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Divadelníci z Ozveny opäť siahli po klasike

Divadelný súbor Ozvena z Popradu - Stráží aj tohto roku siahol
po klasike. Vybral a nacvičil novú
premiéru - Geľa Sebechlebského
od Jozefa Hollého, ktorú uviedol
na javisku strážskej radnice minulú
sobotu. A urobil dobre. Veselohra
odhaľujúca malomeštiacke maniere
síce spred sto rokov, ale mnohokrát
prežívajúce dodnes, bola príjemným osviežením. Veď akčných trhákov s témami drásajúcimi nervy,
alebo filmov na pokraji vkusu a niekedy až prekračujúcich hranice morálky, je ako maku. Hádam aj preto
si Ozvena vždy nájde svojich divákov, ktorí
ocenia vtipnú satiru.
Režisér a zároveň predstaviteľ hlavnej postavy Geľa Rudolf Kubus zhodnotil: „Táto komédia poukazuje hlavne na malomeštiactvo a chceli sme, aby si ľudia pozreli, že je to v mnohom
to isté, ako pred sto rokmi.“ Prezradil, že bolo
náročné hru, ktorá má v originále 4,5 hodiny,
upraviť na dve. Hereckú rolu si zahral s chuťou,
hoci z pôvodného študenta urobili starého mládenca, ktorý mu je vekovo bližšie. Práve táto postava rozohrala rôzne intrigy, ktoré zamotávali dej, ale napokon ho doviedli do šťastného rozuzlenia. Ďalšie
postavy si zahrali skúsení herci i nováčikovia. Ján Majzel patrí medzi
ostrieľaných „harcovníkov“ a navyše jeho dielom boli aj kulisy. Priblížil: „Ochotnícke divadlo som hrával ako mladý do vojenčiny, potom

sa divadelníctvo v Strážach prerušilo a
opäť sme ho začali hrávať po obnovení
budovy radnice. Teraz je to moja asi
15-16 premiéra. Už som si chcel dať
toho roku aj pauzu, ale režisér a spoluherci ma presvedčili. Nuž som si zahral
pekára Potockého, ktorý baží za titulmi, honorom a hlavne chce pre svoju
dcéru získať zaťa doktora. Nezáleží či
JUDr., MUDr. alebo iného Dr.“ Aj po
rokoch máva pred predstavením trému, lebo cíti veľkú zodpovednosť, aby
mu nevypadol text. Predsa len pamäť
sa vekom už opotrebováva.
Dagmar Nemčoková sa radí medzi
stálice Ozveny a ani tentoraz neváhala a prijala úlohu Karolíny, pekárovej švagrinej: „Myslím si, že mi táto úloha „sadla“. Je tam viacero
polôh - od prísnejšej, smutnej, po veselú. Stará
dievka Karolína sa na konci zasnúbi, takže je
to i také romantické.“ Najmladším hercom bol
Ján Dudžák, ktorý stvárnil filozofa Rubánusa:
„Účinkoval som prvýkrát a veľmi ma to bavilo.
Získal som nové skúsenosti a veľa som sa naučil
aj o tom, ako to bolo kedysi. Musel som sa preniesť o sto rokov dozadu a
ešte som aj hral staršieho človeka, než som sám.“
Ozvena sa zhostila premiéry vo svojej šestnástej divadelnej sezóne
opäť bravúrne. Hra mala čo povedať takisto súčasníkom, lebo kritizuje negatívne ľudské vlastnosti ako egoizmus, pýchu či nadutosť. A
tie prežívajú dodnes...				 (mar)

Kniha prináša poznanie, prebúdza fantáziu...
Marec je už dlhé roky Mesiacom knihy, preto si Podtatranská knižnica v Poprade zaumienila, že ani tohto roku svojich
čitateľov nesklame a nenechá
bez bohatého programu.
Vyvrcholí Týždňom slovenských knižníc od 23. do 27. marca pod mottom Knižnica pre
všetkých. Riaditeľka Anna Balejová návštevníkov už teraz láka
na besedy s básnikmi, spisovateľkou románov pre ženy a nesporne lahôdkou bude beseda s Jozefom Banášom, ktorému vyšla
nová kniha Velestúr. Vo štvrtok
26. marca bude deň odpustenia
poplatkov za oneskorené vrátenie kníh a čitatelia sa budú môcť
do knižnice aj zdarma zapísať.
O deň na
to sa deti
môžu tešiť
na známu

Noc s Andersenom.
Množstvo podujatí je však pripravených po celý marec - pre
všetky vekové kategórie od detí
po dôchodcov a v rôznych žánroch. Budú výstavy žiakov ZUŠ,
výtvarníka Jána Kollára, najkrajších kníh pre deti v spolupráci s
Bibianou - Medzinárodným domom umenia pre deti a ďalšie.
Početné aktivity budú prebiehať
hlavne v zrenonovaných priestoroch Podtatranskej knižnice na
sídlisku Západ, ale aj v oddelení
umenia v Spišskej Sobote a v pobočkách na Juhu I a III. V minulom roku až do začiatku júla prebiehala rekonštrukcia objektu na
Podtatranskej ul., čo samozrejme
ovplyvnilo návštevnosť. „V roku
2014 sa v knižnici zaevidovalo
7 611 používateľov, čo je pokles o
viac ako 2600 oproti roku 2012,
kedy bola otvorená celý rok. Ve-

rím však, že tí zvyšní chýbajúci čitatelia sa k nám opäť vrátia,“ dúfa riaditeľka. Teší ju,
že reakcie návštevníkov na
vynovené priestory sú prevažne pozitívne. Celá plocha
je otvorená, centrálny výpožičný pult umožňuje prístup
ku všetkým druhom literatúry z jedného miesta. Vznikla
tiež nová spoločenská a výstavná
miestnosť s kapacitou sto ľudí,
ktorá knižnici veľmi chýbala.
Ako poznamenala A. Balejová,
privábila rôzne skupiny ľudí a
vlani sa tu pravidelne začali stretávať členovia Klubu literatúry a
umenia Milana Rúfusa. Uskutočnili sa tiež rôzne zaujímavé výstavy. Vlani knižnica vydala i ďalší
zväzok Tatranských listov Samo
Bohdan Hroboň, rozsiahlu personálnu bibliografiu Nory Batáthovej a v spolupráci s mestom

Poprad knihu, ktorú napísali a
ilustrovali deti základných škôl
Povesti piatich mestečiek. Na
konci roka dostala dar - faksimile Kamaldulskej biblie, ktorú
do hovorovej slovenčiny preložil
Romuald Hadbavný.
V minulom roku si čitatelia
vypožičali spolu 223 tisíc dokumentov, najvyšší počet výpožičiek bol z krásnej literatúry pre
dospelých 71 tisíc, náučnej 55
tisíc a detskej 43 tisíc.
(Pokračovanie na str. 12)
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Stručne

MIERA nezamestnanosti sa
ku koncu januára 2015 udržala
v Popradskom okrese približne
na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom mesiaci - len niečo
vyše 11 percent. V evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Poprade bolo 7619 uchádzačov
o prácu.
OTVORENÉ stretnutie anonymných alkoholikov sa uskutoční vo štvrtok 5. marca od 17.30
do 18.30 hod. v kostole Bratskej
jednoty baptistov na Jahodnej 5
v Poprade - Veľkej. Je otvorené
pre závislých, ich príbuzných a
priateľov. Viac informácií na tel.
č. 0905 584 362.
V KINOKLUBE Film Europe
Poprad v Tatranskej galérii môžu
diváci vidieť zajtra 5. marca o 19.
hod. film Vyššia moc.
V ODDELENÍ umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote bude v piatok 6. marca sprístupnená výstava s názvom Bolo
nebolo, na ktorej budú vystavovať
svoje práce žiaci zo Základnej
umeleckej školy na Štefánikovej
ul. v Poprade. Vernisáž sa uskutoční o 17. hod.
PREDNÁŠKA s názvom Symbol - chápanie symbolickej reči
psyché, symbolický život vo vzťahu k starostlivosti o dušu, ktorú
povedie Ludvík Běťák sa uskutoční v piatok 6. marca o 17. hod.
v Tatranskej galérii v Poprade.
DIVADELNÝ súbor Ozvena
Poprad - Stráže sa predstaví divákom v divadelnej sále v Spišskej Sobote 7. marca o 18. hod.
Uvedie veselohru Jozefa Hollého
Geľo Sebechlebský.
V PONDELOK 9. marca sa
v Podtatranskej knižnici na sídlisku Západ bude konať slávnostný
zápis prvákov do knižnice.
OKRESNÉ kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční v stredu
11. marca od 9. hod. v Podtatranskej knižnici na sídlisku Západ.
VÝTVARNÝ salón - súťažnú
medziokresnú výstavu výtvarníkov organizuje Podtatranské osvetové stredisko v Poprade. Otvoria
ho v stredu 11. marca o 15.30 hod.
v priestoroch POS na Sobotskom
námestí v Spišskej Sobote.
KLUB Veličanov a ďalšie kultúrne ustanovizne v Poprade si
chcú uctiť 180. výročie narodenia
a 120. výročie úmrtia Aurela Viliama Scherfela, ktoré pripadajú
na 23. apríla. Už v tomto čase sa
zaoberajú prípravou podujatí pri
tejto príležitosti.
(ppš)
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Storočný jubilant žije rád, pomáha mu viera...
Čiperný Popradčan Ján Tomajko ukázal primátorovi Popradu
Jozefovi Švagerkovi občiansky
preukaz s dátumom narodenia
25. februára 1915 v Spišských Vlachoch. Ťažké bolo uveriť, že má
skutočne toľko rokov. Až na slabnúci sluch a zrak je storočný jubilant stále energický, pamäť mu
slúži vynikajúco a má stále radosť
zo života. Zaspomínal, že sa narodil ako najstarší zo siedmich detí
a veru iba pár dní po narodení
dostal vysokú horúčku. Život mu
visel na vlásku. Nikto by si vtedy
nepomyslel, že sa dožije stovky a k
tomu v takom dobrom zdraví.
Vyučil sa za zámočníka, neskôr
ako vojak v rokoch 1937-39 za
telefónneho mechanika a potom
sa dal k žandárstvu. Slúžil v Podolínci, Poprade, Smolníku, Košiciach a napokon bol v Hranovnici veliteľom stanice vtedajšieho
Zboru národnej bezpečnosti. V
roku 1950 požiadal o prepustenie
zo služby a ďalšie roky až do odchodu do dôchodku v roku 1975
pracoval v Pozemných stavbách

