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Stretnutím mládeže bude žiť celé mesto

Na prelome júla a augusta
2015 sa Poprad stane takpovediac pútnickým miestom. Do
nášho mesta doputuje množstvo mladých ľudí na Národné
stretnutie mládeže P15. Organizačný tím podujatia potvrdil, že
do dnešného dňa je už prihlásených viac ako tisíc účastníkov. A
to neubehli ani dva mesiace od
začiatku registrácie.
Ondrej Chrvala, tajomník Rady
pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska, ktorá
je hlavným organizátorom P15,
podčiarkol: „Hlavným cieľom
NSM P15 je umožniť mladým
ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi. Mottom podujatia je:
Blahoslavení čistého srdca, lebo
oni uvidia Boha. Želáme si, aby
stretnutím žil celý Poprad, preto
budeme prítomní nielen v Aréne,
ale, ako hovorí svätý otec František
- treba vyjsť z kostolov do ulíc. Preto bude veľa súvisiacich programov
v uliciach - na námestí. Bude procesia do konkatedrály, svätá omša
otvorená pre celé mesto, Expo rehoľných povolaní a ďalšie aktivity,
na ktorých ešte pracujeme.“ Marika Janusová z organizačného tímu
dodala, že program bude naozaj
rozmanitý, mená zaujímavých

hostí však ešte
nechcú prezradiť. Každopádne
budú vystupovať
i speváci a kapely
známe na kresťanskej scéne.
Hymnu Svetových dní mládeže, ktoré budú
na budúci rok v
Krakove, a ktorým P15 predchádza,
príde
osobne zaspievať
Sima Martausová. Marek Ulič- Pracovné rokovanie priný, riaditeľ komi- mátora Popradu so spišsie pre mládež v ským biskupom Štefanom
Spišskej diecéze Sečkom (štvrtý sprava),
Rímskokatododal: „Na tieto dekanom
veľké podujatia líckej farnosti v Poprade
Antonom Opartym (štvrpozve mladých aj
tý zľava), tajomníkom
otec biskup Šte- Rady pre mládež a unifan Sečka na die- verzity KBS Ondrejom
céznom stretnutí Chrvalom (tretí zľava) a
na Kvetnú nede- členmi centrálneho tímu
ľu 29. marca v P15, ako aj povereným
Spišskej Kapitu- koordinátorom za mesto
le. Mladí ľudia Poprad Marekom Budsa podrobnosti zákom (druhý sprava).
dobrovoľníkov, ktorí sa môžu zapodozvedia nielen vo farnostiach, ale
jiť rôznym spôsobom. Oslovíme aj
aj prostredníctvom sociálnych sietí.
kresťanské rodiny, aby prijali mlaPri príprave bude pomáhať veľa

dých pútnikov z celého Slovenska a
ponúkli im ubytovanie.“
(Pokračovanie na str. 4)

Hodiny na veži kostola už opäť odmeriavajú čas

Najradšej má definíciu starých Grékov:
Čas je strieborné trblietanie nehybnej
večnosti. Jozef Petras - „správca“ hodín
na veži Kostola sv. Egídia aj na Kostole
sv. Juraja v Spišskej Sobote a Kostole sv.
Jána Evanjelistu vo Veľkej vie o hodinách
a čase fascinujúco rozprávať. Už dvadsať
rokov slúži pri údržbe mestských hodín
a je to predovšetkým jeho srdcová záležitosť, nielen práca. Kým odišiel do dôchodku, bol hvezdárom na Skalnatom Plese a
Lomnickom štíte.
Ďalšou záľubou mu bolo horolezectvo,
od svojich 18-tich rokov doteraz je dobrovoľným členom horskej služby, hoci už
nie aktívnym, ale ako senior.
Robil tiež horského
vodcu a v lezení bol
veru dobrý, dokonca
pôsobil v štátnej repre-

zentácii. Ako horolezec sa výšok nebojí, keby
mal strach nevyjde ani do veže popradského
kostola v centre mesta. K hodinovému stroju
v nej vedú strmé schodíky a pohľad zhora na

panorámu mesta je síce úchvatný, ale nie pre
tých, ktorí sa boja vysokých výhľadov. J. Petrasovi ani v jeho 75-tich rokoch nerobí problém vyliezť až k hodinám. Občas mu spoločnosť urobia holuby, ktoré si hrkútajú vo veži.
A navyše má blízko k nebu i ku hviezdam.
J. Petrasa sme minulý štvrtok zastihli pri
oprave hodín na Kostole sv. Egídia. Pred dvoma týždňami sa zrazu zastavili. Príčinou bola
porucha motora. „Bola to vážna porucha,
motor vyhorel a musel som ho vymontovať.
V opravovni ho previnuli. Vydržal dvadsať
rokov a verím, že vydrží aspoň ďalších desať.
Motor je najviac náchylný na poruchu. Všetko
ostatné je už vymyslené tak, že vydrží stáročia.
Hodiny tohto typu vymyslel jeden mních v 13.
storočí, takže tento princíp funguje už riadne
dlho. Kazia sa len tie elektronické záležitosti,“
zanietene vysvetlil J. Petras.
(Pokračovanie na str. 2)
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Prváci dostali svoj prvý čitateľský preukaz

OD 1. apríla 2015 dôjde
V pondelok 9. marca navštík zjednosmerneniu strednej časvili Podtatranskú knižnicu na
ti Tomášikovej ulice v Poprade v
sídlisku Západ žiaci 1. C triesmere od bytového domu Chróm
dy zo ZŠ na Komenského ulici.
k bytovému domu Polónium.
Stali sa z nich praví čitatelia.
Vjazd motorových vozidiel bude
Dozvedeli sa pravidlá správakrižovatkou pri bytovom dome
nia sa v knižnici a ako sa starať
Topľa a výjazd križovatkou pri
o knihy. Svoj prvý čitateľský
bytovom dome Torysa. Zjedpreukaz hneď aj využili.
nosmernením predmetného úse„Bezplatný zápis prvákov do knižku dôjde k zlepšeniu dopravnej
nice robíme už vyše tridsať rokov.
situácie a motorové vozidlá budú
Deti musia najskôr prejsť hodinou
môcť parkovať pozdĺž predmetinformačnej výchovy, kde sa dozveného úseku bez porušovania dodia, ako sa správať ku knihám, aká
pravných predpisov.
dlhá je výpožičná lehota a kde si
môžu knihy vyberať,“ uviedla kniV SOBOTU 14. marca sa
skoro všetko,“ povedala učiteľka 1.
že sa mám o knihy pekne starať,“
hovníčka Monika Naštická.
v priestoroch SOŠ na Okružnej
C triedy zo ZŠ Komenského Moprezradil Dávidko Krolák. „Mám
Prváčikovia sa na svoj prvý
ulici v Poprade uskutoční od 7.
svoj prvý čitateľský preukaz a tak
čitateľský
preukaz
veľmi
tešili.
nika
Janna.
„Vybral
som
si
knihu
do 12. hod. Podtatranská zbetu určite prídem opäť,“ dodala
„Každý druhý deň pridávame
o Maťkovi a Kubkovi. V knižnici
rateľská burza. Vítané sú všetky
Sandra Vaverčáková.
(mav)
nové písmenká a už vedia prečítať
som prvýkrát. Dozvedel som sa,
zberateľské odbory.
KLASICKÝ balet Labutie
jazero tak, ako ho spracovali v
ruskej baletnej škole pred viac
hodín a ponapravujem ich. Niedinky alebo mobily, ale na vežu.
(Dokončenie zo str. 1)
ako storočím, môžu priaznivci
Nastavuje hodiny tak presne,
kedy stačí raz za mesiac, niekedy
„Teší ma, že mi tak dôverujú,“
vidieť aj v popradskom kine. Tiže sa za týždeň omeškajú alebo
aj trikrát do týždňa,“ konštatoval
usmial sa J. Petras. Majú prečo.
tul uvedie 17. marca o 20. hod. v
nabehnú
len
nejakú
minútku.
majster
opravár.
Je
skutočným
Udržať hodiny na veži Kostola
priamom prenose z londýnskej
Pravdaže, záleží aj od počasia.
majstrom, hoci nie je vyučený
sv. Egídia v perfektnom chode
Royal Opera House sieť kín CiAk
je
ustálené,
vtedy
idú
veľmi
hodinár,
ale
vďaka
technickému
dvadsať rokov - to je už zásluha.
nemax na Slovensku. V hlavných
presne.
Avšak
na
jar
a
na
jeseň,
talentu
vie
opraviť
všelijaké
stroJ. Petras prezradil, že motorček
úlohách sa predstavia Natalia
kedy sa striedajú teplotné výkyje. Odkedy sa stará o popradské
spína 4 krát za hodinu, za deň
Osipova a Matthew Golding.
vy a tepelná rozťažnosť súčiastok
hodiny, idú veľmi spoľahlivo.
je to približne 96 zopnutí a za
NA BUDÚCI týždeň 19. marsa mení, ovplyvnený je i chod
Dokonca tak, že ľudia na námes20 rokov takmer milión. Hodiny
ca by sa mali stretnúť v Poprade
hodín. „Obchádzam všetky troje
tí sa často nepozrú na svoje homajú tri závažia, každé má „metzástupcovia ministerstva školstva
rák“. Takže motorček musí ťahať
so zástupcami Katolíckej univer300 kg pri každom „spine“. Pozity v Ružomberku a so študentrucha bola skutočne ojedinelá a
mi ohľadom riešenia aktuálnej
hodiny už opäť ukazujú správny
situácie v tejto univerzite.
čas. Aj keby vypadol elektrický
AGENTÚRA Elite vyhlasuje
prúd, dokážu ísť bez elektriny
castingy do modelingovej súešte dve hodiny.
ťaže Schwarzkopf Elite Model
„Práca hodinára na vežových
Look SR 2015. Pre región Poprad
hodinách je pre mňa pohoda.
a okolie sa uskutoční 24. marca
Poprad mám ako na dlani, keď
v obchodnom centre MAX Pokontrolujem ručičky. Mám už
prad. Do súťaže sa môžu prihlásvoje roky a preto tri roky vychosiť ženy vo veku 13 až 22 rokov
vávam nasledovníka, aby sa mal
s výškou nad 170 cm a muži vo
kto o hodiny starať aj po mne,“
veku 16 až 26 rokov s výškou nadPríďte na predvádzaciu jazdu
podotkol J. Petras.
(mar)
k vášmu predajcovi SEAT,
180 cm.
AUTONOVA, s.r.o.
EŠTE do konca marca môžu a získajte svoj LED darček!
návštevníci popradského MAX-u
vidieť výstavu modelov z nezabudnuteľnej stavebnice Merkur,
napr. aj 12 metrov dlhý most
Františka Jozefa v Bratislave s
pohybujúcim sa rušňom, Eiffelovku, model vodárenskej veže
ÓGIE
v Prešove, vysielacej veže v Košiciach a mnoho ďalších pohyblivých i statických modelov.
ENJOYNEERING
VÝJAZDOVÝ odber NárodTECHNOLOGY TO ENJOY
ak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dynanej transfúznej
služby
sa sa
uskučom a multimediálnym vybavením
už od 11 890
◊ alebo
odvezte domov v crossoveri SEAT Altea
www.seat.sk
0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte
po modeloch
SEAT
s Coool
výbavou
toční
v nedeľu
15.
marca
odnavyše
8. a užívajte si jazdu v novom aute.
do 12. hod. v Spišskej Teplici
NÁZEV
AUTONOVA
s.r.o., Priemyselný ADRESA
areál Východ 3406, 058TEL/WEB
01 Poprad
a v pondelok
16. marca od 11. do
NANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM
ÚVERU:
Tel./fax: 052/773 04 71, e-mail: seat@autonova.sk, www.autonova.sk PP-7
16. hod. v Šuňave.
(ppš)
AUTONOVA, s.r.o.
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LEON ST KOMBI
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Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

