
miesto v rámci Slovenska. Teší nás
to a priznávam, možno aj trochu
viac nám to otvára dvere pri rôznych rokovaniach.“
Aké sú vaše vízie do
budúcnosti?
- „Udržať si dobrý kredit, ktorý
sme všetci spoločne dlhé roky budovali. Radi by sme zachovali aj
medzinárodný rozmer našej školy. Zapájame sa do
projektov, ktoré organizuje
Európska únia či UNESCO. Bilingválna sekcia má štatút PASH. Je to
najvyšší celosvetový atest v rámci
škôl pod gesciou SRN. Záujem
o ďalší rozvoj „bilingválok“ potvrdil aj nový nemecký veľvyslanec na
Slovensku Michael Schmunk pri
nedávnej osobnej návšteve našej
školy. No predovšetkým chceme,
aby Spojená škola na Ulici Dominika Tatarku v Poprade bola širokospektrálnou modernou školou,
ktorá si zachová dodržiavanie tých
pravidiel a vyznávanie tých hodnôt, ktoré ju robia v dobrom zmysle slova tradičnou.“
Zuzana Suchá
SŠDT Poprad

Chceme školu modernú a tradičnú zároveň
tovali Slovensko na
ZOH v Soči. Lyžiari
bratia Žampovci, Bendík, Kantorová či sánkarka Gbúrová. Na
olympiáde sa predstavil aj náš súčasný
študent - sánkar Jozef
Petrulák.“
Škola je teda už vyprofilovaná.
Čo ponúka v súčasnosti?
- „Verejnosť nás spája s „klasickým“ 4-ročným gymnáziom. Jeho
triedy majú tradičné zameranie
na prírodovedné predmety, cudzie
jazyky a programovanie. Jedinečná je už spomínaná slovensko-nemecká bilingválna sekcia, ktorá je

medzinárodných súťažiach. Nedávno reprezentoval Slovensko na
celosvetovej prírodovednej súťaži v Indii
náš študent z bilingválnej sekcie Oliver
Pitoňák.“
SŠDT v Poprade si
všimol aj Inštitút pre sociálne
a ekonomické reformy (INEKO). Vo svojom hodnotení ju
zaradil pomerne vysoko. Čo to
pre školu znamená?
- „Je to potvrdenie kvality našej
práce i záväzok do budúcnosti. Nezávislí odborníci ohodnotili našu
školu dva roky po sebe ako najlep-
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Najrýchlejšie predávané byty

9. marec o 10. hod. - Dom kultúry Poprad – divadelná sála
O FÚZATEJ SNEHULIENKE /
Divadlo na doske Prievidza
Rozprávka plná zaujímavých
nápadov s množstvom humoru,
pesničiek s peknými aj známymi melódiami, so živou hudbou
sprevádzanou zaujímavým nástrojom a s prvkami klauniády. Vstupné: 1,50 €

z novostavieb v Poprade – Corrib Tower

V centre, a predsa v pokojnej
časti Popradu – na križovatke
ulíc Francisciho a Levočská, sa
nachádza nový moderný obytný komplex Corrib Tower.
Celkovo je v ňom
59 bytov s rozlohou
od 37 do 125 m2, ale
už iba dvanásť nemá
majiteľa.
Byty sú najrýchlejšie predávané z
novostavieb v Poprade. Niet sa čo čudovať, pretože všetky sú veľmi dobre
dispozične riešené
a z tých s najväčšou rozlohou
je jedinečný výhľad na celý
Poprad. Práve nadštandardné
exkluzívne byty sa predávali
najlepšie.
Všetky byty - od garsóniek,
po jedno, dvoj, troj až štvorizbové - majú balkóny alebo terasy.

Pri výstavbe celého bytového
domu boli použité najmodernejšie materiály, vďaka čomu

sú zaručené energetické úspory a nízke náklady. Budova má
spoločnú kotolňu, pričom v
každom byte je výmenníková
stanica.
„Na prízemí Corrib Tower sa
nachádzajú obchodné priestory a
priestory občianskej vybavenosti,

v suteréne sú k dispozícii podzemné parkovacie státia, ale parkovanie je možné aj pred a za bytovým
domom. Ku komplexu
patrí tiež oddychová
zóna s rozlohou 500
m2 s detským ihriskom.
Budova stojí vo vynikajúcej lokalite neďaleko centra a zároveň v
kľudnej časti Popradu.
Obyvatelia majú blízko do mesta, obchodov
či do škôl,“ uviedol
Rastislav Troščák z
realitnej spoločnosti
Benard group.
Corrib Tower poskytuje nielen priestor pre
komfortné bývanie, ale hlavne
šancu žiť v príjemnom prostredí na okraji centra, odkiaľ sú
pre obyvateľov ľahko dostupné
všetky obchody a služby. Bližšie podrobnosti sú na webovej
stránke www.corrib.sk. PP-23

16. marec o 19. hod. - Dom kultúry Poprad - divadelná sála
HOSPODSKÁ / DIVADLO
BOLKA POLÍVKY A DIVADELNÝ SPOLOK FRÍDA
Vstupné: 13 €
18. – 21. marec o 17. hod. - Dom
kultúry Poprad - klub Zóna
FESTIVAL JEDEN SVET 2014 /
PREMIETAJ AJ TY
Medzinárodný festival
dokumentárnych filmov
Mesto Poprad realizuje v dome
kultúry (klub Zóna alebo divadelná sála) prehliadku najzaujímavejších filmov medzinárodného
festivalu dokumentárnych filmov
Jeden svet - s tematickým podtitulom „Premietaj aj Ty“, ktorý je
venovaný ochrane ľudských práv
a slobôd, dianiu doma a vo svete,
ale aj ekologickým problémom a
katastrofám. Prehliadka je organizovaná v spolupráci s OZ Človek v ohrození. Vstupné: 1,70 €
v predpredaji,
2 € v deň premietania

Český horolezec si zranil nohy

V nedeľu 2. marca popoludní zasahovali horskí a
leteckí záchranári vo Vysokých Tatrách, kde približne
60 metrov pod vrcholom Javorového štítu vypadol
zo steny jeden z dvojice českých horolezcov. Zranený sa nachádzal na mieste, kde nebolo možné pris-