v Poprade, Okresnom stavebnom podniku v Poprade
a Kežmarku. S manželkou
sa vzali v auguste 1944 v Podolínci, kde J. Tomajko žil až
do roku 1985, kedy sa už ako
vdovec presťahoval k jedinej
dcére do Popradu. Oslávenec
pri gratuláciách od primátora
porozprával veľa príhod zo
svojho pracovného pôsobenia v Poprade: „Ľudia tu boli
aj v tých časoch dosť kultúrni a
vzdelaní. Nemali sme teda veľa
roboty v bezpečnostnej službe, slúžilo sa mi dobre. Takisto to bolo aj
v mojom ďalšom civilnom zamestnaní.“ Mal a má ešte dosť známych
a kamarátov, hoci sa už väčšinou
zdržiava doma. Stále sa však živo
zaujíma o všetko a veru ani jedny
voľby a naposledy ani referendum
si nenechá ujsť. Vždy ide voliť.
Zo súrodencov mu žije len
90-ročný brat, ostatní už pomreli.
Je rád, že ešte stihol navštíviť jednu
zo sestier v Amerike pár rokov pred
nežnou revolúciou - bol v Pensylvánii i New Yorku. Pamätal si, ako
mu sestra vravela, že keď padne
komunizmus v Československu,
Slovensko bude samostatné. Tak sa
veru aj stalo. Dcéra Anna Tomajková poznamenala, že s otcom si
nažívajú dobre: „Dlhovekosť máme
v rodine v génoch, asi preto sa ocko
dožil takého vysokého veku. Má láskavé srdce, je veľmi dobrý a s mamkou sa ma snažili dobre vychovať. A
čo ho najviac k narodeninám poteší
- asi modlitba za neho.“
Jubilant predviedol gratulantom
šabľu, ktorá patrila k žandárskej
výbave v 50-tych rokoch minulého
storočia a dodnes ju opatruje. Za
sto rokov ďakuje ako veriaci človek

Našli kľúče i peňaženku
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Pánu Bohu a pravdaže aj svojmu
dobrému zdraviu. Vtipne podotkol:
„Na odvode za vojaka som mal 67
kíl a aj teraz mám stále toľko. A čo
mi dopomohlu k takému dlhému životu? Nikdy som nepil. Ako 16-ročnému mi dali ochutnať pohárik
ostrého, ale tŕpli mi zuby. Povedal
som si: Janko, ty pálenku piť nebudeš. Potom mi lekár odporúčal dať si
červené vínko. Z toho som však mal
kyselinu. Tak som si povedal: Ani
víno piť nemôžeš. A raz mi ponúkli
pivo, ale bolo také studené, že som
skoro prišiel o hlasivky. Nuž, Janko,
ani pivo piť nebudeš...“. Primátor J.
Švagerko oslávencovi zaželal ešte
veľa zdravia do ďalších rokov a
dobrú starobu: „Je to človek ešte veľmi vitálny, dobre sa s ním debatovalo na rôzne témy. Chcel som dostať
recept na dlhovekosť. Myslím si, že
je to niekedy v takej striedmosti, v
nažívaní v pokore...“.
J. Tomajko je druhým najstarším
občanom Popradu, staršou je iba
Mária Ondrušová, ktorá by v tomto roku mala osláviť 101. narodeniny. Jubilant si do budúcnosti želá
už len to, čo pri návšteve zaspieval:
„...aby ma Pán Boh miloval, hriechy
odpustil, nebo dal.“
(mar)

Od včera 3. marca 2015 je z dôvodu zefektívnenia dynamickej dopravy zobojsmernená časť Lidickej ul. v Poprade – Matejovciach.
Obojsmerná prevádzka je v úseku od križovatky Lidickej ul. s cestou I/67 po napojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu pri RD popisné číslo 1610/13. K tejto úprave došlo na základe požiadavky obyvateľov a majiteľov prevádzok so sídlom v
blízkosti riešeného úseku komunikácie.
FOTO - MsÚ Poprad

Polícia hľadá majiteľa peňaženky, ktorá sa našla ešte 16. júna
2014 v jednej z predajní potravín
na Ul. Popradskej brigády. Podľa
vyjadrenia predavačky peňaženku v obchode zabudol starší muž
s bielymi fúzami a bielymi vlasmi. Do dnešného dňa sa majiteľa
peňaženky nepodarilo vypátrať.
V nedeľu 22. februára 2015
okolo 10. hod. bol na zemi na ul.
Dostojevského pri OC Výkrik nájdený zväzok kľúčov s príveskom,
pričom jeden z kľúčov bol s farebným označením.
Polícia žiada majiteľov peňaženky a kľúčov, aby kontaktovali
Obvodné oddelenie PZ v Poprade,
osobne Zuzanu Chrenkovú, prípadne na t. č. 0961 89 3708 alebo
0961 89 3705.
(ppp)
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Priestorové plánovanie mesta bude pre občanov prospešné
Už prvé verejné zasadanie
Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad minulý piatok ukázalo jej opodstatnenie.
V minulosti v Poprade, ale aj v
iných mestách, existoval útvar
hlavného architekta, ktorý riešil
koncepčný rozvoj urbanizmu.
Neskôr bol zrušený, ale z praxe
vyplynulo, že je potrebný. Popradská samospráva sa rozhodla
pre novátorskejšie riešenie - vytvorenie rady pre priestorové
plánovanie. Je v nej zastúpených
7 členov z radov Slovenskej komory architektov, dvaja zástupcovia z mestského úradu a na rokovaní sa zúčastnili aj predseda
a podpredseda komisie výstavby
a majetku pri MsZ a viceprimátor Popradu Pavol Gašper.
„Nielen v Poprade, ale aj vo viacerých mestách je viditeľné, že takéto koncepčné riadenie mesta chýbalo. Mesto Poprad si uvedomilo, že ho
potrebuje a preto pristúpilo k zriadeniu tejto rady,“ povedal Martin
Baloga, ktorého na rokovaní zvolili
za predsedu. Podpredsedom sa stal
Dušan Genčanský.
„Na prvom rokovaní sme sa zaoberali najdôležitejšími otázkami,
ktoré treba riešiť urgentne pred
prijatím koncepčných dokumentov mesta. Riešili sme preto výber
lokalít pre psí park. Keď sa vymedzili lokality, kde psy nesmú ísť,
takisto chceme vymedziť miesta,

•

DNES 4. marca bude oddelenie evidencie obyvateľstva Mestského úradu Poprad zatvorené
z dôvodu povinného školenia
pracovníkov.
ĎALŠIA Babská jazda sa
v popradskom kine Cinemax
uskutoční v utorok 10. marca
o 18. hod. Premietať sa bude česká komédia Vybíjená. Vstupenky
sa dajú zakúpiť v predpredaji kina
v ZOC Max.
V ZASADAČKE Úradu PSK
v Prešove sa dnes 4. marca uskutoční seminár s názvom Naše
aktivity pre rozvoj Prešovského
kraja, ktorý organizuje KOCR Severovýchod Slovenska.
TATRANSKÝ ľadový dóm na
Hrebienku vo Vysokých Tatrách
láme rekordy. Za 2,5 mesiaca ho
navštívilo 165-tisíc návštevníkov.
Dóm je top atrakciou aj počas
tejto zimnej sezóny. Vďaka kvalitnému chladeniu by mal byť tento
rok otvorený až do Veľkej noci.
DIVADELNÉ predstavenie
Všetko o ženách, v ktorom hrajú
Andrea Karnasová, Bibiana Ondrejková a Andrea Zimanyi- Profantová sa bude konať v sobotu 7.
marca o 19. hod. v Hoteli International vo Veľkej Lomnici.
ZÁVEREČNÝ koncert Romeo a Júlia sa v Tatranskom
dóme na Hrebienku uskutoční
v nedeľu 15. marca o 15.30 hod.
Účinkovať budú herci divadla
Nová scéna.
TANEČNÁ súťaž o Pohár
primátora mesta Poprad 2015
sa uskutoční v sobotu 21. marca
v športovej hale Aréna Poprad.
AKADÉMIA stredoeurópskych škôl už po ôsmykrát vyzýva
učiteľov a žiakov, aby v spolupráci
s medzinárodnými partnermi vypracovali súťažné projekty. Hlavná téma tento rok znie: Solidarita
sa nás týka - Staráme sa, trúfame
si, zdieľame!. Školy sa môžu prihlásiť do 15. apríla 2015. Viac na
www.aces.or.at.
MESTÁ na Spiši už vedia, koľko prvákov si v septembri sadne
do lavíc tamojších škôl. Zväčša je
to menší počet ako v predošlom
roku, ide o niekoľkoročný trend.
Kým v Poprade do škôl nastúpi
takmer päť stoviek detí, v Spišskej
Novej Vsi ich bolo doteraz zapísaných 443. V Kežmarku budú
mať viac ako dvesto prvákov.
NOVÉ voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v
sobotu 7. marca v obci Zálesie
v okrese Kežmarok.
(ppš)
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kde ich bude možné voľne pustiť,
cvičiť a vziať pritom do úvahy aj
súvislosť s obytnými zónami a ihriskami pre deti, aby nedochádzalo ku konfliktu. Diskutovali sme i
o jazdiarni na Kvetnici v nadväznosti na mestské rekreačné lesy,
ďalej o koncepcii umiestňovania
reklamných stavieb, zonácii Námestia sv. Egídia, aby sme vedeli
do leta sprevádzkovať niektoré zámery - kde budú umiestnené stánky na predaj, kde bude plocha pre
kultúrne podujatia a pod. Rada
ako poradný orgán pre primátora
a mestské zastupiteľstvo odporučí
určité riešenia a postupy, o ktorých
následne zastupiteľstvo rozhodne,
ako sa bude ďalej postupovať, aby
mohli byť realizovateľné aj v praxi“ vysvetlil M. Baloga.
Viceprimátor Popradu Pavol
Gašper uviedol: „Celé mesto si
sľubuje od založenia rady odpolitizovanie investičných aktivít v

meste a hlavne to, aby plánovanie
a rozvoj mesta slúžili predovšetkým ľuďom.“ K závažným námetom úvodného zasadania patrilo
tiež parkovanie a takisto riešenie
dopravného zaťaženia na Štefánikovej ul. v krížení s Kukučínovou
a v nadväznosti na Športovú ul.
Neúnosnú situácia by v budúcnosti mohol vyriešiť obchvat.
„Som toho názoru, že jedným z
najdôležitejších dokumentov, ktoré bude musieť mesto vypracovať,
bude generel dopravy, ďalej územný plán a nesmieme zabudnúť ani
na plán rozvoja, ktorý stojí nad
všetkým. Je to plán, ktorý berie do
úvahy záujmy ľudí, ich aktivity,
demografiu a ďalšie dôležité okolnosti,“ špecifikoval viceprimátor.
Zasadania rady sa budú konať raz
mesačne, v prípade potreby častejšie, a sú verejné, pretože rada chce
zapájať do priestorového plánovania aj občiansku verejnosť. (mar)