1/2

Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

Priemyselný areál Východ 3406
058 01 Poprad
tel.: 52/7731549
e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk
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Spor môže pomôcť vyriešiť mediácia
Popradská samospráva sa
zaangažovala v riešení viacročného problému medzi Občianskym združením Popradčania
za čistejšie životné prostredie a
spoločnosťou Schüle Slovakia
v Poprade - Veľkej. OZ bojuje
proti ďalšiemu rozširovaniu výroby hliníkových odliatkov pre
automobilový priemysel a tvrdí,
že má negatívne dopady na život obyvateľov v tejto lokalite,
ako sú najmä hlučnosť a prašnosť. Schüle zase poukazuje
na množstvo nadštandardných
opatrení, ktoré firma prijala na
ochranu životného prostredia a
na jej podiel pri zvyšovaní zamestnanosti v meste a regióne.
Každá zo strán má svoje argumenty, preto sa mesto stalo
akýmsi prostredníkom a navrhlo
mediáciu. V utorok sa preto stretli predstavitelia mesta, OZ a spoločnosti Schüle. Obe sporné strany sa mali vyjadriť, či by s takouto
novátorskou formou, smerujúcou
k vyriešeniu sporu, súhlasili. Mediátorka Dagmar Tragalová zdôraznila: „Mediácia je alternatíva k
riešeniu súdnych sporov, čiže ide o
nejaké mimosúdne vyjednávanie,
v ktorom sa obe strany budú snažiť dohodnúť a nájsť vzájomné riešenie svojich konfliktov s pomocou
mediátora. Jedným z princípov
mediácie je dobrovoľnosť. Musí to
byť dohoda oboch strán, ktoré sa
zmluvne zaviažu na plnení určitých podmienok.“
Primátor Popradu Jozef Švagerko zdôraznil: „Pred voľbami som

•

Riadny termín externej
časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v
školskom roku 2014/2015 sa
aj v popradských stredných
školách uskutoční v dňoch 17.
až 20. marca 2015.
V SOBOTU 7. marca večer
boli záchranári HZS požiadaní
o pomoc pre dvojicu českých
horolezcov. Tí liezli v Zlomiskovej doline prostredným pilierom na Tupú. Prvý horolezec
na vrchol dosiahol, druhý už
nie. Štyria záchranári spolu so
služobným psom našli vo vytipovanom žľabe žiaľ už len telo
52-ročného muža, ktorý pád
neprežil.
Horolezec Peter Hámor z Popradu odchádza zajtra
12. marca do Himaláijí, kde
začne svoju aklimatizáciu v
údolí Solo Khumbu. Neskôr
sa k nemu pripojí rumunský
horolezec Horia Colibasanu, s
ktorým chcú vystúpiť na 8 tisícovú horu Manaslu.
UDEĽOVANIE výročných
cien mesta Vysoké Tatry za rok
2014 sa uskutoční v nedeľu 15.
marca o 17. hod. v kongresovej
sále kúpeľov v Novom Smokovci. V sprievodnom kultúrnom
programe bude účinkovať operná speváčka Lucia Knoteková a
IUVENALIS QUARTET.
PROJEKCIA a diskusia
s Ivanom Bohušom ml. o najnovších knihách sa uskutoční
vo štvrtok 12. marca o 18. hod.
v kaviarni a čajovni U vlka
v Starom Smokovci.
ČLENOVIA Spišského dejepisného spolku sa v sobotu
7. marca zišli na 23. valnom
zhromaždení v Spišskej Belej.
Zhodnotili na ňom činnosť
spolku za rok 2014, ako aj nový
plán činnosti. Tento rok si spolok pripomína okrúhle výročie
- 50 rokov činnosti. Hlavným
iniciátorom jeho aktivít je od
začiatku historik Ivan Chalupecký. Dnes má spolok sídliaci v Levoči 569 členov, ide o
priaznivcov histórie.
V DAŇOVOM priznaní
k dani z príjmov právnickej
osoby došlo v súvislosti so zavedením daňovej licencie o dani
z príjmov v znení neskorších
predpisov k niekoľkým zmenám.
Predpísané tlačivo obsahuje nové
zaškrtávacie polia, nové časti
a tabuľky na vyplnenie. (ppš)

•

sľúbil, že sa budeme snažiť tento
problém riešiť a toto je cesta, ktorú
sme si zvolili. Poznám argumenty
oboch strán, overoval som si niektoré veci. Je dôležité stretnúť sa za
okrúhlym stolom a hľadať riešenie
pre túto lokalitu. Dúfam, že tento
problém sa bude riešiť rozumne, s
chladnou hlavou a bez emócií.“
Vladimír Omasta, jeden z konateľov spoločnosti Schüle sa
vyjadril, že s riešením sporu mediáciou súhlasí. Firma je pripravená urobiť všetko preto, aby našli spoločné riešenie. „Naša firma
hraničí s obytnou zónou, chápem
týchto ľudí, ale znovu opakujem,
že dodržiavame všetky platné zákony a robíme mnoho nadštandardných opatrení pre zlepšenie
vzájomných vzťahov a zlepšenie
bývania týchto ľudí. Sťahujeme
technológie, ktoré môžu byť eventuálne hlučné či rušivé pre susedov, budeme riešiť protihlukové
steny, ak o to budú mať záujem,
zmenili sme technologické postupy, aby sme zásadným spôsobom znížili emisie. Investície do

týchto nadštandardných opatrení
predstavujú státisíce eur,“ dodal
V. Omasta. V nadštandardných
opatreniach chce Schüle pokračovať bez ohľadu na to, ako mediácia dopadne.
OZ Popradčania za čistejšie
životné prostredie, ktoré má momentálne 5 členov, víta, že nové
vedenie mesta sa aktívne snaží
nájsť schodné riešenie pre občanov aj Schule. Ján Vaľko z OZ povedal: „Očakávame, že si všetky tri
strany aj za účasti mesta povedia,
čo nás trápi a malo by byť urobené do budúcnosti, aby boli znížené
negatívne vplyvy na obytnú zónu.
Chceme jasne počuť od Schule aj
od mesta, či sa bude v budúcnosti
ďalej rozširovať v tejto priemyselnej
zóne, a či sa dá nájsť riešenie, aby
sa zakonzervoval tento stav a ďalej
sa nezhoršovala pozícia občanov.“
Na základe žiadosti OZ bolo
ďalšie stretnutie zainteresovaných
strán dohodnuté na 10. apríla, kedy sa OZ vyjadrí, či bude s
riešením problému prostredníctvom mediácie súhlasiť. (mar)