Stagnujete v práci? Chcete
si zvýšiť kvalifikáciu? Radi by
ste zmenili zamestnanie alebo
potrebujete poradiť v kariére?
S odpoveďou na tieto otázky
vám pomôžu Poradenské centrá pre dospelých (PCD), ktoré
začali vznikať v jednotlivých
regiónoch Slovenska v rámci
národného projektu Ďalšie
vzdelávanie a poradenstvo
pre dospelých ako nástroj
lepšej uplatniteľnosti na trhu
práce. Jedno z PCD pôsobí od
minulého roka aj v Starej Ľubovni a už o pár týždňov bude
určené dospelým zamestnaným
nielen z okresu St. Ľubovňa,
ale i okolitých miest a obcí ako
napr. okres Poprad či Kežmarok. Viac informácií poskytla
v rozhovore tútorka centra Lucia Ľachová.
Čo sú teda Poradenské centrá
pre dospelých a aké je ich poslanie?
Na Slovensku funguje momentálne 25 centier, ktoré vznikli v
rámci národného projektu. Realizuje ho Národný ústav celoživotného vzdelávania so sídlom
v Bratislave, ktorý finančne pod-

táť, a tak k nemu spustili na lane lekára z vrtuľníka.
Muž mal po približne desaťmetrovom páde zranené
dolné končatiny. Po ošetrení ho vrtuľník evakuoval z
terénu a previezol do Popradu, kde ho prevzala posádka Rýchlej zdravotnej pomoci.
(ztu)

poril Európsky sociálny fond.
Zmyslom PCD je bezplatne poskytovať odborné a poradenské
služby, ponúkať vzdelávacie programy pre zamestnaných dospelých ľudí, ktorí si chcú doplniť,
prehĺbiť kvalifikáciu, majú chuť
podniknúť niečo vo svojej kariére.
Projekt nie je určený nezamest-

pre súčasný pracovný trh aj zamestnávateľské zväzy a združenia. Ide o vzdelávanie v remeslách
a službách, ťažbe a úprave surovín, hutníctve, poľnohospodárstve, drevospracujúcom, papierenskom,
automobilovom
priemysle, tiež v stavebníctve,
v strojárstve a elektrotechnike.

Keďže našou cieľovou skupinou
sú zamestnaní ľudia, vzdelávacie
programy budú prebiehať cez
víkendy alebo vo večerných hodinách. Ich situovanie je trochu
zložitejšie, lebo jednotlivé pracovné činnosti sa budú otvárať
väčšinou na stredných odborných školách, s ktorými Národný
ústav celoživotného vzdelávania spolupracuje a ktoré tieto
odbory aj vyučujú. Nie je tu
teda záruka, že kurzy sa budú otvárať len v Prešovskom kraji. Už
dnes vieme, že napr. kamenár si
bude musieť vycestovať za vzdelaním na stredné Slovensko, kde
je jediná odborná škola s týmto
zameraním.
Kde získajú záujemcovia viac
informácií?
Poradenské centrum pre dospelých sídli v Starej Ľubovni na
Jarmočnej 108 v Strednej odbornej škole, presnejšie v budove
ubytovne, 3. poschodie , č.d. 308.
Záujemcovia nás môžu kontaktovať osobne každý pracovný deň
od 9. do 17. hod., ale aj prostredníctvom e-mailu na adrese tutor.
sl@nuczv.sk.

Bezplatné kurzy pre dospelých

•

naným, ktorým sa prioritne venujú Úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny SR.
Dá sa tomu rozumieť tak, že
ponúkate šancu práve ľuďom, ktorí
už prácu majú, ale majú chuť vo
svojom zamestnaní niečo zmeniť?
Presne tak, chceme osloviť len
zamestnaných ľudí, živnostníkov,
mamičky na materskej dovolenke, ktoré sú v pracovnom pomere, zdravotne ťažko postihnutých,
ktorí, ale pracujú.
Aké odborné vzdelávanie budete môcť ponúknuť?
Centrálne sú definované modulové vzdelávacie programy
v desiatich odvetviach priemyslu,
ktoré pomenovali ako potrebné

•

•

•

O ktoré vzdelávacie programy,
podľa vašich odhadov, bude najväčší záujem?
Predpokladáme, že to budú napríklad kuchár, čašník, servírka,
strojárske profesie. Zaujímavo
znie someliersky, barmanský, baristický kurz, ale v dnešnej dobe
je žiadanou profesiou aj zvárač,
elektrikár, mechanik, autoopravár,
murár, tesár, kamenár, umelecký
kováč... Je to len stručný výpočet,
no evidujeme 44 pracovných činností, kde sú vytvorené modulové
vzdelávacie programy, v ktorých
záujemcovia môžu získať čiastočnú, ale aj úplnú kvalifikáciu.
*Ako, kedy a kde budú vzdelávacie programy prebiehať?

•

5. 3. 2014

Strana 6

Deti sa preniesli do rozprávky

Základná umelecká škola na
Štefánikovej ulici v Poprade
usporiadala už po druhýkrát výstavu s názvom Rozprávkovo II.
Vernisáž sa konala v priestoroch
Podtatranskej knižnice v Spišskej
Sobote minulý týždeň v utorok.
Výtvarné práce sú zamerané na
rozprávkové bytosti, ich prostredie
a krajinu. „Rozhodli sme opäť pre
rozprávkovo, pretože to minulý rok
malo dobrý ohlas. Zmenili sa práce,
prístup a technika. Prevažne tvorili
menšie deti, ale paralelne s touto výstavou máme aj výstavku vo

foyer Domu kultúry, kde vystavujú
starší žiaci. Ich práce pre zmenu parafrázujú známe osobnosti umenia.
Druhý diel Rozprávkova je úplne
iný. Pribudli nové témy, zaujímavé
kolekcie a techniky. Vystavených je
107 prác od 65 autorov,“ priblížil
výstavu jej kurátor a učiteľ ZUŠ
Rudolf Rabatin. „Tento rok sa deti
rozmaľovali do tajomných zámkov.
Zaujímavé bolo, ako niekoľko malých detičiek maľovalo princeznú.
Každý urobil aspoň jednu bodku
a výsledok je fantastický. Deti sa
na to veľmi tešili, pretože je im táto
téma blízka,“ doplnila učiteľka ZUŠ Anna Fedáková,
ktorá pracovala s 5 – 9 ročnými deťmi. Andrejka Kubáňová je jedným z nich. „Robila
som princeznú. Najskôr som
ju nakreslila, potom vystrihla
a vymaľovala. Pozadie som
tieňovala a miešala som farby,“ opísala svoju techniku
malá umelkyňa. Výstava potrvá v spišskosobotskej knižnici do konca marca. (mav)

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka stavebného poriadku
Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Náplň práce:
Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy – pôsobnosti stavebného úradu I. stupňa podľa Stavebného zákona na území
mesta Poprad.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebná fakulta,
prax v príslušnom odbore výhodou,
znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti,
bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
práca s počítačom – pokročilý,
vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
písomná prihláška na v výberový pohovor,
profesijný štrukturovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu,
kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

••
••
••
••
••
•

PP-29

Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 14. marec
2014 do 15. hod.
Prihlášku do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) s označením „stavebný poriadok“ na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Ples s rekordnou účasťou

V poslednú sobotu pred skončením fašiangov sa v spoločenskej sále Tatravagónky v Poprade konal ples Klubu Veličanov. Súčasťou výbornej zábavy
s kultúrnym programom bolo aj tanečné kolo masiek. Víťazkou sa stala
Daniela Trembáčová (na foto). Tohto roku zaznamenali na plese KV za
štrnásť doterajších ročníkov, rekordnú účasť, ktorá presiahla dvesto ľudí.