Vežové hodiny zastali, mesto zabezpečilo opravu
Hodiny na veži Kostola sv. Egídia zastali. Cez
víkend po 20. februári sa po dlhých rokoch rozhodli „odpočinúť si“. Hodiny spravuje firma
Siemens, ale majiteľom je samospráva. Mesto
Poprad sa preto postaralo o zabezpečenie opravy,
ktorú má v tomto týždni realizovať popradská firma, špecializujúca sa na takúto činnosť.
V hodinách zhorel motor, ktorý poháňa hodinový strojček.
Starodávny kostol uprostred námestia Popradu pochádza z druhej polovice
13. storočia a stáročiami prešiel s
viacerými zmenami. Jeho históriu
v minulosti najviac poznačili požiare. V roku 1609 udrel blesk do
jedného humna a vypukol požiar,
pri ktorom zhorelo celé mesto vrátane kostolnej veže a zvonov. Preto bola o dva roky opravená veža,
ktorá v roku 1615 dostala hodiny.
Avšak škody po ohni sa ukázali byť
vážnejšie ako sa zdalo, preto museli
vežu v roku 1663 vystavať nanovo.
V roku 1696 bola postavená ochoza
na veži. Ako ďalej uvádzajú Dejiny
Popradu, ďalší požiar zachvátil Poprad v auguste
1708, pri ktorom opäť zhorelo takmer celé námestie a znovu takisto kostol, veža, fara, radnica...

Mesto bolo treba opäť vybudovať, tentoraz však už
stavali zväčša murované stavby. V roku 1719 vyhotovil mlynár z Veľkej Lomnice Andrej Ludsman
nové vežové hodiny.
Také teda boli začiatky vežových hodín v centre
Popradu. Inak všeobecne sa do stredoveku používali slnečné, vodné, ohňové či presýpacie hodiny.
Prvé kolieskové hodiny sa objavovali od 14. storočia na vežiach, nemali ručičky a čas len odbíjali.
Ručičky dostali až na konci 16. storočia, sekundovú
až okolo roku 1800. Zo 14. storočia
sa dochovali záznamy o orlojoch.
Najznámejší je Pražský orloj, ktorý bol prvýkrát doložený v listine z
roku 1410. Prvé interiérové hodiny
sa objavili v 15. storočí, vreckové
boli skonštruované v roku 1510, kyvadlové v 17. storočí a náramkové
vznikli až počas 1. svetovej vojny.
Vežové hodiny predstavovali v
predchádzajúcich storočiach vrchol presnej mechaniky. Ide často
o veľmi dômyselné stroje, neraz s
obdivuhodnou presnosťou. Hoci
v dnešných moderných časoch sa
väčšina ľudí pozrie skôr na displej mobilného telefónu, aby zistila čas, predsa veľké vežové hodiny
majú stále svoje čaro a opodstatnenie.
(mar)

Krátke správy

•
•
•
•

•
•
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•
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Najsympatickejší

pedagóg
Na webovom sídle mesta Poprad www.poprad.sk môžu Popradčania vybrať NAJSYMPATICKEJŠIEHO PEDAGÓGA.
Ide o samostatnú kategóriu v
rámci ankety NAJ PEDAGÓG
2015, ktorú vyhlásilo mesto
Poprad pri príležitosti Dňa
učiteľov. Prostredníctvom tejto
ankety chce samospráva vytvoriť priestor pre ocenenie najaktívnejších a najúspešnejších
pedagogických zamestnancov
(učitelia MŠ, ZŠ, ZUŠ a vychovávateľky ŠKD) zo škôl, ktorých je
zriaďovateľom.
Nominácie do kategórie NAJSYMPATICKEJŠÍ
PEDAGÓG
posielala verejnosť v čase od 2.
do 27. februára 2015 na adresu
najucitel@poprad.sk. Nominovaných bolo 15 pedagógov, najviac
zo Spojenej školy na Letnej ulici
v Poprade. Internetové hlasovanie
bude prebiehať do 20. marca 2015.
Žiaci a pedagógovia vyberali NAJ PEDAGÓGOV 2015 v
týchto kategóriách:
1. Akčný/tvorivý učiteľ/pedagogický zamestnanec, 2. Učiteľ
s mimoriadnymi výsledkami, 3.
Zaslúžilý učiteľ, 4. Najsympatickejší učiteľ.
Z návrhov v prvých troch kategóriách vyberie víťazov odborná porota. V kategórii „Najsympatickejší učiteľ“ rozhodne
o víťazovi spomedzi nominovaných hlasovanie na webovom
sídle mesta Poprad www.poprad.
sk, ktoré prebieha od 2. do 20.
marca 2015.
(pmg)

V sobotu zablahoželali jubilantom
Poslanec mesta Poprad Štefan Pčola prijal
v obradnej sieni mestského úradu v poslednú februárovú sobotu tých Popradčanov, ktorí
oslávili významné životné jubileum vo februári. Ku 90 rokom zablahoželal Zuzane Lačnej
(na foto vľavo). 85 rokov oslávila vo februári
Cecília Bočkaiová, Mária Reščáková, Eduard
Dzifčák, 80 rokov - Anna Karkuszová, Helena
Osacká, Žofia Šebestová a Jozef Šmida (na foto
vpravo), 75 rokov - Eva Biesová, Mária Máliková, Gabriela Pustulková, Ľudmila Štofančíková,

Štefan Knoll, Jiří Přibyl, Milan Vodžák, 70 rokov
- Žofia Bednárová, Oľga Boledovičová, Estera
Fusková, Júlia Hanečáková, Helena Medlová,
Emília Sabová, Júlia Šimkovičová, Emília Tomečková, Emília Zgodavová, Zoltán Burdiga,
Štefan Džadoň, Pavol Klein, Alojz Kostka, Šimon
Petrigáč a Dávid Sitiar. Prijatia sa zúčastnila aj
Anna Kubičková a Magdaléna Tomášová, ktoré oslávili v januári 75 rokov a 70-ročná Zuzana Mindoková, ktorá mala okrúhle narodeniny
v novembri minulého roka.
(ppš)

Začala sa registrácia do súťaže
Po minuloročnom ročníku súťaže Do práce na bicykli sa minulý týždeň začala registrácia do jej
druhého ročníka. Záujemcovia sa
môžu zaregistrovať cez webovú
stránku www.dopracenabicykli.eu
do 16. apríla. Minulý rok sa zapojilo viac ako 1 500 ľudí v 30 mestách a do práce na bicykli najazdili takmer 200-tisíc kilometrov.

Z interpelácií
Kontajnery špatia prístup ku stanici
Poslankyňa Beáta Sichrovská vo svojej
interpelácii na februárovom zasadaní MsZ
uviedla: „Oslovila ma skupina obyvateľov
mesta Poprad a vyslovila nespokojnosť s
umiestnením 7 veľkých odpadkových kontajnerov v bezprostrednej blízkosti chodníka
vedúceho priamo na autobusovú stanicu v
Poprade. Obyvatelia Popradu sa veľmi tešili
z rekonštrukcie celého tohto okolia, nakoľko
dlhé roky vyzeralo ošarpane a schátralo. Návštevníci mesta priamo po opustení železničnej
stanice a prestupe na autobusovú konečne
stretli upravené prostredie. Tento dobrý dojem
pokazilo umiestnenie spomínaných veľkých
kontajnerov. Poprad v regióne má ambíciu byť
lídrom cestovného ruchu a prvé, čo má turista
a domáci obyvateľ vidieť po opustení staníc
iste nie je celý rad zapáchajúcich odpadkových
nádob popri chodníku.“ Poslankyňa požiadala o vyjadrenie, či by sa nedali premiestniť
na menej frekventované a menej viditeľné

V našom meste 25 Popradčanov
v ôsmych tímoch, ktorí najazdili
spolu viac ako 3 000 km.
Na záver súťaže, ktorá sa
uskutoční v máji, vyhodnotia a
odmenia mesto, v ktorom účastníci súťaže najazdili najviac kilometrov, ďalej mesto s najväčším
počtom zapojených tímov, ako
aj spoločnosť, v ktorej sa zapo-

miesto v okolí autobusovej stanice.

Univerzitný inkubátor
Poslanec Adrián Kromka interpeloval:
„Mesto Poprad ako zmluvná strana a zároveň iniciátor a garant projektu uzavrelo v
roku 2013 Memorandum o spolupráci medzi mestom Poprad, Ekonomickou fakultou
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a
Taliansko - slovenskou obchodnou komorou
- tzv. Univerzitný inkubátor mesta Poprad.
Prístupovú listinu podpísali spoločnosti Pasell Slovakia a Immergas Europe. Cieľom
tejto spolupráce je zabezpečenie udržateľného inovačného rozvoja podnikateľského
prostredia a uplatnenie absolventov vysokých
škôl v meste Poprad. Aký je postoj a zámery
primátora a nového vedenia mesta k tomuto
projektu?“.