Hodnotiace schôdze

Právna poradňa

V ôsmich denných centrách pre seniorov, ktoré pôsobia na území mesta Poprad sa od začiatku tohto týždňa
do 8. apríla konajú hodnotiace schôdze. Sú spojené aj s
voľbami, pri ktorých si budú členovia DC voliť nových
funkcionárov svojej samosprávy. Prvá hodnotiaca
schôdza sa uskutočnila v pondelok v DC Stráže, v utorok v DC kresťanských seniorov a dnes popoludní bude
v DC Xenón. Zajtra 12. marca budú rokovať členovia
DC pri Zariadení pre seniorov na Komenského ul., 16.
marca DC Veľká, 25. marca DC Limba, 26. marca DC
Matejovce a 8. apríla DC Spišská Sobota.
(ppp)

Každú prvú stredu v mesiaci od 14. do 16. hod. slúži
Popradčanom bezplatná právna poradňa. Ako uviedla
vedúca právneho oddelenia MsÚ v Poprade Mária Dideková, pracovníčky právneho oddelenia mestského
úradu poskytujú v súčasnosti právnu pomoc a radu
na dvoch miestach - jedno je umiestnené za zástenou vo vestibule MsÚ a druhé v salóniku v suteréne
MsÚ. Občania Popradu, ktorí chcú prísť do právnej
poradne sa musia, vzhľadom na kapacitné možnosti,
vopred nahlásiť. Buď telefonicky alebo osobne v kancelárii prvého kontaktu na prízemí MsÚ.
(ppm)

Úprava jazdnej doby
V súlade so zákonom č. 56/2002 o cestnej doprave mesto Poprad, ako dopravný správny orgán
schválilo od začiatku marca 2015 zmeny cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy v Poprade. Zmena cestovných poriadkov bola schválená takto:
- Linka č. 2: spoj č. 16 - úprava jazdnej doby pre zamestnancov Priemyselného areálu Matejovce
(predĺženie prestoja na autobusovej zastávke Matejovce, GGP o 5 min.) z dôvodu vybavovania väčšieho
množstva cestujúcich a zároveň zabezpečenia dostatočnej časovej rezervy na presun cestujúcich k predmetnej autobusovej zastávke.
- Linka č. 7: spoj č. 6 - posun spoja o 5 min. skôr z východzej zastávky a následná úprava jazdnej
doby z dôvodu požiadaviek občanov mesta Poprad.				
(ppp)

Krátke správy

•

•

•
•

•
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Spýtali ste sa
primátora
Nová rubrika Spýtali ste
sa primátora, prináša občanom - čitateľom novín Poprad
možnosť opýtať sa najvyššieho
predstaviteľa mesta na to, čo
vás zaujíma, trápi, inšpirovalo
alebo chcete zlepšiť v Poprade.
Aj takýmto spôsobom, okrem
osobných stretnutí a priamych
kontaktov, sa chce samospráva
priblížiť občanom a umožniť
im podieľať sa na verejných
veciach a ovplyvňovať chod
mesta.
Otázky môžete zasielať mailom na adresu: noviny-poprad@
pp.sknet.sk alebo priniesť osobne do redakcie novín Poprad,
Podtatranská ul. 149/7, sídlisko
Západ, Poprad. Podmienkou je
spätný kontakt (meno, telefónne
číslo, mailová adresa - ak si neželáte, nebudú uverejnené).
Urážlivé či dehonestujúce
otázky alebo otázky súkromného charakteru budú vyradené.
Odpovede na najaktuálnejšie témy budeme uverejňovať
v novinách Poprad v rubrike
Spýtali ste sa primátora nepravidelne podľa množstva zaslaných otázok.
(red)

O Zlatého
Amosa

V predošlom období prebehlo krajské kolo ankety Zlatý
Amos, z ktorého sú do celoslovenského kola zaradení aj dvaja
popradskí učitelia.
Krajské kolo hodnotilo spolu
13 porotcov z celého Slovenska.
Hodnotilo sa podľa systému bodovania - najvyšší a najnižší počet bodov u každého učiteľa a od
každého porotcu sa škrtol. Body
za podpisy boli pripočítané.
Do celoslovenského kola postupuje prvých 18 učiteľov tak, že
z každého kraja je zastúpený aspoň jeden učiteľ. Ak sa niektorý
postupujúci učiteľ nebude môcť
zúčastniť sústredenia a následne
celoslovenského kola, postupuje
ďalší v poradí. Z Popradu sa do
užšieho výberu dostali učitelia
zo ZŠ s MŠ na Tajovského ulici
– Gabriela Šablaturová a Valér
Neumeister.
Od 15. marca 2015 do 15.
apríla 2015 prebehne hlasovanie za učiteľov v kategórii Amos
sympaťák, bez ohľadu na to, či
postúpil do celoslovenského
kola, alebo nie.
(ppp)

Stretnutím mládeže bude žiť celé ...
(Dokončenie zo str. 1)
Ako doplnil O. Chrvala, mládež sa pripravuje na P15 aj duchovne počas 10 mesačnej prípravy s názvom Čistý rok.
Tím P15 prijal minulý utorok po
prvýkrát oficiálne i nový primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.
Rokovanie, na ktorom sa zúčastnil i spišský biskup Mons. Štefan
Sečka a popradský dekan Anton
Oparty, nadväzuje na podpísanie
memoranda o spolupráci na jeseň
2014 ešte s predchádzajúcim pri-

mátorom. „Teší nás, že novozvolený
primátor nadviazal na doterajšiu
výbornú spolupráci s bývalým vedením mesta Poprad. Predstavili sme
naše potreby, ktoré vyplývajú z organizácie P15. Ide napríklad o zabezpečenie pomoci pri propagácii akcie,
komunikovaní s rôznymi partnermi,
ako sú školy, ubytovne, zariadenia v
správe mesta a ďalšie inštitúcie. Dôležitá je logistika podujatia, ktorú
budeme zabezpečovať v spolupráci
s viacerými organizáciami priamo
v meste,“ uviedol O. Chrvala. „Na

stretnutí sme prešli
ku konkrétnym veciam, k ubytovaniu, stravovaniu a k technickému
zabezpečeniu,“ zhodnotil primátor
Popradu J. Švagerko. Partneri memoranda tiež vzájomne potvrdili
plán požehnať a odhaliť pamätnú
tabuľu s podobizňou svätého Jána
Pavla II. pri príležitosti 20. výročia
jeho návštevy v Poprade.
Prvé rokovanie s primátorom
spustilo sériu ďalších rokovaní s
mestom, partnermi, sponzormi a
účinkujúcimi P15.
(mar)

Zatmenie Slnka uvidíme ako čiastočné

Jarná rovnodennosť v tomto
roku pripadá na piatok 20. marca, keď krátko pred polnocou
Slnko vystúpi nad nebeský rovník a začne kalendárna a astronomická jar. Zhodou okolností,
práve v tento deň v dopoludňajších hodinách nastane zatmenie
Slnka, ktoré bude na Slovensku
viditeľné ako čiastočné. Naposledy sme mali možnosť vidieť
čiastočné zatmenie pred štyrmi
rokmi 4. januára 2011 a na ďalšiu dobrú šancu budeme čakať
dlhých sedem a pol roka.
Zatmenie bude pozorovateľné
ako čiastočné z Európy, Severnej Afriky, Blízkeho Východu,
Malej a Strednej Ázie, Ruska a
Grónska. Pás úplného zatmenia (takzvaný pás totality) bude
postupne prechádzať Severným
Atlantikom južne od Islandu,
ďalej cez Faerské ostrovy, Špicbergy, Severný ľadový oceán,
Arktídu a skončí na Severnom
póle. Najdlhšie potrvá úplné
zatmenie v Nórskom mori východne od Islandu, kde Mesiac
zakryje Slnko na 2 min 47 s a v
tomto mieste bude mať pás totality šírku 463 km.
Ďalšie doplňujúce obrazové
materiály a animácie sú na webovej stránke noviniek Astronomického ústavu SAV v Tatranskej
Lomnici https://www.astro.sk/
news/. Je na nej aj zoznam adries,
na ktorých bude možné sledovať
zatmenie on-line na internete
v priamom prenose a program,
ktorý AÚ pripravil pre verejnosť.