Vstupenky vyhrali

V predchádzajúcich dvoch vydaniach novín Poprad bola uverejnená
súťaž o vstupenky na koncert vynikajúcich slovenských kapiel Desmod a
IMT Smile, ktorý sa uskutoční v Poprade v sobotu 15. marca o 18. hod.
v športovej hale Aréna. Spomedzi tých, ktorí splnili podmienky boli vyžrebovaní – Marianna Macková, Tolstého ul., Poprad, M. Korenková, Jesenná ul., Poprad a Roman Slamený, Hôrka - Kišovce. Víťazom srdečne
blahoželáme. Vstupenky si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7,
Poprad) do 14. marca 2014 v pracovné dni do 15. hod. Pre fanúšikov si kapely pripravili viaceré prekvapenia. Zaujímavé bude určite vidieť spievať
spolu lídrov skupín Kuliho a Ivana Táslera. Vstupenky na koncert sa dajú
ešte zakúpiť prostredníctvom predajnej siete Ticketportal.
(ppš)

Študenti SOŠT v projekte

o rozvoji komunikácie

Stredná odborná škola techpreto sa vybrali i do evanjelického
nická na Kukučínovej ulici v Poartikulárneho kostola, ktorý bol
prade, sa zapojila do projektu
zapísaný v zozname UNESCO v
Comenius, ktorý podporuje
rámci zápisu súboru drevených
medzinárodnú spoluprácu medzi
chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka v roku 2008. Neobišli
vzdelávacími inštitúciami a propaguje jazykové vzdelávanie.
ani nový evanjelický kostol, ktorý
Spolu s ďalšípatrí medzi najmi troma kraji- Dali ste nám vedieť staršie pamiatky
nami chcú študenti špecifikovať
v Kežmarku a je postavený v maurskom slohu.
problémy a spôsoby komunikáV Lendaku sa študenti stretli
cie tínedžerov v dnešnej Európe,
s pani Halčinovou a Helenou Gallizistiť informácie o kultúrnych
kovou – správkyňou tamojšieho
a sociálnych rozdieloch v spôsoboch komunikácie v partnerských
múzea. Vrátili sa v čase niekoľko
krajinách, popísať vzťahy medzi
desiatok a možno aj stoviek rokov
generáciami a diskutovať o nich.
späť. Pani Halčinová porozprávala
Prvé stretnutie účastníkov bolo
o svojej rodine, deťoch, vnúčatách
v novembri v Prahe a začiatkom
a o tom, ako stále s nimi komunikuje najradšej osobne, aj keď ostatfebruára sa tzv. „comeňáci“ vybrali
né roky už aj ona má mobil, no
na pracovnú exkurziu po stopách
počítač, internet a iné vymoženosti
komunikácie v minulosti, živote
dnešnej doby odmieta. Porozpráa tradíciách staršej generácie do
vala aj povesť o Tatrách a goralskú
obce Lendak. Najprv sa však zastavili v kežmarskej lyceálnej knižnici,
rozprávku O umnom Jendrušovi.
ktorá je najväčšou školskou histoTieto historické slovesné skvosty
rickou knižnicou nielen na Slovenbudú comeňáci prekladať do anglického jazyka.
sku, ale aj v strednej Európe.
Ida Dubajová
Ústna forma komunikácie v minulosti prebiehala v kostoloch,
SOŠT v Poprade
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POVEDALI SLÁVNI
Ak padne veľký muž, aj po páde ostáva veľkým.

SENECA

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 5. marca má meniny Fridrich, zajtra 6. marca Radoslav, Radoslava, v piatok 7. marca Tomáš, v sobotu 8. marca Alan, Alana,
v nedeľu 9. marca Františka, v pondelok 10. marca Bruno, Branislava
a v utorok 11. marca Angela, Angelika.

MANŽELSTVO UZAVRELI
22. februára 2014 – Mgr. Daniela Štefaňáková a Ján Kostúr, Jana Polláková a Július Olej, Gabriela Vančová a Rastislav Havaš.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V dennom centre Poprad - Stráže oslavujú svoje narodeniny v 1.
štvrťroku 2014 títo členovia: 80 rokov - Jozef Oravec, 75 rokov - Jozef
Škirta, Helena Rošková, 70 rokov - Božena Ševcová, 60 rokov - Ružena Rošková, ostatní jubilanti - Anna Deverová, František Dunajský,
Anton Kornaj, Štefan Kornaj, Anna Majerčíková, František Ratkoš,
Anna Rošková, Mária Rusnáková, Marta Rusnáková, Danka Slavkovská, Anna Smreková, Magdaléna Tomášová, Viktor Valas, Mária Čenščáková, Štefan Krojer, Margita Lorencová, Jožka Prochádzková, Michal Remecký, Emília Zgodavová, Jozef Bobko, Nadežda
Bondrová, Matilda Borzíková, Ján Čenščák, Jozef Girgaš, Zuzana
Hoššová, Jaroslava Krajčová, Elena Olejníková, Mária Pavelčáková,
Anna Rošková, Anna Samiecová, Anna Škirtová a Štefánia Vagašová.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V stredu 26. februára 2014
vo Veľkej s
Vo štvrtok 27. februára 2014
vo Veľkej s
V piatok 28. februára 2014
v Spišskej Sobote s
V pondelok 3. marca 2014
vo Veľkej s

Martou Komorovou,
62-ročnou
Alfonzom Weissensteinerom,
82-ročným
Karolom Barillom,
94-ročným
Františkom Jendrušákom,
74-ročným

V utorok 4. marca 2014
vo Veľkej s

Pavlom Pagáčom,
70-ročným

V utorok 4. marca 2014
v Strážach s

Jánom Psonákom,
83-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
Vo štvrtok 6. marca 2014
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Helenou Slivenskou,
87-ročnou

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 5. marca – Včela, vo
štvrtok 6. marca – Medovka,
v piatok 7. marca – Sunpharma - Tesco, v sobotu
8. marca – Aduscentrum,
v nedeľu 9. marca – Sunpharma – Kaufland, v pondelok 10. marca – Tília a v utorok
11. marca – Lekáreň Nemocnice Poprad.
Včela: Tatranské nám. 1, č. t.
772 36 67, Medovka: Tatran-

ské nám. 4914/8, Sunpharma
– Tesco: Teplická cesta 3, Aduscentrum: Nám. sv. Egídia
22/49, Sunpharma – Kaufland: Moyzesova 3, Tília:
Banícka 28, Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 28.
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.