Správne údaje o osloboditeľoch mesta
Poslanec Bohumil Košický predniesol v
interpelácii žiadosť občana z Ul. mládeže,
ktorá sa týkala podľa jeho poznatkov neute-

jil najväčší počet tímov. Cieľom
súťaže je motivovať ľudí, aby čo
najviac využívali bicykel ako
každodennú formu dopravy
do zamestnania, čím prispejú
k zníženiu áut na mestských cestách, k zvýšeniu kvality života v
meste a tiež k zlepšeniu zdravia
obyvateľov a životného prostredia v meste.
(ppš)

šeného stavu chodníkov v meste po bohatej
snehovej nádielke začiatkom februára. Poslanec sa zameral i na skvalitnenie zelene v
meste. Poslanec Milan Baran sa v interpelácii zaujímal o nový nástroj transparentného
verejného obstarávania tovarov a služieb elektronický kontraktačný systém. Pýtal sa,
či už mesto Poprad a mestské organizácie
realizovali zabezpečenie tovarov a služieb
cez tento systém, v akej hodnote a s akými
úsporami. Požiadal i o informácie k niektorým zmluvám mesta a vyvráteniu mýtov k
oslobodeniu mesta Poprad: „Pri príležitosti
70. výročia oslobodenia mesta vznikli diskusie
na tému, či sú na pamätnej tabuli v parku pri
železničnej stanici uvedené historicky správne
údaje - kto je osloboditeľ mesta Poprad a titul
generála Ludvíka Svobodu.“ Poslanca oslovili
aj občania blokov Oslava, Morava, Svitava a
Rysy zo Šrobárovej ul. ohľadom parkovania.
Navrhol tiež, aby sa mesto pri hodnotení
zimnej údržby vrátilo ku kalamitnej situácii
a na základe skúseností z nej vyvodilo opatrenia pre budúcnosť.
(pmm)
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Minister ocenil aj Etelu Lučivjanskú z Popradu
Minister práce Ján Richter
odovzdal rezortné vyznamenania za výnimočnú, ľudsky
prínosnú sociálnu prácu a
aktivity, ktorými napomáhajú
rozvoju sociálnej politiky na
Slovensku 34 osobnostiam.
Slávnostný akt sa uskutočnil
v Bratislave pri príležitosti
Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý vyhlásilo
OSN na 20. februára. Prestížne ocenenie udeľuje minister
práce už od roku 2009.
Sociálna práca si vyžaduje
často mimoriadne úsilie, empatiu a citlivý prístup. Minister
pri oceňovaní vyzdvihol najmä tento ľudský rozmer, ako
aj osobné nasadenie tých, ktorí
pracujú s ľuďmi v krízových situáciách. Oceneným poďakoval
i predseda Národnej rady SR
Peter Pellegrini.
Medzi ocenenými boli aj
obetaví pracovníci zo sociálnej
oblasti z Popradu. Bronzovú
medailu dostala Etela Lučivjanská, vedúca sociálneho odboru
Mestského úradu v Poprade
(na foto prvá zľava) a tiež Dagmar Lorenčíková z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v
Poprade.
„Cena poteší, ale nepatrí len

Policajné správy

•

POPRADSKÍ policajti vyšetrujú krádež rezervného kolesa z návesu zaparkovaného
v Poprade - Matejovciach. Ku
krádeži došlo počas predminulého víkendu. Prešovskej
firme, ktorá je majiteľom ťahača a návesu tak vznikla škoda
približne 800 eur. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin
krádeže.

•
mne,” hovorí skromne Etela Lučivjanská. „V živote som mala
šťastie na kolegov, ktorým toto
ocenenie takisto patrí. Sama by
som v tomto prípade nedokázala nič. Som rada, že za nami
vidno kus práce. Ale poznáte to,
človek vždy pochybuje, nemohol som urobiť aj viac? Práca s
ľuďmi je ťažká. Číslo vymažete, ale pohľad, slovo, to dá len
ťažko vziať späť. Robíme to s
dobrou vierou, každý občan
je pre nás dôležitý, robíme pre
konkrétnych ľudí, ktorí sa ocitli
v konkrétnych životných situáciách,” vymenúva E. Lučivjanská.
Pre vedúcu sociálneho odboru
MsÚ v Poprade je najväčšou
odmenou, ak dokážu pomôcť
klientom zvládnuť ťažké chvíle

a dať ich životu novú kvalitu. A
nielen to. „Viem, že pre niektoré mestá a obce slúžime už ako
príklad, obracajú sa na mňa s
prosbou o pomoc aj moji bývalí
kolegovia. Je to dobrý pocit. Je
mi samozrejme jasné, že vždy
sa dá robiť viac, pretože sociálna oblasť je veľmi široká a tých,
ktorí potrebujú pomoc, je veľa.
A preto sa nebojíme ani kritiky,
pretože vieme, že ak je opodstatnená, posúva vás ďalej,” uzatvára E. Lučivjanská.
Etele Lučivjanskej osobne poďakoval aj primátor Popradu
Jozef Švagerko. „Som hrdý na to,
že v radoch zamestnancov mesta
je človek, ktorého prácu ocenil na
celoslovenskej úrovni aj minister,“
uviedol J. Švagerko.
(mag)

Pomoc ľuďom bez domova

Podľa
údajov
sociálneho
odboru Mestského úradu v Poprade „ľuďom na
ulici“ pomáha formou sociálneho poradenstva,
poskytovania sociálnych služieb v Zariadení
sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, ale aj pomoc vo forme šatstva,
potravín, dreva a pod. V roku 2014 monitorovalo mesto 125 ľudí bez strechy nad hlavou, z
toho 40 percent nebolo z Popradu, ale z rôznych
miest a obcí celého Slovenska.
V Zariadení sociálnych služieb pre občanov
bez prístrešia na Levočskej ul. poskytujú služby
nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčov-

ne, výdaja teplého jedla, pomoci
vo forme šatstva, sociálne poradenstvo, pomoc
pri sprostredkovaní zamestnania, sprievod do
rôznych inštitúcií. Sú však aj bezdomovci, ktorí odmietajú služby sociálnych zariadení, kde
by sa museli podrobiť určitým pravidlám a mali
povinnosti. Ale aj oni potrebujú pomoc a mesto
im dokáže, ak o ňu prejavia záujem, pomôcť i nízkoprahovým bývaním. Poslúži im vojenský stan,
pričom môžu využiť aj všetky sociálne služby zariadenia pre občanov bez prístrešia, ako aj využiť
vzdelávacie aktivity, zapojiť sa do predaja časopisu
Notabene a pod. V minulom roku využilo sociálne služby zariadenia 103 klientov.
(ppm)

Slovenský preklad hymny SDM v Krakove

Rada pre mládež a univerzity KBS schválila oficiálny
slovenský preklad hymny Svetových dní mládeže
(SDM) v Krakove 2016. Pieseň má názov Blahoslavení milosrdní. Hymna
slávnostne zaznie aj na Národnom stretnutí
mládeže P15 v Poprade.
Za textom stojí riaditeľka Súkromnej ZUŠ
so sídlom v Jastrabí nad Topľou Valéria Juríčková. Text pripomienkovali amatérski hudobníci z viacerých miest. Skladba po prvýkrát
oficiálne zaznie počas marcového Diecézneho

stretnutia mládeže v Banskobystrickej diecéze.
Hymnu SDM v Krakove Blahoslavení milosrdní predstavili na sviatok Zjavenie Pána 6. januára
2015. Autorom hudby a textu je Jakub Blycharz,
krakovský skladateľ z dominikánskeho prostredia. Tento vášnivý hudobník, ktorý je povolaním
právnik a má už na svojom konte viacero liturgických skladieb, sa spoločne s manželkou a dcérou angažuje v krakovskom spoločenstve Glos
na Pustyni (Hlas na púšti).
Včera sa v Poprade uskutočnilo i stretnutie týkajúce sa priebehu príprav Národného stretnutia mládeže P15 v našom meste.
(mli)

NA polícií v Poprade bolo
v utorok 24. februára oznámené poškodenie skladu
s hnojivovou zmesou v areáli
bioplynovej stanice v Poprade - Matejovciach. Poškodenie
spôsobil doposiaľ neznámy
páchateľ v presne nezistenom
čase. V dôsledku poškodenia sa hnojivová zmes - fugát
dostala cez areál bioplynovej
stanice do Rovného potoka,
pretekajúceho areálom tejto
stanice v rybárskom revíre
Slavkovského potoka. Takto
došlo k porušeniu Zákona o
vodách a k nebezpečenstvu
spôsobenia škody na životnom prostredí vo výške najmenej 2 660 eur. Polícia na
mieste zaistila niekoľko stôp,
boli odobraté vzorky vody
a uhynutých rýb, ktoré budú
zaslané na expertízu. Prípad
vyšetrujú popradskí policajti,
ktorí začali trestné stíhanie
pre prečin ohrozenia a poškodenia životného prostredia.