Zatmenie u nás potrvá približne 2 hod 20 min a v najväčšej fáze budú zakryté približne
dve tretiny priemeru slnečného
disku, čo zodpovedá približne 60% jeho plochy. V prípade
priaznivého počasia bude zatmenie 20. marca pozorovateľné
aj na Slovensku - v Poprade v
čase od 9.43 do 12.03 hod.
S vedeckým cieľom pozorovať
slnečnú korónu počas úplného
zatmenia Slnka odchádza na
Špicbergy pracovník Astronomického ústavu SAV Vojtech
Rušin. Ďalšia skupina pod vedením Stanislava Kanianskeho
z Hvezdárne v Banskej Bystrici
si vybrala za cieľ Faerské ostrovy, kde chce pozorovať zatmenie
a robiť aj jeho on-line prenos na
internet.
Zatmenie Slnka nastáva v
čase okolo novu Mesiaca, keď sa
Mesiac pri svojom orbitálnom
pohybe okolo Zeme dostane do
blízkosti spojnice Zem-Slnko.
Vtedy tieň Mesiaca opíše na povrchu Zeme úzky pás, z ktorého
je pozorovateľné úplné zatmenie.
Z rozsiahlych oblastí okolo tohto
pásu je zatmenie pozorovateľné
iba ako čiastočné. Pri každom
úplnom zatmení Slnka je možné
pozorovať aj čiastočné. To však
neplatí naopak. Čiastočné zatmenie nemusí mať úplnú fázu.
V dlhodobom priemere nastávajú ročne spravidla dve zatmenia
Slnka a dve zatmenia Mesiaca.
Ďalšie zatmenie Slnka nastane 13. septembra 2015 a bude
pozorovateľné iba
ako čiastočné z
Južnej Afriky, Madagaskaru a Antarktídy. V nasledujúcich rokoch
sa budú zatmenia
Slnka Slovensku
vyhýbať, pretože
Fóliové okuliare na pozorovanie Slnka.
najbližšie u nás

Čiastočné zatmenie Slnka 23.
októbra 2014. Na disku je veľká
skupina slnečných škvŕn. Autor:
Dr. Michael Bolte, University of
California, Santa Cruz.
pozorovateľné zatmenie nastane až 10. júna 2021. Bude opäť
čiastočné a veľmi nevýrazné,
pretože v jeho najväčšej fáze
bude zakrytá iba jedna desatina
priemeru slnečného disku, čo
zodpovedá štyrom percentám
jeho plochy. Až v ďalšom roku,
a to 25. októbra 2022 sa opäť
dočkáme výraznejšieho čiastočného zatmenia, kedy v najväčšej
fáze budú zakryté štyri desatiny
priemeru slnečného disku, čo
zodpovedá 31% jeho plochy.
Z územia súčasného Slovenska bolo úplné zatmenie Slnka
pozorovateľné naposledy 8. júla
1842. Pás viditeľnosti úplného
zatmenia Slnka prechádzal blízko súčasných hraníc Slovenska
naposledy 11. augusta 1999,
kedy stačilo občanom Slovenska
vycestovať do Maďarska, aby zatmenie uvideli.
Úplné zatmenie Slnka pozorovateľné zo severnej časti Slovenska nastane až v budúcom
storočí 7. októbra 2135 a potrvá
3 min 18 s. Bratislava však bude
mimo pásu totality. Na najbližšie úplne zatmenie trvajúce iba
30 s musí naše hlavné mesto čakať až do 16. mája 2227.
Július Koza,
Astronomický ústav SAV,
Tatranská Lomnica
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Aj popradskí žiaci budú technicky zručnejší

Pracovná porada

Podľa nového vzdelávacieho
programu by malo od septembra na školách pribudnúť viac
matematiky, biológie, fyziky
a chémie. Žiaci sa opäť začnú
venovať aj technickým prácam. Prax ukázala, že viac hodín techniky chýba učiteľom,
ale aj žiakom.
Podľa pedagógov je technická výchova mimoriadne dôležitá a patrí do všeobecného
vzdelania žiakov. Aj preto sa
Základná škola na Jarnej ulici
v Poprade zapojila do pilotného projektu. „U nás to funguje
už druhý rok. Máme posilnenú

Vedenie mesta na svojich
pravidelných
pondelkových
poradách prerokováva aktuálne
záležitosti týkajúce sa činnosti
jednotlivých odborov a oddelení MsÚ. Minulý pondelok s
primátorom Jozefom Švagerkom, viceprimátormi Igorom
Wzošom a Pavlom Gašperom
a prednostom MsÚ Róbertom
Bujalkom, sa okrem iného venovali príprave osláv Dňa učiteľov, zabezpečeniu pamätnej tabule svätému Jánovi Pavlovi II.
pri príležitosti 20. výročia jeho
návštevy pod Tatrami, ale aj
jarnému upratovaniu, činnosti mestskej polície, orezávkam
stromov, havranom a pod. Zaoberali sa tiež viacerými majetkovo-právnymi vecami i problémami týkajúcimi sa výstavby
v meste. Pred mimoriadnym
zasadaním mestského zastupiteľstva v Poprade, ktoré bude
25. marca, hovorili i o príprave ďalších dokumentov na toto
rokovanie.
(mar)

technickú výchovu vo všetkých
ročníkoch druhého stupňa a kvalitne
vybavené
dielne cez Štátny
inštitút odborného vzdelávania,“
uviedol riaditeľ
ZŠ s MŠ na Jarnej ulici v Poprade Ján Košťálik
a pokračoval: „Na
našej škole prichádzajú deti do
styku so strojmi, ktoré bežne
vidia až na stredných odborných školách. Ohmatať si môžu
sústruh, frézu, či točovku.
Záujem je veľký a zmysluplná činnosť sa prejavila aj
na vybavení školy. Átrium
si zariaďovali žiaci sami.
Vyrobili lavičky a dokonca
aj holubník.“
Práca s drevom a zmenšeninami pracovných nástrojov baví aj samotné
sídliskové deti, ktoré sa
bežne s takouto činnosťou nestretnú. „Na chate
máme dielňu. Vyrobila
som si už pasce na myši,
ale aj misku,“ povedala
Natália Blašková. „Stretol
som sa s tým prvýkrát až v

škole. Mám tento predmet najradšej zo všetkých,“ prezradil
Matej Kopaničák. „Rysujeme a
chodievame do dielne. Rád by
som si vyrobil búdku pre vtáčikov,“ doplnil Adrián Semaňák.
Učitelia aj na iných školách
kvitujú, že sa technika podľa nového učebného plánu
má vyučovať pravidelne od
5. ročníka. „Celé školstvo bolo
postavené do zvláštnej roviny
a zručnosť detí sa stráca. Nie
všetci sú technicky zruční, ale
ak by si mohli deti vyberať medzi druhým cudzím jazykom
a technikou, jeden žiak by sa
profiloval na zručnosti a druhý
na vedomosti,“ uzavrela zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade Eva
Bednárová.
(mav)

Stromy bez rámu zaplavili Scherfelov dom

Vo štvrtok 5. marca sa
v priestoroch Scherfelovho
domu vo Veľkej konala vernisáž výstavy obrazov Dany Šándorovej Frankovičovej (na foto
vpravo) pod názvom Stromy
bez rámu. Originálnej tvorbe
sa venuje iba od minulého roka
a toto je jej prvá výstava.
Stromy bez rámu symbolizujú
rodinu a životné cesty človeka.
Dana Šándorová Frankovičová pochádza zo Spišskej Soboty
a umenie nikdy neštudovala. Jej
nápad sa zrodil na kuchynskom
stole. „Prvým impulzom bola doska a na nej cesto, s ktorým som
sa začala hrať a nakoniec som ho
vymenila za inú hmotu,“ začala
vysvetľovať autorka výstavy. V jej