Spomienka na plukovníka Jozefa Troszoka
Plukovník Jozef Troszok by
sa 6. marca 2014 dožil 100 rokov.
Do Popradu prišiel tento rodák
zo Sliezska prvýkrát vo februári 1945 a mestu zostal verný až
do svojej smrti. Do mesta pod
Tatrami sa dostal ako dôstojník
1. česko-slovenského armádneho zboru, ktorý sa podieľal pod
velením generála L. Svobodu na
oslobodzovaní vlasti. Bol ubytovaný ako dôstojník v dome mojich neskorších starých rodičov
(Bevilaquovcov na Hviezdoslavovej ulici).
Po zatvorení vysokých škôl
v protektoráte Čiech a Moravy
odišiel v roku 1939 J. Troszok, v
tom čase študent práva na Karlovej
Univerzite v Prahe, cez Poľsko do
Anglicka, kde sa prihlásil do, vtedy
sa z Čechov a Slovákov formujúcej,
československej jednotky. Prešiel
vyše ročným vojenským výcvikom v anglickej armáde a v jeseni
1941 bol nasadený s ďalšími skoro
650 vojakmi čsl. pešieho práporu
v obkľúčenom Tobruku. Prápor,
ktorému velil generál K. Klapálek,
vystriedal unavené britské a austrálske jednotky. Niekoľkomesačná
obrana tejto dôležitej strategickej
pevnosti na severoafrickom pobreží bola veľmi namáhavá a vyžiadala si početné obete aj medzi českými a slovenskými vojakmi. Časť
vojakov práporu sa v roku 1943
vrátila s generálom Klapálkom do
Anglicka. Plukovník Troszok pre-

šiel s ďalšími spolubojovníkmi cez
Palestínu, Sýriu a Irán do bývalého
Sovietskeho zväzu, kde sa pripojil
k jednotkám 1. česko-slovenského
armádneho zboru, s ktorými prišiel začiatkom roka 1945 do Československa. Zúčastnil sa na Karpatsko-duklianskej operácii, najväčšej
vojenskej operácii čsl. armády v jej
histórii, kde bol aj ťažko ranený.
V roku 1949 musel ako príslušník západného zahraničného odboja z armády odísť a v rokoch
1950-1951 bol „na prevýchove“
v tzv. PTP tábore. Neskôr pracoval
v podniku Piloimpregna, v Poprade bol známy ako veľký športový
funkcionár, keďže sa angažoval
v športovom hnutí a dlhé roky viedol „starý“ otvorený zimný štadión. Rehabilitovaný a povýšený do
hodnosti plukovníka bol v roku
1968. Jozef Troszok zomrel vo veku
70 rokov v roku 1984.
Roman Trošok

HOROSKOP od stredy do stredy
Množstvo
práce vás zahltí. Jedno vás však môže tešiť. S ňou
prídu aj financie.

Potrápia vás
zdravotné problémy, ktoré ste nemuseli mať, keby
ste sa viac šetrili.

Potrebovali by
ste viac voľného času, lebo na vás dolieha jarná
únava.

Dostanete sa
do problémov
pre váš ostrý jazyk. Mali by ste ho
viac držať na uzde.

Tešte sa na
nejakú priaznivú novinku. Viac by vás potešilo finančné prilepšenie, ale aj to
príde.

Očakávajte
veľké prekvapenie v ľúbostných záležitostiach.
Môže to byť vyznanie lásky, ba až
žiadosť o ruku.

Spomaľte
tempo, lebo
začínate pociťovať vyčerpanosť.
Čoho je veľa, toho je príliš.

Hrozia vám
hádky s nadriadenými. Mali by ste sa viac ovládať. Hádať sa je zbytočné.

Niekto vám
zrazí hrebienok, lebo sa v poslednom čase neviete vpratať do kože.

Budete spokojní v práci aj
v rodine. Máte totiž veľkú podporu
ľudí vo vašom okolí.

Pokojný týždeň naruší len
nejaké drobné prekvapenie, ktoré
však bude príjemné.

Dočkáte
sa
uznania, ktoré
ste ani nečakali. V rodine sa vám
splní niečo, po čom ste dávno túžili.
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MESTO

POPRAD

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

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2014
Divadlo COMMEDIA Poprad
9. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
V. Pankovčín, V. Benko - PASTIER (monodráma)

zverejňuje zámer prenajať

PP-20

nehnuteľnosti v katastrálnom území Poprad - pozemok časť parc.
č. KN-E 338, pozemok časť parc. č. KN-E 2801, pozemok časť parc.
č. KN-C 3009/841, nehnuteľnosť v k. ú. Spišská Sobota - pozemok
časť parc. č. KN-C 1821/1 a nehnuteľnosť v k. ú. Veľká - pozemok
časť parc. č. KN-C 501, každý o výmere 3 m2 za účelom umiestnenia
reklamných panelov.
Výška nájmu je minimálne 330,- €/ks na účel osadenia billboardov a
panelov s prenájmom plôch na propagáciu a reklamu, pričom pri viacstranných paneloch sa za kus považuje jedna strana panelu.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č.
117/2012, zo dňa 6. 6. 2012)
Bližšie informácie o nehnuteľnostiach ako aj situačné nákresy v katastrálnych mapách sú uverejnené na stránke www.poprad.sk alebo ich poskytne
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, telefónne číslo: 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 6. 3. 2014 o 12. hod.

MESTO

POPRAD

16. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
D. Dušek, F. Lipták, M. Šulík - ZABÍJAČKA
23. marca o 18. hod. - Divadlo mladých Šuňava
M. Kukučín - RYSAVÁ JALOVICA
30. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
M. Nikolič - KOVÁČI
6. apríla o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
A. P. Čechov - KEĎ MUŽI PLAČÚ
13. apríla o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
F. Švantner, V. Benko - MALKA

Predstavenia sa uskutočnia v Kultúrnom dome v Spišskej Sobote.
Informácie: tel. 0903 825 050, e-mail: vladob@mail.t-com.sk,
predajňa TESCOMA, Nám. sv. Egídia, Poprad, tel. 0904 658 812
Vstupné: 4 €
PP-10

INZERCIA

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti

PP-21

v katastrálnom území Matejovce pozemok parc. č. KN-C 456 o výmere 129 m2, časť parc. č. KN-C 989/1 o výmere 58 m2, časť parc. č. KN-C
940 o výmere 57 m2, parc. č. KN-C 459 o výmere 67 m2 a časť parc. č.
KN-C 943/1 o výmere 100 m2.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemky situované pri rodinných domoch na účely zriadenia pridomovej záhradky.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č.
117/2012, zo dňa 6. 6. 2012)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk alebo ich poskytne
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313,
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 6. 3. 2014 o 12. hod.

Najlepšia liečiteľka,

pani Lujza, sa nachádza vo vašom meste,
aby pomohla ľuďom, ktorí ju potrebujú.
Pomocou zázračných rastlín a svojej sily
vám môže pomôcť vyliečiť: impoteciu,
eplilepsiu, vzťahy v rodine. Prináša pokoj
do rodiny, duševný pokoj, ničí prekliatie
a spája zničené vzťahy. Volajte s dôverou
na t. č. 0907 206 850
od pondelka do nedele
od 9.00 hod. – 20.00 hod. PP-22

Uviedli premiéru ďalšej hry ...