•

POLÍCIA vyšetruje krádež
veľkého rozsahu v jednom
z hotelov v Tatranskej Štrbe.
Ku krádeži došlo v zatiaľ nezistenom čase počas minulého
roka. Hotel je v súčasnosti v rekonštrukcii a nevyužíva sa na
účely bývania. Neznámy páchateľ vnikol do uzamknutého
objektu a z miestnosti kotolne
a ďalších voľne prístupných
miestností odcudzil rôzny
elektroinštalačný, vodoinštalačný a kúrenársky materiál,
ktorý bol riadne zabudovaný v
stavebných konštrukciách budovy. Bratislavskej spoločnosti, ktorá je vlastníkom hotela,
vznikla škoda vo výške najmenej 140 tisíc eur a poškodením stavebných konštrukcií
a zariadenia taktiež najmenej
140 tisíc eur. Prípad vyšetruje
prešovský krajský vyšetrovateľ
ako obzvlášť závažný zločin
krádeže a zločin poškodzovania cudzej veci.
(krp)
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Popradskú Arénu obsadia
hry, smiech a zábava

Najväčšia herňa v Poprade
a širokom okolí so stovkami
moderných
spoločenských
hier, nafukovacími atrakciami, stavebnicami a hračkami
už po tretíkrát otvorí svoje
brány verejnosti 6. - 8. marca
2015 v popradskej Aréne.
Pripravené je obľúbené a tradičné podujatie s neopakovateľnou atmosférou plnou smiechu,
súťaživosti a emócií. Festival
hier, hračiek a zábavy - FestHry
Poprad je spoločensko - herné
podujatie určené prioritne deťom, rodičom a mladým, ktorí
chcú stráviť čas v spoločnosti
svojich blízkych a kamarátov
pri jednom stole, na ktorom sa
vystriedajú chytľavé hry každého druhu.
Okrem hier pre detičky, školákov, študentov, rodičov, či

Múzeum
je zatvorené

Podtatranské múzeum v Poprade na Vajanského ulici oznamuje
širokej verejnosti, že z dôvodu
rekonštrukcie sú expozície múzea zatvorené.
Počas zatvorenia expozícií múzea na Vajanského ul. sú pre návštevníkov naďalej otvorené múzejné expozície v Poprade - Spišskej
Sobote na Sobotskom námestí.
Otváracie hodiny sú: utorok-piatok od 10. do 14. hod., nedeľa od
11. do 15. hod., pondelok a sobota
zatvorené. Aktuálne informácie:
www.muzeumpp.sk.
(pmu)

Napísali ste nám

dôchodcov, bude pripravený
sprievodný program v podobe
nafukovacích atrakcií, detských
kútikov s hrami a skladačkami
pre najmenšie deti, sprievodné
súťaže o ceny a iné. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu budú
predajcovia a spoločnosti prezentujúci novinky a výrobky z
rôznych oblastí zábavy, jazykového vzdelávania a hier. Tohtoročnou novinkou bude malá
putovná vedecká výstava.
Festival je otvorený verejnosti
v piatok v čase od 15. do 20.,
v sobotu od 14. do 20. hod.
a v nedeľu od 14. do 19. hod. Informácie a aktuality nájdete na
www.festhry.sk a na Facebooku.
Organizátormi
podujatia sú Mesto Poprad a Places
for Young - Miesta pre mladých.		
(ppp)

Eko deň - zima

Všetky deti Materskej školy na Okružnej ulici sa 17. februára tešili na
prekvapenie. Prišla medzi nich Perinbaba, ale zavítal medzi nich aj
veľký živý snehuliak. Ponaháňal sa s Perinbabkou aj metlou ju vyobšíval. Deti mu dali meno Bambuliačik a pripravili mu oslavu spolu so
zvieratkami. S veveričkou upiekli koláčiky, so zajkom vytvorili veľkú
kruhovú tortu, s medveďom čistili les od odpadkov, s vtáčikmi vytriedili potravu, ktorá sa pre ne hodí a ktorá nie a s múdrou sovou si zopakovali typické znaky zimy. Všetky deti napokon snehuliak obdaroval
okuliarmi. Keď si ich v tme priložia na oči a pozrú sa do svetelného
zdroja, objaví sa im snehuliačik. (ľšu)
FOTO - B. Hudáková

Nedeľa 8. marec o 10. hod./
Dom kultúry Poprad - divadelná sála
PINOKIO
Divadlo ZO ŠUFLÍKA Žilina
Vstupné: 1,50 €

žia nájsť si cestu k rodinnému životu, láske a k hodnotám života. Hrajú: Ady Hajdu, Michaela Čobejová,
Lucia Jurajová a Lukáš Dóza.
Vstupné: 13 € a 15 €
Info a predaj: MIK 052/7721 700, DK 052/7722 255

Nedeľa 15. marec o 10. hod./
DK Poprad - divadelná sála
ZABUDNUTÝ ČERT
Divadlo na Predmestí zo Sp. Novej Vsi
Vstupné: 1,50 €

Utorok - piatok 17. - 20. marec/
DK Poprad - Klub Zóna
FESTIVAL JEDEN SVET 2015
SLOBODA NIE JE ZADARMO
15. medzinárodný festival dokumentárnych filmov
Mesto Poprad uvedie prehliadku najzaujímavejších
filmov medzinárodného festivalu dokumentárnych
filmov, 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

Pondelok 16. marec o 19. hod./
DK Poprad - divadelná sála
SĽÚBILI SME SI LÁSKU
Divadlo V podpalubí
Komédia nielen o mužoch a ženách, o túžbe, ale aj o
živote. Hra o štyroch ľuďoch, ktorí sa v podstate sna-

Chlad a jeho vplyv na kožu (1.)

Chlad môže vyvolať rôzne ťažkosti, od obyčajného prechladnutia až po omrzliny, veľmi
vzácne aj s trvalými následkami.
Navyše môže zhoršovať stav niektorých kožných ochorení.
Chlad spôsobuje zúženie
malých ciev, čím dochádza ku
spomaleniu prietoku krvi a k
zníženiu krvného zásobenia
koncových častí tela - najmä prstov rúk, nôh, uší, nosa a brady.
Znížené prekrvenie a nedostatočné zásobenie kyslíkom poškodzuje tkanivo a môže viesť k
smrti buniek.
Účinkom miernych, dlhotrvajúcich alebo opakovaných teplôt
(nad bodom mrazu) na okrajové,
najmä nekryté časti tela (nos, uši,
ruky, nohy), môže dochádzať ku

vzniku stavu podobnému omrzlinám (oziabliny). Ide o difúzne
modročervené až fialové sfarbenie kože s jej miernym opuchom,
niekedy i s hrbolčekmi. Postihuje
predovšetkým ľudí pracujúcich
vonku na chladnom vzduchu.
Ohrození sú tiež ľudia s nedostatočnou výživou, s celkovými chorobami, s poruchami prekrvenia
končatín, fajčiari, alkoholici, chudokrvné deti a mládež v puberte.
Ku vzniku oziablín prispieva tesný odev a obuv. Ťažkosti zvyčajne
trvajú niekoľko rokov, pravidelne
sa zhoršujú pri nízkych teplotách.
Liečba spočíva v podávaní vazodilatačných preparátov, odporúča
sa pobyt v teplejšom prostredí.
Intenzívne pôsobenie veľmi
nízkych teplôt na kožu a pod-

kožie vedie ku vzniku omrzlín.
Rozdeľujeme ich do troch skupín
podľa závažnosti. Prvý stupeň sa
prejavuje po prechodnom zblednutí kože ako jej modročervené
sfarbenie a opuch, ktoré sú sprevádzané svrbením, pálením až
bolesťou. Pri druhom stupni sa
pridruží tvorba pľuzgierov naplnených spočiatku seróznou tekutinou, neskôr krvou. Z pľuzgierov
často vznikajú vredy hojace sa
jazvou. Pri treťom stupni dochádza k odumretiu tkaniva (nekróze) s čiernou, vlhkou kožou
a silným poškodením pokožky.
Omrzliny 3. stupňa sú najzávažnejšie, môžu zasiahnuť aj hlbšie
tkanivá a viesť ku strate celých
končatín. V rámci prvej pomoci
je potrebné omrznuté časti tela

chrániť pred ďalším vplyvom
chladu, podať horúce nápoje a
preniesť postihnutého čo najskôr
do teplej miestnosti. Pri ošetrovaní omrzlín sa nesmú omrznuté
časti príliš rýchlo otepliť! Liečba
komplikácií patrí do rúk lekára.
(Pokračovanie v budúcom čísle).
MUDr. Zuzana Valová
Ambulancia lekárskej
kozmetiky
Nemocnica Poprad, a.s.
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

W. Shakespeare

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 4. marca má meniny - Kazimír, zajtra 5. marca - Fridrich,
v piatok 6. marca - Radoslav, Radoslava, v sobotu 7. marca - Tomáš, v nedeľu 8. marca - Alan, Alana, v pondelok 9. marca - Františka a v utorok 10. marca - Bruno, Branislav.

MANŽELSTVO UZAVRELI
21. februára 2015 - Ing. Daniela Adamjaková a Ing. Tomáš Sedlák.

VITAJTE MEDZI NAMI
17. februára 2015 - Nikolas Hulín, Svit.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V Dennom centre v Strážach oslavujú narodeniny v 1. štvrťroku títo
členovia: 95 rokov - Anna Rošková, 85 rokov - Jozef Bobko, Jozef Girgáš,
75 rokov - Anna Deverová a Magdaléna Tomášová, 70 rokov - Danka
Slavkovská a Emília Zgodavová, 65 rokov - František Ratkoš. Ostatní jubilanti - František Dunajský, Anton Kornaj, Štefan Kornaj, Anna Majerčíková, Mária Rusnáková, Marta Rusnáková, Anna Smreková, Dušan Šary,
Jozef Škirta, Viktor Valas, Mária Čenščáková, Štefan Krojer, Margita Lorencová, Jozef Oravec, Jožka Prochádzková, Helena Rošková, Ružena Rošková, Božena Ševcová, Mária Bašistová, Matilda Borzíková, Ján Čenščák,
Zuzana Hoššová, Jaroslava Krajčová, Elena Olejníková, Mária Pavelčáková, Anna Rošková, Anna Samiecová, Anna Škirtová, Štefánia Vagašová.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V stredu 25. februára 2015
vo Veľkej s

Ivanom Sendeckým,
54-ročným

V piatok 27. februára 2015
vo Veľkej s

Jozefom Bizubom,
75-ročným

V piatok 27. februára 2015
v Spišskej Sobote s

Teréziou Brezinovou,
67-ročnou

V sobotu 28. februára 2015
v Novej Lesnej s

Mgr. Júliou Pitoňákovou,
46-ročnou

V pondelok 2. marca 2015
vo Veľkej s

Máriou Knausovou,
63-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 4.marca 2015
o 13. hod. vo Veľkej so
V piatok 6.marca 2015
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Cyrilom Kupčíkom,
80-ročným
Magdalenou Mišendovou,
69-ročnou