obrazoch sa skrýva všetko o rodine. „Je tam láska, starostlivosť,
opora, neha... Inšpirujem sa len
svojou predstavivosťou. Používam
drevené dosky, na ktoré miešam
hmotu zo sadry, vajíčok a iných
ingrediencií. Zakrývam to celé
akrylovou farbou,“ dodala D. Š.
Frankovičová, pre ktorú je rodina
všetkým, no miluje i prechádzky
po lese. Preto sú stromy ústredným motívom jej obrazov. „Milujem stromy, vyžarujú energiu,
sú tu s nami stále. Určite v tom
chcem pokračovať, lebo si pri tom
oddýchnem a zrelaxujem. Pôjdem
však postupne aj iným smerom. Už
na tejto výstave bolo vidieť vázu, či
chalúpku,“ doplnila výtvarníčka.
Kurátorkou výstavy sa stala
Kamila Olejníková (na
foto vľavo), ktorá je kolegyňou a dobrou kamarátkou Dany Šándorovej
Frankovičovej. Jej slová na
úvod vernisáže boli plné
emócií, vtipu i citu, ale
hlavne dokonale vystihli
tvorbu autorky. „Jej vášňou a životnou inšpiráciou

sú stromy. Sú vyjadrením rodiny,
manželstva, významu dieťaťa,
matky a otca. Je to popis životnej
cesty človeka,“ rozhovorila sa K.
Olejníková. A prečo Stromy bez
rámu? „Rám ako taký Danka
nepotrebuje, nerada niečo škatuľkuje, je nekonvenčná. Stromy
sú slobodné, sú ako les. Keď som
videla jej obrazy prvýkrát pokope,
vyžaroval z nich pokoj a čistota.
Sú krásne v tom, že v nich môže
každý hľadať svoju životnú cestu,“
vysvetľovala kurátorka výstavy, ktorá potrvá vo výstavných
priestoroch Scherfelovho domu
do 10. apríla 2015.
(mav)

Zahynul chodec
Život 62-ročného muža zo
Spišskej Soboty vyhasol pri
nočnej zrážke s osobným autom v Poprade.
V smere od zimného štadióna
na mestskú časť Poprad - Matejovce viedol vo štvrtok 5. marca
v čase okolo 0.15 hod. 54-ročný muž zo Starej Lesnej osobné
auto Škoda Fabia. Na moste
ponad rieku Poprad pri čerpacej stanici mu náhle z doposiaľ
nezistených príčin z pravej strany vošiel do jazdnej dráhy chodec, následkom čoho došlo k
zrážke. 62-ročný obyvateľ Spišskej Soboty utrpel ťažké zranenia nezlučiteľné so životom,
ktorým na mieste podľahol.
Vodič osobného auta neutrpel pri zrážke žiadne zranenia.
Vodič bol podrobený dychovej
skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. U nebohého
chodca bude alkohol zisťovaný
pri pitve. Škoda na vozidle bola
odhadnutá na sumu 1000 eur.
Nehodu vyšetrujú popradskí
dopravní policajti ako prečin
usmrtenia.
Keďže zrazený chodec nemal
pri sebe žiadne doklady, polícia
nevedela okamžite určiť jeho
totožnosť. Objasnili ju až vtedy, keď na polícii ohlásila v ten
istý deň nezvestnosť muža jeho
manželka.
(krp)
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Deti sa ponorili do rozprávok

Základná umelecká škola na
Štefánikovej ulici už rovných
dvadsať rokov spolupracuje pri
výstavách s Podtatranskou knižnicou v Poprade. Minulý piatok
v priestoroch oddelenia umenia
v Spišskej Sobote otvorila Monika Naštická za knižnicu a Katarína Kočišová, riaditeľka ZUŠ,
výstavu prác detí a pedagógov
Iny Dunajovej, Vlada Leštacha
a Janky Murárovej pod názvom
Bolo nebolo.
K. Kočišová zhrnula: „Spolupráca vydržala 20 rokov, čo
je úspech. Tešíme sa, že kniha a
výtvarné umenie sú v symbióze,
ktorá rozvíja svet detskej fantázie.
Deti si vytvárajú vzťah k rozprávkam, k príbehom a učia sa stvárňovať svoje predstavy výtvarnou
výpoveďou.“ Ina Dunajová s
uznaním vyzdvihla práce žiakov,
z ktorých najkrajšie vybrali na
výstavu: „Prevažovala maľba, ale
prezentovali sme aj kolorovanú
kresbu kombinovanú s rudkou,
kresby, grafiky, suché ihly, starší žiaci predstavili perforované
obrazy, menší tvorili čipkované
obrúsky... Námety boli rozprávkové z dračieho sveta či Alice v krajine zázrakov a iných rozprávok.“
Zostávajúci dvaja pedagógovia
zo ZUŠ na Štefánikovej ul. Anna

Fedáková a Rudolf Rabatin budú
so svojimi žiakmi vystavovať vo
foyeri Domu kultúry v Poprade
od piatka 16. marca. Táto druhá
časť nesie názov Za siedmimi
horami. „Rozprávkové knihy a
námety rozprávok v prácach žiakov sú deťom najbližšie. Napĺňajú
zmysel detstva a niektorí rozprávkami žijeme celý život. Fantázia,
snové vymyslené veci, zhmotňovanie predstáv je vo výtvarnej výchove vzrušujúce,“ domnieva sa R.
Rabatin. Na výstave svojich kolegov a ich žiakov ocenil zaujímavé
kombinácie techník, okrem iného kolekciu prác inšpirovaných
modernou kreslenou rozprávkou
Ako skrotiť draka. Dodal: „Po
technickej stránke využili papier
namáčaný do kávy alebo čaju,
aby dostal hnedú patinu, doladili
rudkami, hlinkami a materiálmi,
ktoré farebne korešpondujú so
zemitými, prírodnými farbami.“
Návštevníkov piatkovej vernisáže mimoriadne zaujali práce Evy
Kvaššayovej (na foto hore) - Tri
rozprávkové krajiny. Mladá autorka, ktorú prijali na grafiku na
VŠVU, prezradila: „Sú to krajiny
inšpirované architektúrou, maľované akrylovými farbami, sprejmi,
tušom a s nejakými dorobenými
obrázkami ako foto.“
(mar)

Súčiastky skončili v zberni
Popradský vyšetrovateľ obvinil v minulom týždni piatich
mužov, ktorí sú podozriví z krádeže stredových portálov na vagóny. Zo zločinu krádeže boli
obvinení štyria muži z Matejoviec a jeden z Veľkej Lomnice.
Kradnúť mali trikrát, pričom
k prvej krádeži došlo v januári
tohto roku. Lopatami podkopali
betónové oplotenie popradskej
firmy vyrábajúcej vagóny a cez
tento otvor vyniesli najmenej
25 ks oceľových stredných portálov na vagón. Tieto následne
za pomoci traktora odviezli do

zberných surovín. Opäť kradli
podobným spôsobom v polovici
februára. Tretia krádež s rovnakým scenárom sa stala 25. februára, pričom tentokrát vyniesli
a do zberných surovín odniesli
34 ks stredných portálov.
Celková škoda bola vyčíslená
na najmenej 28 204,68 eur. Policajti zadržali obvinených krátko
po poslednej krádeži. Všetci boli
umiestnení do cely policajného
zaistenia. Sudca sa s väzobným
stíhaním obvinených stotožnil,
preto boli previnilci vzatí do
väzby.		
(krp)

Osobnosť Romualda Hadbavného
Priaznivci slovenských dejín
a písaného slova sa 26. februára
stretli v Podtatranskej knižnici
v Poprade na prednáške etnografky a múzejníčky Moniky
Pavelčíkovej z Ľubovnianskeho
múzea v Starej Ľubovni.
Historické fakty a zaujímavosti o
Červenom kláštore, reholiach kartuziánov a kamaldulov, ktorí žili
práve na tomto duchovnom mieste
a v prostredí Spiša, uvádzali tému
prednášky. Odborníčka vysvetlila, že priblíženie skutočností bolo
potrebné spomenúť pre ucelený
obraz súvisiaci s významnou osobnosťou duchovného a kultúrneho
života, Romualdom Hadbavným,
rodákom z Jánoviec pri Poprade.
V pustovni sv. Antona v Červenom kláštore pôsobil 36 rokov,
kde zastával významné funkcie
prevažne duchovného charakteru.
Na základe doterajších výsledkov
bádania, mu historici a jazykovedci pripisujú autorstvo prvého
prekladu Biblie do predspisovnej
západoslovenčiny, ako aj prekladu
latinsko - slovenského slovníka.
Múzejníčka Monika Pavelčíková
poslucháčom prednášky z historických poznatkov ozrejmila, že

po cyrilo - metodskom preklade
Biblie do staroslovienčiny bol známy aj neskorší preklad, ibaže ho
považovali za nenávratne stratený.
Až po 150 rokoch objavil rukopis
prekladu vo farskej knižnici v Cíferi miestny farár. Dnes je uložený
v archíve Arcibiskupského úradu v
Trnave.
Na skúmaní týchto obdivuhodných diel sa dodnes podieľajú
mnohí historici a jazykovedci.
Z viacerých získaných prameňov
potvrdzujú autorstvo prekladu diel
Romualdovi Hadbavnému. M.
Pavelčíková v závere prednášky
spomenula výsledky posledného
výskumu Ivana Chalupeckého.
Okrem iného zistil, že mesto Poprad je taktiež súčasťou významných písomností. Totižto papiere
a vodoznaky použité na preklady
diel pochádzajú aj z papierní v Poprade a vo Veľkej.
V Podtatranskej knižnici v Poprade ako jednej z mála môžete
zhliadnuť vernú reprodukciu Biblie kamaldulských mníchov. Ako
dar ju prevzala pri príležitosti
300. výročia narodenia Romualda Hadbavného v novembri minulého roka.
(ahr)

MESTO POPRAD

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad (ďalej len vyhlasovateľ)

ruší obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú dňa 11. 2. 2015
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka na podanie
návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti v k. ú.
Poprad, novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1284/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 623 m2.
1. Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Poprad, zastúpené Ing. Jozefom Švagerkom, primátorom mesta, so sídlom Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058
42 Poprad, IČO: 00326470.
2. Predmet predaja na základe súťaže:

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.