(Dokončenie zo str. 1)
Okrem hudobníkov hrajúcich
na dvoch gitarách, bicích, ukulele i na klavíri dokresľoval dej
aj historický svadobný tanec v
jednej scéne v podaní hereckých
dvojíc.
„Krásne predstavenie kombinované s výbornými hercami. Vôbec
by som nepovedala, že pre väčšinu to bola premiéra. Držím palce
a teším sa na ďalšie predstavenie,

aj keď toto by som si rada aj znovu pozrela,“ priznala sa diváčka
Radka.
Divadelný súbor Art Academy predviedol na divadelných
doskách už sedem divadelných
hier a jedno divadlo poézie.
Hlavným zameraním Art Academy je podpora jazykového
vzdelávania formou dramatizácie prirodzených dialógov v
cudzej reči.
(aba)

•

PREDAJ

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám 3-izb. byt v Poprade v OV na Ul. Curie, rozloha
62,9 m2, s balkónom, pôvodný stav, plastové okná. Inf.: č. t.
0904 856 886.
21/14-P
Predám lacno šaty na 1. sv.
prijímanie, použité len 1-krát na
výšku postavy 137 cm. Inf.: č. t.
0908 477 772.
22/14-P

•
•
•

RÔZNE

Prijmeme partie zatepľovačov, obkladačov na prácu v Ružomberku. Inf.: č. t. 0905 167 228,
0903 711 356.
21/14-R
Pizzeria
Utopia
prijme
dôchodcu - brigádnika na prácu v areály. Inf.: č. t. 052/773
22 22.		
39/14-R
Rodina žijúca v Nemecku hľadá spoľahlivého muža od 25 do 45
rokov bez záväzkov na pomocné
práce v kuchyni a na práce okolo
domu v období od apríla do októbra

•
•

2014. Znalosť nemčiny alebo francúzštiny alebo angličtiny aspoň na
pasívnej úrovni. Strava a ubytovanie
zabezpečené zdarma. Plat cca 1 000
€ mesačne. Informácie: michel.olivier64@wanadoo.fr
40/14-R
Dám do prenájmu 1-izb. byt
v Poprade na Šoltésovej ul., cena 270
€. Inf.: č. t. 0918 694 121. 41/14-R
Ponúkam na prenájom obchodný priestor na prízemí 150
m2 v centre Liptovského Mikuláša.
Inf.: č. t. 0903 512 427. 43/14-R
Firma
TomWorld,
s.r.o.
prijme mužov a ženy na rozvoz a distribúciu kníh. Osobné auto podmienkou. Inf.: č. t.
0948 511 962.
44/14-R
NOVOROČNÁ
PÔŽIČKA bez potvrdenia o príjme. Inf.: č. t. 0911 913 849,
0917 668 003.
45/14-R

•
•
•
•

Beneholding,
• Spoločnosť
s.r.o. ponúka na prenájom kancelárske priestory v polyfunkčnom dome ABATON pri závodnom klube v Poprade. Rozloha
33,57 m2, 2. poschodie + parkovacie miesto. Výhodné ekonomické podmienky. Cena s energiami. Inf.: č. t.0908 532 108,
0907 402 576.
32/14

Program kina CINEMAX Poprad
Od 6. marca do 12. marca

300: Vzostup impéria 3D - o 16.10
hod. (nehrá sa 9.3.) a o 18.30 hod.,
300: Vzostup impéria 2D - o 20.50
hod., LEGO Príbeh 3D - o 13.50
hod. (hrá sa len 6.3. až 8.3.), Veľká
oriešková lúpež 2D - o 14. hod. (hrá
sa len 6.3. až 9.3.) ) a o 15.50 hod.,
LEGO Príbeh 2D - o 16. hod., Babovřesky 2 - o 18.10 hod., Pamiat-

kari - o 20.30 hod., Veľká oriešková lúpež 3D - o 13.30 hod. (hrá sa
len 6.3. až 9.3.), Všetky moje deti
- o 18. hod., Non-Stop - o 20. hod.
(nehrá sa 11.3.), ARTMAX - 12 rokov otrokom - o 20. hod. (hrá sa
len 11.3.), DETSKÉ KINO - Lego
2D - o 16. hod. (hrá sa cez víkend).
Viac na www.cine-max.sk (ppš)
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O „kocke“ by sa malo rozhodnúť dnes

pre tento zápas s tým, že
Hokejový zápas medzi
sa obe strany stretnú za
Popradom a Piešťanmi
jedným rokovacím stosa hral minulý týždeň
v utorok na zimnom štalom a rozhodnú o osude
predmetnej veci. Udiať
dióne mesta Poprad bez
sa tak malo dnes (t. j.
funkčného multimediv stredu 5. marca).
álneho systému umiestNefunkčný multimeneného nad sky boxami.
Nový vlastník ponúkol
diálny systém v Poprade
hokejovému klubu obby ohrozil konanie zárazovku na predaj a až
pasov play off extraligy,
do dosiahnutia dohokeďže súčasťou systému
je aj zariadenie pre vidy požadoval nájomné
za jej použitie vo výške
deorozhodcov. Minulý
2000 eur bez DPH na Minulý týždeň prekvapil, počas extraligového zápasu týždeň v utorok na to
Popradu s Piešťanmi, nefunkčný multimediálny systém dostal Poprad výnimku
zápas.
HK Poprad uvedenú nie len popradských fanúšikov, ale aj brankárov pod od riadiaceho orgánu
FOTO – Marek Vaščura extraligy. Pre play off
sumu odmietol uhradiť, tribúnov C.
už takáto výnimka platiť nebude.
o možnostiach jeho využitia.
keďže je v priestoroch zimného
V Poprade sa tiež chystajú ďalšie
Pred zápasom Popradu so Zvoštadióna iba nájomníkom. Na
významné podujatia - priateľské
ťahu teda bolo mesto. Samosprálenom, ktorý sa odohral túto nemedzištátne stretnutie medzi Slodeľu, došlo k čiastočnej dohode.
va, ako vlastník zimného štadióVedenie popradskej radnice konna, chcela nového majiteľa vyzvať
venskom a Fínskom (26. apríla)
k odstráneniu multimediálneho
a Majstrovstvá Slovenska startaktovalo nového majiteľa obrasystému, prípadne k rokovaniu
zovky a dohodlo sa na jej spustení
ších žiakov.
(red, sita)

Kamzíkov podporil nový maskot

Hokejisti HK Poprad odohrali
v minulom týždni tri zápasy, ktoré
veľa napovedali v súvislosti s nasadením do
play off. O všetkom sa definitívne rozhodlo
v poslednom 54. kole základnej časti, ktoré
sa však hralo včera (utorok, pozn. red.) po
uzávierke vydania novín Poprad. Istý bol
pred tým len súper kamzíkov. Vo štvrťfinále
si zmerajú sily s Piešťanmi.
Práve tohto súpera zdolali v utorok Popradčania na vlastnom ľade presvedčivo 6:3 a začali sa
doťahovať na štvrtú priečku. Situáciu si skomplikovali prehrou v Skalici a pre zmenu sa začali
na kamzíkov doťahovať Záhoráci. Svojho súpera
spoznal Poprad po vydarenom nedeľnom súboji
so Zvolenom a nevyriešená ostala už len otázka,
či začne štvrťfinále doma, alebo vonku.
Na play off už zbroja aj fanúšikovia HK Poprad. Pred duelom so Zvolenom stihli pokrstiť
nového maskota - kamzíka Kamka (na foto
vľavo), ktorému vybrali meno prostredníctvom internetovej ankety na stránkach klubu.
Pred úvodným buly a tiež pred záverečným
klaksónom sa ešte prezentovali obrovskou
klubovou plachtou, ktorá zakryla celú tribúnu
C za bránou (na foto vpravo).