Program kina CINEMAX Poprad
Od 5. marca do 11. marca

Detské kino - Dom kúziel - o 14.
hod. (hrá sa len cez víkend), Cililing a Zver-Nezver 2D - o 16.
hod., Teória všetkého - o 17.50
hod., Päťdesiat odtieňov sivej o 20.30 hod.(nehrá sa 10.3.), Divočina - o 20.30 hod. (hrá sa 10.3.),
Asterix: Sídlo bohov 3D - o 14.10
hod. (hrá sa len cez víkend), Asterix: Sídlo bohov 2D - o 16.10 hod.,

Focus - o 18.10 hod., Americký
ostreľovač - o 20.30 hod., Chappie - o 13.20 hod. (hrá sa len cez
víkend), o 15.50 hod. (10.3. sa hrá
o 15. hod.), o 18.20 hod. (nehrá sa
10.3.) a o 20.40 hod. (hrá sa 10.3.),
Babská jazda - Vybíjaná - o 18.
hod. (hrá sa len 10.3.), Divočina - o 20.40 hod. (nehrá sa 10.3.).
Viac na www.cine-max.sk (ppš)

Výhody virtuálnej pokladnice

Podnikatelia, ktorým od 1.
apríla 2015 vzniká povinnosť
používať registračnú pokladnicu, majú na výber z dvoch
možností. Zakúpiť si klasickú elektronickú registračnú
pokladnicu (ERP) alebo používať Virtuálnu registračnú
pokladnicu (VRP), ktorá bude
k dispozícii bezplatne na portáli finančnej správy.
VRP je aplikácia určená najmä tým, ktorí nevydajú viac
ako 1 000 blokov mesačne.
Nemusia si kupovať klasickú
registračnú pokladňu, stačí
im len pripojenie na intranet,
počítač, notebook či mobilný telefón a k tomu tlačiareň.
Žiadosť o pridelenie kódu VRP
môžu podnikatelia predložiť
ktorémukoľvek daňovému úradu osobne, poštou alebo elek-

tronicky.
V prípade, že sa rozhodnú
pre ERP, sú povinní ísť na
daňový úrad a predložiť pracovníkom knihu ERP. Taktiež
je potrebné požiadať servisnú
organizáciu o uvedenie pokladnice do prevádzky. Podnikateľ s ERP musí mať so
servisnou firmou uzatvorenú
zmluvu. Pri používaní VRP
nie je potrebné ísť na daňový
úrad, nakoľko netreba viesť
pokladničnú knihu. Taktiež
nie je potrebné mať zmluvu
so servisnou organizáciou,
nakoľko o servis aplikácie sa
stará finančná správa a je to
pre podnikateľov bezplatné.
Viac informácií na https://
www.financnasprava.sk/sk/
podnikatelia/dane/virtualna-registracna-pokladni. (mac)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 4. marca - Victoria, zajtra 5.
marca - Dr. Max - trhovisko, v piatok 6. marca - Adus, v sobotu
7. marca - Medovka, v nedeľu
8. marca - Lekáreň Nemocnice
Poprad, v pondelok 9. marca Altea a v utorok 10. marec - Altea.
Victoria: Drevárska ul. (pri
Autobusovej stanici), Dr. Max trhovisko: Ul. 1. mája 30, Adus:

Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Medovka: Tatranské nám., Lekáreň
Nemocnice Poprad: Banícka
28, Altea: Nám. sv. Egídia 25,
č. t. 772 42 22.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od
pondelka do piatka od 18. do
22. hod., počas sobôt, nedieľ
a sviatkov od 8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Zvážte si, či
je vhodný čas
na pracovné zmeny. Ešte príde aj
lepšia ponuka.

Dočasne
zmeníte prostredie, čo vám veľmi prospeje. Potrebujete byť medzi novými ľuďmi.

Menej energie je len dočasný stav. Čoskoro pocítite prílev
optimizmu a radosti zo života.

Budete
vo
svojom živle,
pretože vaše okolie bude uznávať
vašu výrečnosť a priebojnosť.

Všetko vám
bude vychádzať tak, ako si predstavujete.
Vaše plány sa stanú skutočnosťou.

Láska
vás
bude sprevádzať na každom kroku. Budete zvažovať, ktorý vzťah je perspektívnejší.

Príjemný týždeň v kruhu
rodiny a priateľov. Dostanete aj
ponuku výhodnej práce.

Pracovné
starosti vám
uberajú na radosti zo života. Zbytočne si robíte ťažkú hlavu z malicherností.

Váš kritický
pohľad
na
svet dostane príučku. Ocitnete sa
v situácii, ktorú ste u iných odsúdili.
Nepodceňujte zdravotné
ťažkosti, ktoré by mohli prerásť
vo vážnejšiu chorobu. Choďte si
oddýchnuť do prírody alebo príjemnej spoločnosti.

Inokedy sa
rozhodujete
ľahko, ale tentoraz sa nebudete
vedieť rozhodnúť medzi dvoma
pracovnými ponukami.
Vďaka vášmu
pokojnému
prístupu k nejakému problému,
podarí sa ho vyriešiť mimoriadne
úspešne.
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Kamzíci vstúpili do play-off úspešne

Minulý týždeň
sa
popradskí
hokejisti rozlúčili so základnou časťou Tipsport Extraligy vysokým víťazstvom nad
Skalicou (na foto). O nič už
nešlo, Záhoráci mali isté deviate miesto a Popradčania
piatu priečku, ktorá im pridelila vo štvrťfinále play-off
zvolenských rytierov. Súpera
zo štvrtého miesta v dlhodobej časti zdolali v štyroch zo
šiestich vzájomných duelov.
V pondelok 2. marca začali
Podtatranci svoju púť vyraďovacou časťou pod Pustým hradom a úspešne (druhý duel sa
odohral v utorok po uzávierke
vydania novín Poprad).
„Súpera si rozoberieme do detailov. Vieme, kde má silu a pripravíme sa tak, aby sme uspeli
už na jeho ľade,“ uviedol po

zápase so Skalicou tréner HK
Poprad Milan Jančuška, ktorému sa predpoklad v pondelok
naplnil. Následne zhrnul účinkovanie svojich v základnej
časti: „Mali sme parádnu prvú
šestinu súťaže. V druhej sme
bodový zisk zveľadili a vynieslo
nás to zaslúžene na prvé miesto.
Prišiel útlm a zranenia dôležitých hráčov. Po Novom roku to
šlo dolu vodou a posledná šestina súťaže bola úplne najhoršia
zo všetkých.“
Výsledky: 54. kolo v utorok
24. februára HK Poprad - HK
36 Skalica 6:1 (1:0, 1:1, 4:0),
góly Popradu: 19. Matúš Paločko (Š. Fabian, S. Takáč), 23.
Matúš Matis z tr. str., 52. Peter
Boltun (R. Rapáč, J. Kasík), 53.
Tomáš Sýkora (D. Gríger, Ľ.
Dinda), 57. Tomáš Sýkora (J.
Kasík, S. Takáč), 60. Matúš Pa-

ločko (S. Takáč, M. Kurali).
1. kolo štvrťfinále play-off
v pondelok 2. marca HKM
Zvolen - HK Poprad 3:4
(1:1, 2:1, 0:2), góly Popradu:
12. Štefan Fabian, 31. Matúš
Matis (A. Štrauch), 44. Arne
Kroták, 45. Dávid Gríger (T.
Sýkora, S. Takáč).

Program: 3. kolo štvrťfinále
play-off v piatok 6. marca o 17.
hod. HK Poprad - HKM Zvolen,
4. kolo štvrťfinále play-off v sobotu 7. marca o 17. hod. HK Poprad - HKM Zvolen, prípadné 5.
kolo štvrťfinále play-off v pondelok 9. marca o 17. hod. HKM
Zvolen - HK Poprad.
(mav)

Poprad privíta svetových tenistov

Po dvanástich rokoch sa
významný tenisový challengerový turnaj sťahuje z Košíc
pod Tatry. Informovali o tom
organizátori podujatia na tlačovej konferencii v stredu 25.
februára v Tatranskej Lomnici.
Poprad - Tatry ATP Challenger
Tour 2015 s dotáciou 42 500
eur privíta už v júni na popradských kurtoch tenistov z celého sveta, ktorí sa pohybujú
v druhej stovke rebríčka ATP.
Challengerový turnaj si v Košiciach počas dvanástich rokov
vybudoval dobré meno, ale
podľa organizátorov potreboval zmenu. „V Tatrách sme našli
krásne zázemie a ľudí, ktorí chcú
ďalej toto podujatie rozvíjať.
ATP nás neustále tlačí k tomu,
aby sme vylepšovali areáli a zvyšovali dotácie. V Košiciach to už

nešlo, ale tu začíname na zelenej
lúke, kde sa dá tvoriť a budovať,“ uviedol organizátor turnaja Branislav Stankovič.
Tenisový sviatok v Poprade
na mestských kurtoch odštartuje kvalifikáciou už 13. júna
a potrvá do 20. júna. Prvé dva
ročníky bude teda hostiť podtatranská metropola. Za ten čas
by mali v Tatranskej Lomnici
vyrásť nové kurty, ktoré budú
pripravené privítať svetových
hráčov v ďalších ročníkoch. Aj
takto sa prehlbuje spolupráca
medzi mestami Poprad a Vysoké Tatry. „Tenisové kurty sú pripravené. Verím, že podmienky
pripravíme k spokojnosti organizátorov,“ povedal primátor
Popradu Jozef Švagerko. „Spájame sily, aby sme organizovali také podujatia, ktoré k nám

pritiahnu ľudí,“ dodal primátor
Vysokých Tatier Ján Mokoš.
Hlavným dejiskom turnaja
budú v trinástom ročníku mestské tenisové kurty v Poprade
a ako tréningové kurty budú slúžiť tie pri ZŠ vo Veľkej. O športovcov sa postará AquaCity
Poprad a ako partner vstupuje
do projektu aj Tatry Mountain
Resorts (TMR). „Veríme, že tento región je schopný zabezpečiť
takéto podujatie na vysokej úrovni,“ povedala Zuzana Fabiánová
z TMR.
Spoluorganizátorom turnaja
je Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké
Tatry. „Prvé dva ročníky budú
v Poprade, ale pracuje sa na
tom, aby sa tenis dostal aj priamo pod Lomnický štít,“ uviedla
Lenka Maťašovská z OO CR
Región Vysoké Tatry.
Za celým projektom stoja aj známe tváre slovenského tenisu. Riaditeľom
turnaja je olympijský víťaz
zo Soulu 1988 Miloslav
Mečíř a manažérom turnaja sa stal Marián Vajda,
ktorý v súčasnosti pôsobí
ako tréner srbskej megahviezdy Novaka Djokoviča. „Vyrástlo tu veľa našich
hráčov ako Dominik Hrbatý, Karol Kučera, Lukáš
Lacko, či Martin Kližan.
V Košiciach hral i neskorší víťaz Rolland Garros