3. Zrušenie verejnej obchodnej súťaže: Vyhlasovateľ súťaže dnešným
dňom ruší verejnú obchodnú súťaž vyhlásenú podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlásenú dňa 11. 2. 2015 s výzvou na podanie
návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti v k. ú.
Poprad, novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1284/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 623 m2.
Podľa bod c),článku „Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže“, uverejnených podmienok súťaže si vyhlasovateľ vyhradil právo súťaž zrušiť.
Podľa § 283 Obchodného zákonníka zrušenie súťaže vyhlasovateľ uverejní spôsobom, ktorým ju vyhlásil.			
PP-23
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Autor prináša iný pohľad na svet

Popradčan Ján Kollár nie je fanúšikom výtvarného umenia neznámy. Štetec chytil do ruky už v
detstve, absolvoval niekdajšiu ľudovú školu umenia a maliarskej
záľube navždy podľahol. Hoci
nie je profesionálnym výtvarníkom, jeho obrazy sú skutočne jedinečné, s vycibrenou technikou
a originálnymi nápadmi. Aj keď
možno niektoré mládeži do 18
rokov neprístupné.
J. Kollár nazval výstavu, ktorú v pondelok otvorila riaditeľka
Podtatranskej knižnice v Popra-

de Anna Balejová v knižničných
priestoroch na sídlisku Západ,
Inakosti 4. S podtitulom - iný
pohľad na svet očami autora. Skutočne iný, osobitý. „Je to také z
každého rožku trošku, bez ladu a
skladu. Námety a techniky nie sú
podľa mňa podstatné. Ľudí musí
niečo osloviť. Nespadám do nejakej
škatuľky, že maľujem kvety, krajinky. Skôr sa vyhýbam tomu, aby ma
mohli zaradiť. Naopak, nesnažím
sa pracovať len na jednej veci, to by
ma nudilo,“ zamyslel sa nad svojou
tvorbou J. Kollár. Z techník však
predsa len najviac používa akryl,
olej a tuš. Dnes patria k jeho najobľúbenejším témam ženy, vzťahy
a zvieratá. Kedysi sa venoval i politickým motívom, no zistil, že ľudia
majú politiky dosť a postupne z
týchto námetov upustil.
Počet Kollárových diel sa blíži
pravdepodobne k dvom tisíckam.
Nejako podrobne ich neráta. Vie
však, že množstvo z nich visí u

priaznivcov výtvarného umenia
v Nemecku, no aj v hoteloch vo
Vysokých Tatrách. Dlhé roky totiž pracoval v hotelierstve doma
a v zahraničí. Dodal: „V Nemecku
majú veľmi radi kultúru. Tam neexistuje, aby ste prišli k niekomu
domov na návštevu a nemal obrazy. Na Slovensku skôr nájdete
puzzle namiesto obrazov...“.
Na najnovšej výstave, ktorá
potrvá do 10. apríla, prezentuje
svoju tvorbu od roku 2009 doteraz.		
(mar)

Napísali ste nám
V polovici februára sa na rôzne
čarovné bytosti, zvieratá a víly
premenili aj deti v ZŠ v Matejovciach počas každoročného
fašiangového karnevalu. Zábavného dopoludnia sa zúčastnili
žiaci prvého a druhého stupňa
vo vyzdobenej telocvični. Tanečné kolá striedali zábavné súťaže.
Pre každého boli pripravené sladké odmeny. Fašiangová zábava
pokračovala aj popoludní v školskom klube, kde si pani vychovávateľky pre deti pripravili rôzne
súťaže, diskotéku a samozrejme
aj tradičné šišky s čajom. (mva)

Mladý Európan 2015
Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok jubilejný - už
desiaty ročník celoslovenskej
súťaže Mladý Európan. Súťaž
je určená študentom druhých
a tretích ročníkov gymnázií a
stredných odborných škôl z celého Slovenska.
Záštitu nad súťažou tento
rok prevzal predseda vlády SR
Róbert Fico a podpredseda
Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.
Partnerom súťaže je Úrad vlády
SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia
spoločnosti a Centrálny koordinačný orgán.
Pre veľký záujem zo strany pedagógov a študentov sa v tomto
ročníku zvýšil počet súťažiacich
trojčlenných družstiev pre regionálne kolá z 10 na 15. Prihlášky je možné posielať do 18.
marca 2015. Regionálne kolá
Mladého Európana sa uskutočnia od 8. apríla do 6. mája 2015.
Prvé kolo regionálnych súťaží
bude pozostávať z vedomostného testu o Európskej únii. V
druhom kole môžu súťažiaci
preukázať svoje jazykové zručnosti. Do tretieho kola regionálnych súťaží postúpia tri najlepšie súťažiace družstvá, čakajú
ich zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami.
Víťazi regionálnych kôl postúpia do finálneho celonárodného kola, ktoré sa uskutoční
4. júna 2015 v Bratislave. Na
víťazov čakajú hodnotné a zaujímavé ceny.
(pel)

Chlad a jeho vplyv na kožu (2.)

Chlad môže spôsobovať aj alergické reakcie.
Ide však o tzv. pseudoalergiu, pri
ktorej organizmus reaguje na fyzikálny podnet vyplavením mediátorov z buniek kože a slizníc
(napr. histamínu z mastocytov).
Tieto látky môžu vyvolávať klinické prejavy zvýšenej reaktivity
na slizniciach dýchacích ciest,
očných spojiviek alebo kože.
Chladová alergia sa najčastejšie prejavuje ako chladová žihľavka (urtikária) a angioedém.
Na miestach nechránených odevom, po niekoľkých minútach
pôsobenia chladu, môže dôjsť
k začervenaniu kože, k výsevu svrbivých pupencov alebo k
opuchom. Ojedinele sa môžu
vyskytnúť i dýchacie ťažkosti.
Kritická teplota, potrebná na

vyvolanie chladovej žihľavky, je
najčastejšie okolo 0 st. C. Ženy
sú postihnuté častejšie než muži.
Veľakrát býva prvým príznakom
ochorenia suchá, praskajúca pokožka rúk v chladnejších mesiacoch.
Medzi ďalšie možné prejavy
alergie patria slzenie, upchatý
nos, vodnatý výtok z nosa, kýchanie a dráždivý kašeľ až dušnosť. V niektorých prípadoch
môže dokonca dôjsť k strate
citlivosti v prstoch a k ich tupej
bolesti.
Alergia na chlad vás môže prekvapiť nielen v zime, ale počas
celého roka. Ťažkosti sa môžu
objaviť pri konzumácii studeného jedla či pití studených nápo-

jov (opuch pier, jazyka, hrtanu)
alebo pri kúpaní v studenej vode
počas teplých letných dní (celková reakcia s dušnosťou, poklesom tlaku až stratou vedomia)!
Ochorenie potvrdí chladový
kontaktný test. V sére môžeme
stanovovať hladinu kryoglobulínov – chladových protilátok.
Dôležité je vylúčiť iné ochorenia, pri ktorých môže nastať
sekundárna chladová alergia
- napr. infekčné, onkologické,
autoimunitné choroby.
Na liečbu sú najčastejšie ordinované antihistaminiká, prípadne antileukotriény. Použiť je
možné aj tricyklické antidepresíva, antibiotiká, kortikosteroidy, pri anafylaktickom šoku

adrenalín. Lokálne sa
aplikujú prípravky proti
svrbeniu a zápalu. Dôležité sú
preventívne opatrenia – vhodné
krémy v zimnom období (skôr
mastnejšie, nie hydratačné), vyhýbanie sa prudkým zmenám
teploty, ochrana tváre a rúk pred
pôsobením vetra či mrazu. K
zlepšeniu klinického stavu pomáha otužovanie – pohyb na
čerstvom vzduchu bez ohľadu
na počasie, primerané oblečenie,
neprekurovanie a pravidelné
vetranie bytu, striedavé sprchovanie teplou a studenou vodou,
sauna... Treba však pripomenúť,
že efekt prináša len systematické
a pravidelné otužovanie.
MUDr. Zuzana Valová
Ambulancia lekárskej kozmetiky
Nemocnica Poprad
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Rozumom, nie násilím máme viesť ľudí k pravde.