Výsledky: 51. kolo v utorok 25. februára HK
Poprad – ŠHK 37 Piešťany 6:3 (0:0, 4:1, 2:2) góly
Popradu: 31. Ľubomír Vaic (M. Paločko, S. Takáč),
36. Samuel Takáč (M. Paločko, M. Belluš), 38. Adam
Lapšanský (D. Brejčák, J. Štals), 40. Štefan Fabian (A.
Kroták, S. Mlynarovič), 56. Ľubomír Vaic (M. Paločko, S. Takáč), 59. Juris Štals (T. Sýkora, A. Lapšanský). 52. kolo v piatok 28. februára HK 36 Skalica
– HK Poprad 5:3 (1:3, 0:0, 4:0) góly Popradu: 10. Samuel Mlynarovič (A. Kroták, J. Jabrocký), 12. Adam
Lapšanský (J. Štals, T. Sýkora), 20. Tomáš Sýkora (A.
Lapšanský, J. Štals). 53. kolo v nedeľu 2. marca HK
Poprad – HKM Zvolen 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) góly Popradu: 7. Arne Kroták (Š. Fabian, S. Mlynarovič),
15. Ľubomír Vaic (M. Paločko, S. Takáč), 20. Tomáš
Sýkora (Ľ. Vaic, D. Brejčák), 55. Martin Belluš (J.
Drábek, A. Lapšanský). Zápas posledného 54. kola
MsHK Žilina – HK Poprad sa odohral po uzávierke
vydania novín Poprad. Po ňom sa rozhodlo o tom, či
skončili Popradčania na štvrtom alebo piatom mieste
a teda, či proti Piešťanom vo štvrťfinále nastúpia najskôr doma alebo vonku.
Najbližší program štvrťfinále: V pondelok 10.
a v utorok 11. marca o 17. hod. v Piešťanoch alebo
Poprade.			
(mav)

Školský šport
Prehľad športových podujatí
organizovaných, spoluorganizovaných alebo koordinovaných referátom mládeže
a športu MsÚ v Poprade
(niektoré termíny sú len
orientačné):
13. marca - Okresné kolo
v basketbale žiakov stredných
škôl skupiny od 8.30 hod., finále od 11.30 hod.
I. skupina - telocvičňa SPŠ Poprad, II. skupina - OA Poprad,
III. skupina a finále - Aréna
Poprad.
18.marca - Tatranská lyžiarska liga v obrovskom slalome
3. kolo v Bachledovej Doline od
10. hod.
18. marca - Okresné kolo v
basketbale žiačok základných
škôl v telocvični ZŠ Komenského od 8.30 hod.
19. marca - Žiacka liga
mesta Poprad v minibasketbale najmladších žiakov a žiačok.
3. kolo v telocvični ZŠ Dostojevského Poprad od 9.hod.
25. marca - Tatranská lyžiarska liga v behu na lyžiach 2.
kolo na Štrbskom Plese od 11.
hod.
26. marca - Krajské kolo v
basketbale žiačok základných
škôl. Skupiny od 9. hod., finále
od 12.30 hod. I. skupina - telocvičňa ZŠ Komenského Poprad,
II. skupina - OA Poprad, III.
skupina a finále - Aréna Poprad.
26. marca - Turnaj o pohár
predsedu OR Slovenskej asociácie športu na školách v bedmintone učiteľov a zamestnancov školstva okresu Poprad na
počesť Medzinárodného dňa
učiteľov v telocvični Gymnázia Kukučínova Poprad od 14.
hod.
27. marca - Okresné kolo
v basketbale žiačok stredných
škôl od 8.30 hod. v Aréne Poprad.
11. - 31. marca - Obvodové kolá vo florbale mladších
a starších žiakov a žiačok základných škôl okresu Poprad.
58 družstiev rozdelených do
skupín odohrajú turnaje v
telocvičniach ZŠ Spišská Sobota, ZŠ Komenského, ZŠ Mierová Svit, ZŠ D. Smokovec a
v Športovej hale Zámoček v
Matejovciach. Víťazi skupín
v jednotlivých kategóriách
postúpia do finále, ktoré sa
uskutoční v šp. hale Zámoček
v apríli 2014.
(ppv)

•
•
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Krátko zo športu
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POPRADSKÉ hokejistky
postúpili do finále 1. hokejovej
ligy žien. V semifinále zdolali Petržalku 2:1 na zápasy. Po
dramatickej prehre 3:2 po samostatných nájazdoch na ľade
súpera nasledovali dve víkendové víťazstvá pod Tatrami 4:1 a 5:1. V repríze finálových
súbojov z posledných troch
sezón sa stretne Poprad so
Spišskou Novou Vsou. Hrá sa
na tri víťazné zápasy, dievčatá
začnú dvojzápasom na Spiši
v sobotu 8. a v nedeľu 9. marca
v zhodnom čase o 17. hod.
FUTBALISTI FK Poprad
ukončili sériu prípravných
zápasov pred odvetnou časťou III. ligy Východ. Minulý týždeň v utorok podľahli
v Spišskej Belej Lipanom 1:2
a v sobotu nestačili v NTC
na druholigovú Podbrezovú, s ktorou prehrali 0:2. Ešte
včera (v utorok, pozn. red.),
po uzávierke vydania novín
Poprad, sa malo uskutočniť
posledné prípravné stretnutie
medzi Popradom a Spišskou
Novou Vsou, ale miesto ani
čas nebolo do poslednej chvíle
známe. V sobotu 8. a v nedeľu
9. marca sa už naplno rozbieha
jarná časť. FK Poprad cestuje
do Košíc, kde si v druhý hrací deň zmeria sily s rezervou
MFK o 14.30 hod.
BASKETBALISTKY BAM
Poprad prehrali cez víkend
oba odvetné zápasy s najväčším konkurentom v boji o prvé
miesto 1. ligy žien. Na palubovke TYDAM UPJŠ Košice
ťahali za kratší koniec v sobotu, keď sa zrodil z ich pohľadu
výsledok 42:72 a tiež v nedeľu
po tesnom výsledku 57:60
z pohľadu hostí.
EXTRALIGOVÝ BK Iskra
Svit zvíťazil v poslednom kole
najvyššej basketbalovej súťaže mužov doma nad Nitrou
79:57. Dostal sa pred svojho súpera na tretie miesto a
vo štvrťfinále play off narazí
na mužstvo MBK Handlová.
Prvé dva zápasy sú na programe v Iskra Aréne v piatok 7.
a v sobotu 8. marca o 18. hod.
ATRAKTÍVNE
preteky
nostalgických lyžiarov v historických odevoch na drevených lyžiach a v kožených
topánkach sa uskutočnia
túto sobotu 8. marca na Štrbskom Plese.
(ppv)