Gustavo Kuerten, či Richard
Gasquet. Vybrali sme správne
miesto. V spojení s cestovným ruchom to musí byť len prospešné,“
zdôraznil M. Mečíř. „Do Tatier
sme s nadšením chodievali kvôli
lyžovačke, teraz budeme aj kvôli tenisu. Ako manažér budem
mať za úlohu posúvať správu
o turnaji ďalej do sveta, medzi
svetových hráčov. Poviem o ňom
určite aj Novakovi Djokovičovi a verím, že ho raz do Tatier
dovediem, pretože sa ma na ne
stále vypytuje,“ doplnil s úsmevom M. Vajda.
(mav)
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Futbalisti začínajú jarnú časť

Futbalisti FK
Poprad v sobotu 28. februára uzavreli zimnú
prípravu pred jarnou časťou
DOXXbet ligy domácim víťazstvom 1:0 nad rivalom z Tatrana
Prešov. O jediný presný zásah sa
v druhom polčase postaral z pokutového kopu kapitán Matúš
Bendík. Už v sobotu 7. marca
odohrá Poprad zápas jari v NTC
proti Liptovskému Mikulášu
a v klube robia všetko preto, aby
sa popradský futbal prebojoval
do celoslovenskej baráže.
Seriál prípravných zápasov začali Popradčania 17. januára víťazstvom nad Svitom na ihrisku v
Spišskej Belej, kde odohrali podstatnú časť prípravných zápasov.
Cestovali i do Spišskej Novej Vsi,
Prešova, či Martina a bonusom
bolo sústredenie v maďarskom
Lipóte. Popradskí futbalisti napokon sedemkrát vyhrali, raz
remizovali a sedemkrát ťahali so
súpermi za kratší koniec. Celkové skóre z pätnástich prípravných
zápasov bolo 32:29.
Prípravné obdobie zhodnotil
tréner FK Poprad Vladimír Laj-

čák takto: „Prípravu sme začali
už desať dní po skončení súťaže.
Od januára sme trénovali každý
deň v teréne, v telocvičniach a na
umelých ihriskách. Myslím si, že
sme dobre pripravení na súťaž.“
V. Lajčák musel počítať aj s pohybom v kádri, ktorý je podľa
neho vhodne vyvážený. „Pustili
sme niektorých hráčov na hosťovanie. Z nových hráčov máme
brankára Jána Maleca, do útoku
prišiel Melek aj Durkot. Pridal sa
aj obranca Jurčo, ktorý má zatiaľ zdravotné problémy, ale do
začiatku súťaže by mal byť v poriadku,“ dodal.
FK Poprad odohrá zápas 19.
kola DOXXbet ligy v NTC proti

Liptovskému Mikulášu o 18.30
hod. Ide o zápas jari, keďže sa
prípadným víťazstvom môžu
Popradčania výrazne priblížiť
k postupu do baráže. Klub pripravil pre fanúšikov zaujímavú
akciu, keďže vstupenka z tohto
zápasu bude platná aj na posledný domáci zápas jari v NTC proti
lídrovi tabuľky z Michaloviec.
Káder FK Poprad pre jarnú
časť DOXXbet ligy: Brankári:
Huszárik, Malec, Rušin. Obrancovia: Biskup, Bendík, Janigloš,
Jurčo, Ondruš, Šula, J. Tropp.
Záložníci: M. Ferenc, Galovič,
Korenko, Orenič, Palútka, Rams,
Sedlák. Útočníci: Durkot, Kubus, Melek, Ujčík.
(mav)

Volejbalový turnaj v Poprade

V sobotu 28. februára sa v telocvičniach Spojenej školy na Letnej ulici a ZŠ na Jarnej ulici uskutočnil tretí ročník volejbalového
turnaja starších žiakov O pohár riaditeľky Centra voľného času.
Popradský klub VK Junior 2012 si zmeral sily okrem známych
súperov aj s kvalitným poľským tímom.
„Podarilo sa nám dotiahnuť poľskí tím SKPS Dunajec Nowy Sącz. Turnajom sme vyplnili medzeru medzi ligovými zápasmi. Sú tu tiež štyri
najlepšie družstvá z oblasti Východ. Podarilo sa nám zorganizovať turnaj
v dvoch telocvičniach a myslím si, že podujatie by sa mohlo ďalej rozrastať,“
uviedol tréner starších žiakov VK Junior 2012 Poprad Andrej Vojčík.
Výsledky VK Junior 2012 Poprad:
Skupina A: Poprad - Prešov 2:1, Svidník - Poprad 2:0. Semifinále: Poprad - Nowy Sącz 0:2. Zápas o 3.
miesto: Poprad - Svidník 2:1. Finále: Humenné - Nowy Sącz 0:2.			
(mav)

Ďalšie významné podujatie na Štrbskom Plese

Táto zima na Štrbskom Plese patrí klasickým lyžiarskym
disciplínam. Po úspešnej Svetovej zimnej univerziáde čaká
športový areál ďalší víkend plný
pretekárov z celého Slovenska a
okolitých krajín.
Športový klub Štrba v spolupráci s obcou Štrba a OO CR
Región Vysoké Tatry je opäť organizátorom druhej časti medzinárodných Majstrovstiev Slovenskej republiky v behu na lyžiach
a priestor dostanú aj rekreační
bežci, ktorí si môžu vyskúšať
výborne pripravené homologizované trate a atmosféru veľkých
pretekov. Preteky sa budú konať

v sobotu 14. a v nedeľu 15. marca.
Podujatie začne už v piatok večer
13. februára v Kultúrnom dome
v Štrbe slávnostným otvorením,
krátkym kultúrnym programom
a zložením sľubu pretekárov a
rozhodcov.
V sobotu sa uskutočnia preteky s hromadným štartom pre
pretekárov Slovenského pohára
a aj pre pretekárov zo zahraničných športových klubov. Hlavná
kategória mužov pobeží 30 kilometrov voľnou technikou a ženy
sa postavia na trať dlhú 15 kilometrov. V nedeľu budú tímové
šprinty voľnou technikou.
Šancu dostanú aj športovci,

ktorí nepretekajú v Slovenskom
pohári, no majú chuť vyskúšať si
trate, na ktorých pretekali aj univerzitní športovci z celého sveta.
V nedeľu popoludní sú pre všetkých záujemcov pripravené verejné preteky v behu na lyžiach.
Štart bude o 14. hod. a zasúťažia
si v nich aj Igor a Ivan Timkovci
zo skupiny No Name, ktorí tu už
pretekali aj v posledných dvoch
rokoch. Pobeží sa voľnou technikou na 2,5 kilometrovom okruhu
s prevýšením 83 metrov.
Pre registráciu a viac informácií je potrebné navštíviť internetovú stránku
www.skstrba.sk.
(maj)

Krátko zo športu

•

V SOBOTU 7. marca si počas štvrtého hokejového štvrťfinále extraligy medzi Popradom
a Zvolenom prvýkrát v histórii
HK Poprad preberie Cenu Viliama Riczingera za najviac gólov
v základnej časti pred televíznymi kamerami Matúš Paločko.
Ten sa trafil do čierneho 25-krát.
Myšlienku tohto oceňovania iniciovali publicisti Mikuláš Argalács a Rastislav Ovšonka a ujal
sa jej Fanklub HK Poprad. Autorom cennej trofeje je popradský
výtvarník Peter Smik.

•

FUTSALISTI FC K_Corp
Poprad odohrajú zápas 16. kola
2. Open ligy v piatok 6. marca
o 19.30 hod. v Banskej Bystrici
proti miestnemu klubu MIBA.

•

KADETI VK Junior 2012
Poprad odohrajú ďalší ligový
zápas MSR oblasť Východ v sobotu 7. marca o 10. hod. v telocvični SSOŠ vo Veľkej.

•

V SOBOTU 28. februára uspeli v poslednom kole základnej
časti 1. hokejovej ligy žien hokejistky ŽHK Poprad v Petržalke,
ktorú zdolali 7:4 a upevnili si
konečné prvé miesto v tabuľke.
Obaja súperi sa stretnú aj v semifinále súťaže hranom na dva víťazné dueli. Už dnes, t. j. v stredu
4. marca si teda zápas v Bratislave
Popradčanky zopakujú o 15.15
hod., odveta je na programe
v sobotu 7. marca o 14. hod. na
popradskom zimnom štadióne.
Prípadný tretí duel sa odohrá
na druhý deň, v nedeľu 8. marca
o 14. hod. opäť v Poprade.

•

BASKETBALISTI BK Iskra
Svit v stredu 25. februára v rámci dohrávky zdolali na domácej
palubovke ŠKP Banská Bystrica
102:95. V sobotu 28. februára
si urobili chuť pred play-off na
palubovke Levických Patriotov, ktorých zdolali 112:85. Svit
skončil na piatom mieste a v prvom kole vyraďovacej časti sa
stretne so štvrtou Handlovou.
Prvý zápas je na programe v sobotu 7. marca o 18. hod. v banskom meste.