D. Diderot

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 11. marca má meniny - Angela, Angelika, zajtra 12. marca Gregor, v piatok 13. marca - Vlastimil, v sobotu 14. marca - Matilda, v nedeľu 15. marca - Svetlana, v pondelok 16. marca - Boleslav
a v utorok 10. marca - Ľubica.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Vo štvrtok 5. marca 2015
vo Veľkej s

Gizelou Vernou,
95-ročnou

Vo štvrtok 5. marca 2015
vo Veľkej s

Annou Petrillovou,
88-ročnou

V piatok 6. marca 2015
vo Veľkej s

Annou Zbořilovou,
72-ročnou

V sobotu 7. marca 2015
vo Veľkej so

Štefanom Krukom,
62-ročným

V sobotu 7. marca 2015
vo Veľkej s

Margitou Labajovou,
80-ročnou

V sobotu 7. marca 2015
v Novom Smokovci s

Ivanom Kladným,
53-ročným

V nedeľu 8. marca 2015
v Hozelci s

Františkom Habartom,
75-ročným

V pondelok 9. marca 2015
vo Veľkej s

Jánom Filipom,
99-ročným

V pondelok 9. marca 2015
v Spišskej Sobote so

Štefanom Koľom,
62-ročným

V pondelok 9. marca 2015
v Novom Smokovci s

Dušanom Hudákom,
30-ročným

V utorok 10. marca 2015
vo Veľkej s

Jánom Marčišovským,
90-ročným

Spomienka
Nežiaľte, že som odišla, ten kľud a mier mi prajte,
len večné svetlo spomienky mi v srdci zachovajte.

Smútiaca rodina ďakuje za dôstojnú rozlúčku s

ANNOU PČOLOVOU

Pohrebno-cintorínskym službám mesta Poprad,
pánovi farárovi don Františkovi Kohútovi
z Veľkej a velčianskemu spevokolu.
Tí, ktorí ste ju poznali,
prosím, venujte jej tichú spomienku.
Odpočívaj v pokoji!

Program kina CINEMAX Poprad
Od 12. marca do 18. marca

Asterix: Sídlo bohov 2D - o 13.40
hod. (hrá sa len cez víkend), Chappie - o 15.40 hod., Nočný bežec o 18.20 hod., Focus - o 20.50 hod.,
Detské kino - Snehová kráľovná
- o 14.20 hod. (hrá sa len cez víkend), Divočina - o 16.10 hod.,
Vybíjaná - o 18.40 hod., Päťdesiat
odtieňov sivej - o 20.40 hod., Cili-

ling a Zver-Nezver 2D - o 14. hod.
(hrá sa len cez víkend), Asterix:
Sídlo bohov 3D - o 15.50 hod., Teória všetkého - o 17.50 hod., Americký ostreľovač - o 20.30 hod.
(nehrá sa 17.3.), ARTMAX BALET – Labutie jazero - balet ROH
- o 20.10 hod. (hrá sa len 17.3.).
Viac na www.cine-max.sk (ppš)

V hazardných hrách Slováci
stále nachádzajú záľubu
Záujem verejnosti o hazardné
hry stále pretrváva. Vyplýva to
zo štatistiky prevádzkovania
hazardných hier na Slovensku
za uplynulé roky. Kým výška
prijatých vkladov predstavovala v roku 2013 viac ako 2,32 miliardy eur, vlani stúpla na 2,53
miliardy eur. Z toho sa odvíjal
aj vyšší odvod za hazardné hry
do štátneho rozpočtu.
Výnos z hazardných hier bol
v roku 2013 takmer 135 miliónov
eur. V minulom roku však odvod
do štátneho rozpočtu dosiahol
sumu vyše 146 miliónov eur.
Finančná správa má svoje vymedzené kompetencie v zákone
o hazardných hrách. Metodicky
usmerňuje daňové úrady v oblasti

výkonu dozoru aj prevádzkovania
daňového informačného systému,
pričom mesačne aktualizuje údaje a predkladá ich rezortu financií.
Novela zákona platná od 1. januára 2015 upravila odvodovú povinnosť v kasínach a určila výšku
odvodov za výherné prístroje a
videohry v sume 4 200 eur za
každé takéto zariadenie. Doteraz
bola odvodová povinnosť určená
percentuálnym odvodom z hernej istiny za všetky hry prevádzkované v kasíne. Pre finančnú
správu z toho vyplynula zmena
evidencie odvodových povinností prevádzkovateľov hazardných
hier v kasíne v pôvodnom i v novom pripravovanom informačnom systéme.
(mac)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 11. marca - Dr. Max - Monaco, zajtra 12. marca - Corrib, v
piatok 13. marca - Lekáreň
Nemocnice Poprad, v sobotu
14. marca - Dr. Max - ZOC
Max, v nedeľu 15. marca Zlatý had, v pondelok 16. marca
- Limba a v utorok 17. marca Včela.
Dr. Max - Monaco: Francisciho
22, Corrib: Levočská 26A, Lekáreň

Nemocnice Poprad: Banícka 28,
Dr. Max - ZOC Max: Dlhé hony
1, Zlatý had: Novomeského
3918, Limba: Podtatranská 5,
č. t. 772 26 57, Včela: Tatranské
nám. 1, č. t. 772 36 67.
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
Vo všetkom
sa vám blýska
na lepšie časy. Môžete sa pustiť do
nového podnikania alebo začať
novú prácu.

Čaká
vás
veľa nových
zážitkov na cestách mimo svojho
bydliska. V mnohom však budú
stresujúce.

Nechýba vám
odvaha, a preto
budete úspešní v zámeroch, ktoré sa
v tejto chvíli rozhodujete realizovať.

Nejaká udalosť si bude
vyžadovať vašu pozornosť. Môžete byť tými, ktorí pomôžu úspešne
rozlúsknuť nejaký problém.

V rodine sa
budete tešiť z
mnohých dobrých správ, v práci
však očakávajte menšie ťažkosti.
Strávite veľmi
pekné dni s
priateľmi a budete mať aj radosť z
mnohých nových kontaktov.
Buďte obozretní pri nakladaní s peniazmi, lebo zdanlivo
ziskové veci sa môžu ukázať ako
stratové.
S rozvahou
dokážete viac,
ako keď sa budete rozčuľovať. Niekto vám odoberá energiu, ktorú by
ste mali doplniť v prírode.

Šťastné dni
prajú najmä
láske a novým vzťahom, ale aj tie
staré budú prekvitať.
Ste nároční
na seba, ale aj
na iných. A tí to nemusia prijímať
práve pozitívne.
Zo všetkých
strán sa vám
dostane podpory, dokonca vás
čaká povýšenie v práci alebo zaujímavá pracovná ponuka.
Budete hýriť
novými nápadmi, ktoré sa ukážu ako veľmi originálne. Dokážete sa s nimi presadiť.
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Hokejisti pokračujú v napínavej sérii so Zvolenom

Hokejisti HK
Poprad si síce
v rámci štvrťfinálovej série Tipsport Extraligy
priviezli cenný skalp zo Zvolena
v podobe jedného víťazstva, no
rytieri spod Pustého hradu si
požičané v Poprade vzali späť.
Pod Tatrami uspeli hneď v prvom pokuse a tak sa museli Popradčania snažiť o to, aby sériu
vyrovnali. V sobotu 7. marca sa
im to aj podarilo. Séria sa sťahovala späť do Zvolena a tu si opäť
Podtatranci vylámali zuby na
skvelom brankárovi Barošovi.
Sobotňajšiemu zápasu v Poprade predchádzala milá slávnosť.
Z rúk primátora mesta Poprad
a zástupcov Fanklubu HK Poprad prevzal dres s číslom 500
popradský kapitán Arne Kroták.
Túto métu prekročil už vo Zvolene v počte strelených gólov za
čias federálnych i v ére samo-

statnosti Slovenska, konkrétne
od roku 1990 do roku 2015. Následne si prvýkrát v histórii klubu
pre vzácne ocenenie prišiel i jeho
spoluhráč z útoku Matúš Paločko
(na foto v strede). Ten prevzal
Cenu Viliama Riczingera pre
najlepšieho strelca Popradu v základnej časti za 25 gólov.
V slávnostnom duchu pokra-