Futbalový sviatok sa konal v Aréne Poprad
Už 19. ročník obľúbeného
futbalového turnaja osobností
Westton Cup sa konal v sobotu
v Aréne Poprad. Divákov zabávali okrem známych tvárí aj
bývalí a súčasní športovci. V kultúrnom programe zaujal futbalovo-basketbalový Freestyle,
vystúpenie tanečnej skupiny Fearless Crew z Popradu a gymnastická akrobacia dievčat s GY-TA
Poprad. Hlavným ťahákom popoludnia bolo vystúpenie zábavno-hudobnej skupiny Ščamba.
Od rána bojovalo desať tímov

v skupinách o postup do finále. Domáce mesto reprezentoval
Primátor team Poprad (na foto
v súboji s MUFUZOU). V rámci
programu sa uskutočnila dobročinná akcia, počas ktorej odovzdal
finančné dary hendikepovaným
a nádejným slovenským športovcom viceprimátor mesta Poprad
Milan Baran (na foto). Hľadisko
nebolo zaplnené, ale tí čo prišli sa
príjemne zabavili. „Akcia sa vydarila. Prišlo menej ľudí, ako sa čakalo, ale to nevadí. Toto podujatie už
devätnásť rokov organizujeme pre-

to, aby sme podporili umelcov, ale
aj športovcov, ktorí si to zaslúžia,“
hodnotil organizátor Westton
Cup-u Miroslav Mackulín.
A ako hodnotil vystúpenie domáceho družstva Primátor team
Poprad jeho člen Tomáš Sabo?
„V prvom rade išlo o zábavu. Nezáleží však na tom, o aký turnaj ide,
je to vec prestíže. Chceli sme vyhrať
všetko. Prehrali sme však jeden zápas a finále nám ušlo. Som rád, že
Aréna Poprad ožila, pretože si pamätám, ako sme tu hrávali extraligový futsal.“
(mav)

•

•

•

•

Olympionik odovzdáva skúsenosti deťom
Matejovčan Karol Stuchlák sa
vrátil domov z nedávno skončených olympijských hier. Spolu
so svojím partnerom v disciplíne dvojsedadlových saní Marekom Solčanským skončil na
šestnástom mieste, no bola to
jeho prvá olympiáda a tak bol
spokojný. Po návrate nezaháľal
a okamžite sa zapojil spoločne
so svojím trénerom do prípravy
detí, ktorým v skromných podmienkach odovzdáva cenné skúsenosti.
Už štyri roky funguje v Matejovciach sánkarsky klub, ktorý vychováva mladé talenty. Trénerovi
Jánovi Čechovi pomáha aj Karol
Stuchlák (na foto druhý sprava),
ktorý nedávno zažil premiéru na
olympijských hrách. V priestoroch telocvične miestnej základnej
školy sám pred dvanástimi rokmi
začínal. „Možnosti sánkovania pod
Tatrami nie sú ideálne. Kedysi sme
mali k dispozícii sánkarskú dráhu,
no tú zničila víchrica. Ostal nám

len štartovací trenažér. Tak ako
mne pomáhal tréner Ján Čech, ja
teraz pomáham jemu s tréningami.
Je to radosť odovzdať mladšej generácii svoje skúsenosti a vidieť ako sa
deti zlepšujú,“ povedal popradský
olympionik.
Tréner Ján Čech (na foto druhý
zľava) priblížil fungovanie klubu
v neľahkých podmienkach: „Cvičíme prevažne v telocvični. Prihlásených máme 14 detí. Samotný klub
síce funguje štyri roky, ale sánkovanie má v Matejovciach bohatú
tradíciu. Predtým sme pôsobili
pod hlavičkou Vysokých Tatier.
Celkovo máme približne 50
členov, ale aktívnych je len asi
šestnásť sánkarov. Podporuje
nás len Slovenský zväz sánkarov, od ktorého dostávame 400
eur na celý rok. Ak chceme deti
dostať na dráhu v zahraničí,
musíme medzi nimi vyberať.“
Nedávno si tréning na skutočnej dráhe vyskúšala školáčka Dominika Selepová (na

foto tretia zľava). Na svetových
hrách mládeže v Innsbrucku sa
však do súťaže nezapojila. „Mala
málo natrénované. Nemohol som ju
pustiť, pretože by to bolo nebezpečné,“ zdôraznil Ján Čech. „Sánkovanie sa mi veľmi zapáčilo, je to však
adrenalínový šport a niekedy sa bojím na sánky vôbec nasadnúť. Som
rada, že je s nami aj Kajo Stuchlák,
ktorý je mojím vzorom a raz by som
chcela byť taká úspešná ako on,“
doplnila D. Selepová.
(mav)

Olympionici z Lotyšska sú späť. Juris Štals (vľavo)
a Edgars Masalskis (vpravo) sa po vydarenom turnaji
v Soči (postup Lotyšska do štvrťfinále) pripojili k spoluhráčom z HK Poprad. Hrali už minulý týždeň v utorok
proti Piešťanom. Pred zápasom ich klub ocenil za príkladnú reprezentáciu na olympiáde. Tento duel si však
nenechal ujsť ani ich krajan – basketbalista a kapitán BK
Iskra Svit Martins Berkis (v strede), ktorý sa tešil na spoločné stretnutie po zápase. A takto sme lotyšskú trojicu
spod Tatier zachytili spolu.
FOTO – Marek Vaščura
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organizátori

Slovenský zväz
tanečného športu

Tanečné centrum
Fortuna Poprad

mesto Poprad

Základná umelecká
škola Poprad

8. MAREC 2014 - ARÉNA POPRAD

P R O G R A M
10.00 - Juniori I, Do 21 rokov, Seniori
15.00 - Juniori II, Mládež, Dospelí, Formácie

19.00 - Galavečer

Vsstup
pné: Gala
avečer - 10 €, ce
elodenn
né vráta
ane gallave
ečerra - 15 €

Do pozornosti:
Predstavenie
sa uskutoční o 19. hod.

POPRAD
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Úspešní bilingvalisti

Prvé dva februárové týždne
boli pre dvoch reprezentantov
bilingválnej sekcie Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku
v Poprade veľmi úspešné.
Oliver Pitoňák z 2. E a Erik
Kovalík z 3. F sa zúčastnili na
krajských kolách troch predmetových olympiád. Oliver Pitoňák
zvíťazil v Bardejove na olympiáde
z biológie a jeho o rok starší spo-

lužiak Erik Kovalík ukázal svoje
vedomosti v rámci ďalších dvoch
olympiád. V Prešove obsadil na
krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry tretie
miesto a z krajského kola olympiády v nemeckom jazyku, ktoré
sa konalo v Poprade, si odnáša
prvenstvo. Oboch študentov čaká
zápolenie v rámci celoslovenských
kôl predmetových súťaží. (zus)

Deti v Tatrách
Organizácia Svetielko pomoci
pripravila od 6. do 10. marca v Tatranskej Lomnici pobytové stretnutie pre rodiny s deťmi v liečbe alebo
po liečbe rakoviny. Pri zabezpečení
zaujímavého programu pre deti
a rodičov pomohol Veterán klub
železníc Poprad spolu s Horskou
záchrannou službou, personálom
Rainerovej útulne, Mestským úradom Vysoké Tatry a vedením areálu
Black Stork.
(ppa)
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TA NEČ NÍC I
z FO R T UNY
na Majstrovstvách sveta v Číne