•

V NÁHRADNOM termíne
v stredu 25. februára pokračoval v Poprade turnaj Bowling
Tour desiatym kolom. V skupine A triumfoval Anton Zoričák
finálovým výkonom 200 bodov,
v skupine B sa celkovým víťazom stal Ľubomír Kožik, ktorý
dosiahol vo finále 165 bodov
vrátane hendikepu.
(ppv)
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•

Inzercia

•

P r e daj

•

Rôzne

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Ul.
hraničnej v Poprade. Inf.č.t.:
0903 905 070.
4/15-R
SOŠT, Ul. Kukučínova 483/12,
Poprad dá do prenájmu nebytové priestory. Bližšie údaje na tel.
č.: 052/788 08 10, 11.
22/15-R
WÜSTENROT
centrum
Poprad vypisuje konkurz na
dve pracovné miesta. Inf.: č. t.
0917 833 059.
23/15-R

•
•

BABY CLUB HIPPO Poprad organizuje sobotňajšie
plavecké kurzy pre deti od 2 do
6 rokov. Výučba prebieha v bazéne Blue Diamond vždy spolu s rodičom formou hry. Inf.:
č. t. 0905 184 894 alebo www.
babyclub.sk
24/15-R

•

Dám do prenájmu 2-izb.
zariadený byt s kompletným
vybavením kuchyne a s pripojením na internet v Poprade na
sídlisku Západ. Ďalšie informácie na telefóne 0917 438 379,
0908 562 620.
25/14-R
Dám do prenájmu 1-izb.
zariadený byt v centre na 3. poschodí, bez balkóna, ihneď voľný. Cena 265 €/mes. Inf.: č. t.
0908 254 433.
26/15-R

•

PP-26

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad, pozemok časť parc. č. KN-C 596/1
o výmere 12,5 m² za účelom vybudovania prístupu z Ul. Levočskej
v rámci stavby: „Vjazd na pozemok z Levočskej ulice v Poprade“.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,12 €/m2/rok za pozemky za
účelom budovania verejnoprospešných stavieb napr. parkovísk, ihrísk, oddychových zelených plôch, prístupových komunikácií, chodníkov a pod., ktoré neslúžia na účely podnikania, ani s ním nesúvisia.
(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 9. 3. 2015 o 12. hod. PP-19

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2015
divadelná sála v Poprade - Spišskej Sobote
8. marca o 18. hod. - Commedia Poprad
M. Nikolič - Kováči
Vstupné 4 €
15. marca o 18. hod. - Commedia Poprad
V. Pankovčín - Pastier
Vstupné 4 €
22. marca o 18. hod. - Commedia Poprad
Dušek, Lipták... - Zabíjačka
Vstupné 4 €
CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA !
11. a 12. apríla o 18. hod. - Commedia Poprad
Zápisky dôstojníka Červenej armády Vstupné 6 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:

PP-7

Vlado Benko - tel. 0903 825 050, predajňa Tescoma Poprad - tel. 0904 658 812

Oznámenie o vyhlásení
voľby hlavného kontrolóra
mesta Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2,
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 11. februára 2015 uznesením č.
36/2015 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Poprad na 25. marca 2015.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad ustanovuje:

••
•

a) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Poprad takto:
voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním,
na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva,
ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet
platných hlasov,
v prípade rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom,
každý kandidát má možnosť v deň konania voľby hlavného kontrolóra vystúpiť na mestskom zastupiteľstve v časovom rozsahu 5 minút,

••
••
••
•

b) náležitosti prihlášky:
štruktúrovaný životopis,
úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní (ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie),
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, adresu, kontakt),
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Prihlášky na voľbu hlavného kontrolóra mesta Poprad je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Poprad, sekretariát
prednostu, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad, osobne alebo
poštou najneskôr do termínu 11. marca 2015 do 15. hod. Obálku je
potrebné označiť „Voľba hlavného kontrolóra mesta - neotvárať“.
Uchádzači, ktorí splnia všetky požadované kritéria, budú písomne pozvaní na voľbu hlavného kontrolóra na deň 25. marca 2015.
PP-16

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Poprad,
parc. č. KN-C 1284/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 623 m2.
Predmet predaja:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1284/1 o výmere 623 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, odčlenený z pozemku parc. č.
KN-C 1284/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
1219 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Ťarchy: Na novovytvorenom pozemku bude v kúpnej zmluve zriadené
vecné bremeno práva prechodu a prejazdu a státia po dobu nevyhnutnú
pre zásobovanie pre vlastníkov nebytového priestoru č. 1, nebytového
priestoru č. 5, nebytového priestoru č. 6, nebytového priestoru č. 7 a nebytového priestoru č. 8 v budove súp. č. 2501 postavenej na pozemku
parc. č. KN-C 1284/3, vlastníkov bytov č. 1 až č. 8 a vlastníka nebytového priestoru č. 6 v budove súp. č. 4559, postavenej na pozemku parc. č.
KN-C 1284/5, vlastníka nebytového priestoru č. 1 v budove súp. č. 3545,
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/6 a pre vlastníkov pozemkov
parc. č. KN-C 1284/10, parc. č. KN-C 1284/14 a parc. č. KN-C 1284/20 v
katastrálnom území Poprad.
Termín na predloženie súťažných návrhov: 20. marca 2015, do 12. hod.
Vyhlasovateľ 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: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92,
052/716 72 82.					 PP-23
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Okresná organizácia strany

SMER - SD

Vás srdečne pozýva na

MDŽ

8. marec 2015 o 17.00 hod.
Mestský úrad Poprad veľká zasadačka
program pre Vás:

DFS Letnička
Poprad
Poddukelský
umelecký
ľudový súbor
Prešov

Vstup voľný

PP-18

Umelecká agentúra Bell Canto Poprad uvedie 31. marca v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci koncert v retro štýle s názvom Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers hádžu Perly swingu. Známy český herec, spevák a steper spolu s 19-čelnným orchestrom z Prahy ponúknu tie najkrajšie hudobné
perly, ktoré nám zanechal svetový swing 30-40 rokov minulého storočia. Vstupné: 20 € predpredaj, 22 € v deň koncertu. Viac na www.ticketportal.sk. PP-20

ZDRAVOTNÍCKE POMôCKY

výdaj na lekárske poukazy, - inkontinencia,
rehabilitačné a ortopedické pomôcky (pre deti aj dospelých)
ortopedická obuv, - kompresívna liečba, - BIO produkty,
výbava pre bábätká a matky, - lekárske potreby
ROZVOZ

RSK
NA LEKÁ
TOVARU

ZY
E POUKA

R MDAA OKOLIA
ZDA
A POPRA

MEST
V RÁMCI

Adresa:

PP-5

Ul. Francisciho 20 (oproti bývalému úradu práce)
www.e-zdravotnickepotreby.sk
PP-9
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Popradčania sa stali majstrami Slovenska

1

2

Ostatnú sobotu sa v športovej hale Aréna konali Majstrovstvá SR
v štandardných tancoch. „Zúčastnilo sa ich 124 najlepších slovenských
tanečných párov, ktoré súťažili v siedmich vekových kategóriách“, uviedol Peter Pastorek - prezident usporiadateľského Tanečného centra
Fortuna, ktoré organizovalo takúto vrcholovú súťaž v našom meste už
po jedenástykrát.
Súťaže začali ráno a deň vyvrcholil slávnostným galavečerom, na ktorom
si až tri popradské páry vytancovali zlaté medaily. Titul majstrov Slovenska
v kategórii Juniori 2 (14-15 roční) získali Dávid Pikora a Evka Modlová (3)
z TC Fortuna Poprad. Ďalšou kategóriou galavečera bola veľmi silno obsa-

3

dená Mládež, v ktorej majstrovský titul získal tiež domáci pár z TC Fortuna Slavomír Nálepka a Michaela Krišandová (2). Vyvrcholením programu boli
súboje najhodnotnejšie, ktoré ponúkla kategória Dospelých. Rozhodcovia
z 33 štartujúcich tanečných párov rozhodli o nových majstroch Slovenska
2015, ktorými sú Ľubomír Mick a Adriána Dindofferová (1). Najcennejší
kov a majstrovský titul ostal v Poprade, opäť vďaka páru z TC Fortuna. Od
MSR 2014, kedy získali strieborné medaily, šla ich výkonnosť prudko hore
a tentoraz nenechali nič na náhodu. Ich víťazstvo znamenalo pre popradskú
Fortunu zlatý majstrovský hattrick. Umiestnenia ďalších súťažiacich sú uverejnené na webovej stránke Slovenského zväzu tanečného športu.
(ppš)

Kniha prináša poznanie, prebúdza fantáziu...

(Dokončenie zo str. 1)
„Celkom máme v priestoroch
knižnice približne 80 tisíc kníh, ktoré sú zahrnuté v novom knižnično-informačnom systéme, na ktorý
sme pri prestavbe prechádzali. Niektoré knihy sme vyraďovali, všetky

označovali čipom. Pribudlo nám
2 885 nových kníh, na ktoré prispelo ministerstvo kultúry a dostali
sme i prostriedky z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja,“
doplnila riaditeľka. Po rekonštrukcii hlavnej budovy už majú
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vypracovaný projekt na opravu
meštianskeho domu v Spišskej
Sobote, kde sídli oddelenie umenia. Po schválení by ešte tohto
roku malo dôjsť na opravu strechy, fasády, výmenu okien, vonkajších dverí a brány.
(mar)

0

V piatok 27. februára podvečer rozozvučal divadelnú sálu Domu
kultúry v Poprade pravý ruský folklór v podaní formácie Donskí
kozáci Volnij Don. Autentickú hudbu, ktorou sa zabávajú kozáci
za stolmi v rodinách pri Done predviedli početnému popradskému
publiku multiinštrumentalista Alexander Dzalašov, majster ruského
bajanu Grigorij Polovinka a talentované vokalistky Nadežda Bulanova
a Anastasija Krivoručko.
FOTO - Marek Vaščura
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