Pred blížiacimi sa sobotňajšími majstrovstvami Slovenska
v tanečnom športe si zaspomíname na nádherné letné zážitky
z minulého roku. Nech sú inšpiráciou a zároveň pozvánkou...
Spolu so začínajúcou sa druhou polovicou roka 2013 sa začali
aj ďalšie reprezentačné zážitky Fortuňákov, spojené s tými
cestovateľskými. Po neuveriteľných destináciách roku 2012,
ktorými boli čínsky Peking (MS mládeže v latine) a austrálske
Melbourne (MS dospelých v štandarde), prišla opäť exotika - Čína. Tentokrát však veľkomesto Chengdu v provincii
Sichuan privítalo najlepších mládežníckych latinárov roka 2013. A reprezentanti Tanečného centra FORTUNA Poprad
boli opäť pri tom! Naskytla sa nám výnimočná príležitosť, totiž oba reprezentačné páry boli z nášho klubu. Popri
majstroch Branislavovi Šoltýsovi s Emíliou Scherfelovou mali tú česť reprezentovať aj úradujúci bronzoví z ostatných
MSR Juraj Matisek so Zuzanou Faškovou. A tak sme si spolu so cťou reprezentovať našu krajinu dopriali i fantastické
cestovateľské zážitky. Ale pekne po poriadku...
11. júla dopoludnia sme sa nalodili do áut a vydali sa smerom na budapeštianske letisko, kde sme využili služby Finnair a po krátkom
medzipristátí v Helsinkách sme o 22.30 nabrali kurz Hong Kong. Po nočnom lete a trojhodinovom medzipristátí na obrovskom
a neuveriteľne rušnom hongkongskom letisku nás tamojší Dragon Air prepravil do našej cieľovej destinácie – Chengdu. Čakali nás
príjemní, ochotní, no nie dostatočne anglicky zdatní a popletení usporiadatelia a krásny veľký hotel. Unavení sme po dvadsaťhodinovom
lete, desaťhodinovom časovom posune a takmer trojhodinovom hotelovom check inn (malé nezrovnalosti s izbami) upadli do spánku.
Sobota bol náš najdôležitejší – súťažný deň. Slovenskí reprezentanti sa nestratili. Braňo s Emíliou postúpili zo 62 párov priamo
do druhého kola a umiestnili sa na 41. mieste. Jurajovi so Zuzkou sa až tak nedarilo, keď sa pod ich výkon podpísal stres z ich
prvej veľkej reprezentačnej súťaže. A priamo na súťaži sa začalo aj naše „veľké čínske dobrodružstvo“. Oslovila nás totiž redaktorka
Chengdu TV a keďže sme jej boli evidentne veľmi sympatickí, dohodli sme sa, že po nedeľnej exkurzii po meste nás v pondelok bude
sprevádzať na našich cestách po okolí aj s televíznou kamerou a natočí o našom pobyte v Číne 15-minútovú reportáž. Boli z nás teda
mediálne hviezdy, veď si predstavte všetkých tých nalistov, no kamera bola nasmerovaná výlučne na nás, rozhovory boli najmä s nami
a ostatní sa len nemo prizerali...
V nedeľu sme sa vybrali (ešte sami) na prehliadku mesta. Po širokom bulvári, kde boli obrovské predajne všetkých luxusných svetových
značiek módy, elektroniky či automobilov, s neskutočným množstvom áut, motorkárov či cyklistov, sme prešli okolo zopár obrích hotelov
až na centrálne námestie, samozrejme s dominujúcou sochou Mao-ce-Tunga. Spravili sme množstvo fotiek, oveľa viac ich ale spravili
domáci s nami, keďže sme neboli vo vychytenej turistickej destinácii ako Peking či Šanghaj, bieli boli pre domácich nevídanou raritou.
Potom zopár obchodíkov, čínske nákupné centrum so stovkami butikov a obchodov, prešli sme popri desiatkach žien neustále kričiacich
na okoloidúcich, aby sa najedli práve v ich podniku, a hor sa do metra smerom k prvej pamiatke – budhistickému chrámu. Ďalej kláštor
s množstvom sôch a obrovskou záhradou s domorodými rastlinami ako napríklad bambus, potulky po úzkych uličkách, večer kúpanie
sa v hotelovom bazéne, ešte večera na hornom poschodí hotela a už sme sa tešili na ďalší – „celebritný“ deň.
Hneď ráno nás pred hotelom čakali kameraman a redaktorka. Nasadli sme do auta a vybrali sa do chovnej stanice pre pandy, čosi ako
obrovské ZOO. Hitom boli samozrejme rôzne druhy pandy, keďže práve táto provincia je ich pôvodným domovom. Redaktorka sa nás
snáď stokrát pýtala, ako veľmi sa nám páčia. Ďalej nás čakala prehliadka miest, kde pôsobil stredoveký čínsky spisovateľ, a samozrejme
množstvo rozhovorov na rôznych, pre domácich významných a
dôležitých miestach. Večer sme si spríjemnili na námestí, kde domáci
pravidelne len tak voľne pre svoje zdravie a zo zábavy v stovkách či skôr
tisícoch tancujú. Jasná vec, že naši tanečníci boli opäť stredobodom
pozornosti, trošku sme im narušili tradičnú každodennú choreograu...
Ani nevieme, či to bol väčší zážitok pre nich, alebo pre nás. Po západe
slnka nás redaktorka vrátila späť do hotela a tento úžasný a výnimočný
deň sme zakončili „po európsky“ v neďalekom McDonalde, naposledy
sa prešli po obrovskom a rozľahlom námestí, dopriali domácim
posledných pár fotiek.
V utorok ráno posledné hotelové raňajky a presun do Hong Kongu.
Let sme si zorganizovali tak, že sme mali takmer 7 hodín času, a to
bolo akurát na expresnú exkurziu. Po 30 minútach cesty vlakom sa
pred nami vynorili desiatky mrakodrapov. Vydali sme sa na ten najvyšší
– „Sky 100“. Nádherná panoráma, svet ako na dlani, mnoho fotiek...
Následne s prichádzajúcim večerom sme sa vydali taxíkom do ulíc.
Cítili sme sa ako v Londýne, len všetkého bolo viac, hustejšie, vyššie...
Raz darmo, bývalá britská kolónia. Autá jazdiace vľavo, červené double
deckre, ale všetko nenormálne vysvietené a blikajúce a všade tisíce
ľudí – domácich aj turistov, a jeden súvislý trafc jam. Ešte nádherná
panoráma pri mori s nenormálne vysvieteným nábrežím a potom už len
rýchly presun späť na letisko a príjemne unavení domov.
Niekoľkoročná drina, disciplína, častokrát odriekanie priniesli svoje
ovocie v podobe týchto fantastických a nezabudnuteľných zážitkov.
Fortuňáci tak preskúmali ďalšiu časť našej planéty. Rok 2014 je
v plnom prúde a opäť máme tie najvyššie ambície. Nech sa vydarí,
radi sa podelíme o ďalšie reprezentačné zážitky s ďalekého sveta.
(tcf)
PP-26