čoval aj samotný zápas, pretože
sa kamzíkom podarilo zvíťaziť
a vyrovnať stav série so Zvolenom na 2:2. Už v pondelok cestovali Popradčania na 5. zápas pod
Pustý hrad a aj napriek tomu, že
trikrát vyhrávali, svojmu súperovi podľahli po predĺžení.
Výsledky: 2. zápas v utorok 3.
marca HKM Zvolen - HK Po-

prad 2:1 (1:0, 0:0, 1:1), gól Popradu: 46. Štefan Fabian (S. Takáč).
3. zápas v piatok 6. marca HK
Poprad - HKM Zvolen 2:3sn
(2:0, 0:2, 0:0), góly Popradu: 8.
Arne Kroták, 18. Dávid Gríger
(S. Takáč, J. Kasík).
4. zápas v sobotu 7. marca HK
Poprad - HKM Zvolen 3:1 (0:0,
2:1, 1:0), góly Popradu: 23. Peter
Boltun (J. Kasík, L. Hvila), 36.
Richard Rapáč (L. Hvila, P. Boltun), 52. Arne Kroták (J. Kasík, Š.
Fabian).
5. kolo v pondelok 9. marca
HKM Zvolen - HK Poprad 4:3pp
(1:1, 1:1, 1:1 - 1:0), góly Popradu:
6. Matúš Paločko (S. Takáč), 22.
Richard Rapáč (R. Suchý, Ľ. Bartečko), 55. Lukáš Hvila.
Program: 6. kolo v stredu 11.
marca o 17. hod. HK Poprad HKM Zvolen, prípadné 7. kolo
v piatok 13. marca o 17. hod. HKM
Zvolen - HK Poprad.
(mav)

vý náskok. „Naše mužstvo má
väčší potenciál, no budeme sa
musieť vážne porozprávať. Treba
prehodnotiť celú situáciu a ďalší
zápas hrať lepšie. Skomplikovali sme si situáciu a ukáže sa, či
mužstvo má charakter,“ zdôraz-

nil V. Lajčák.
Výsledok: 19. kolo v sobotu
7. marca FK Poprad - MFK Tatran L. Mikuláš 0:3 (0:1).
Program: 20. kolo v sobotu
14. marca o 14.30 hod. MFK
D. Kubín - FK Poprad. (mav)

Zápas jari Popradčania nezvládli
Popradskí futbalisti majú za
sebou prvý duel
jarnej časti DOXXbet ligy Východ. V zápase
jari sa v sobotu večer v NTC
stretol šiesty tím tabuľky so
štvrtým Liptovským Mikulášom. Popradčania si prehrou
0:3 skomplikovali postupové
nádeje na baráž.
Liptáci prišli pod Tatry s umnou taktikou. Vychádzali zo zabezpečenej obrany do rýchlych
brejkov. S tým si hráči FK Poprad
nevedeli počas celého zápasu
poradiť. „Čakali sme disciplinovaného súpera s dobrou obranou.

Nech rozmýšľam akokoľvek, nemám koho z nášho mužstva pochváliť. Bol to absolútne nezvládnutý zápas a katastrofálny výkon.
Som veľmi sklamaný,“ hovoril po
zápase tréner FK Poprad Vladimír Lajčák.
Domáci
prehrávali
po
hrubých chybách obrany už od
21. minúty. Po polčase sa obraz
hry nezmenil. Hostia pridali
z protiútokov ďalšie dva góly
a tešili sa z cenných troch bodov. Popradčania budú musieť
o prvú šestku ešte tuho bojovať.
Tri kolá pred koncom základnej časti majú pred siedmou
Rimavskou Sobotu trojbodo-

Mobilné ľadové plochy ukončili prevádzku
Mobilné ľadové plochy v Poprade v pondelok 9. marca definitívne ukončili prevádzku.
„Táto sezóna nám priala od konca decembra až do konca februára.
V úvode marca však už začali denné teploty stúpať a udržať kvalitný ľad na vonkajších plochách v týchto podmienkach nebolo možné,“
uviedol Miroslav Kalnaši z Arény Poprad, ktorej personál prevádzku
mobilných ľadových plôch zabezpečoval.
V porovnaní s minulým rokom, kedy prevádzka vonkajších ľadových plôch finišovala kvôli otepleniu už 18. februára, tak mohli tento
rok Popradčania korčuľovať výrazne dlhšie. Najväčší záujem o korčuľovanie bol počas zimných prázdnin a víkendov, kedy ľad využilo
aj viac ako 500 ľudí denne.
Mobilné ľadové plochy v Poprade boli v prevádzke už od 6. decembra. Malú ľadovú plochu na Námestí sv. Egídia prevádzkuje mesto
od roku 2008, ľadová plocha na sídlisku JUH pri Aréne Poprad bola
otvorená v roku 2009.
Pre milovníkov korčuľovania pripravuje samospráva ešte v prebiehajúcej sezóne ďalšie hodiny verejného korčuľovania na zimnom
štadióne. O presnom čase bude mesto informovať na svojom webe
www.poprad.sk a prostredníctvom médií.		
(mag)

•

Krátko zo športu

V PIATOK 6. marca prehrali futsalisti FC K_Corp Poprad
v Banskej Bystrici s miestnym
tímom MIBA hladko 0:3 v rámci 16. kola 2. Open ligy. V tabuľke im patrí tretie miesto. So
sezónou sa Popradčania rozlúčia v piatok 13. marca v Aréne
Poprad, keď privítajú o 20. hod.
FC Bulls Trnava. Predstavitelia
klubu pripravili bohatý rozlúčkový program, ktorý začne pre
verejnosť už dve hodiny pred
úvodným výkopom.

•

V TELOCVIČNI ZŠ v Matejovciach sa v stredu 11. marca
od 8.30 hod. uskutoční okresné
kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ
a žiakov SŠ.

•

VO ŠTVRTOK 12. marca sa
v telocvični ZŠ Komenského,
ale aj v Aréne Poprad uskutoční
krajské kolo v basketbale žiakov
ZŠ. Poprad bude reprezentovať
domáce družstvo ZŠ Komenského.

•

V SOBOTU 14. marca sa vo
Vysokých Tatrách uskutočnia
medzinárodné preteky Horskej
záchrannej služby pod názvom
Memoriál Vlada Tatarku. hromadný štart je naplánovaný
na 8.50 hod. z parkoviska na
Bielej Vode. Podujatie je tento
rok venované aj profesionálnemu záchranárovi HZS Petrovi
Šperkovi, ktorý bol iniciátorom
a lídrom pretekov.
(ppv)
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Popradské líšky titul neobhája

Ženský hokejový klub Poprad
vstúpil minulý týždeň do bojov
o finále 1. ligy proti Petržalke.
Ako víťaz základnej časti boli
popradské líšky veľkým favoritom. Do cesty sa im však postavil
posilnený tím na čele s najlepšou
slovenskou hokejistkou súčasnosti - brankárkou Zuzanou
Tomčíkovou.
V Petržalke sa hral v stredu 4.
marca prvý duel, ktorý rozhodol jediný smolný gól. Popradské
dievčatá nastupovali na domácu
odvetu v sobotu 7. marca s nožom
na krku. Aj tu bola najväčšou prekážkou brankárka Tomčíkova, ale
výsledkom 3:2 dokázali líšky sériu
zdramatizovať. Rozhodujúci duel
sa hral o deň neskôr opäť na zimnom štadióne v Poprade. Domáce
hráčky opäť výrazne prestrieľali súperky pomerom 48:24, no s postupu do bojov o zlato sa po výsledku
1:2 tešili Bratislavčanky. „Bol to
súboj nášho družstva s brankárkou
Petržalky. To dievča toho pochytalo
veľa. Neboli sme naopak dôrazní
pred vlastnou bránou. Je to škoda,

pretože si myslím, že sme lepším
tímom. Treba súperovi zablahoželať a ideme ďalej. Chceme aspoň
bronzové medaily,“ povedal po sérii
tréner ŽHK Poprad Milan Skokan.
Výsledky semifinálovej série:
1. kolo v stredu 4. marca HC
Petržalka 2010 Bratislava - ŽHK
Poprad 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
2. kolo v sobotu 7. marca ŽHK
Poprad - HC Petržalka 2010
Bratislava 3:2 (1:1, 1:1, 1:0), góly
Popradu: 10. Patrícia Gorecká
(J. Čulíková, G. Krivianská), 23.
Janka Čulíková (S. Gáboríková),
55. Martina Staroňová (P. Gorecká).
3. kolo v nedeľu 8. marca ŽHK
Poprad - HC Petržalka 2010
Bratislava 1:2 (0:1, 0:0, 1:1), gól
Popradu: 54. Janka Čulíková (P.
Gorecká).
Program série o 3. miesto: 1.
zápas v sobotu 14. marca o 18.
hod. ŽHK Poprad - ŽHK 2000
Šarišanka Prešov, 2. zápas
v nedeľu 15. marca o 18. hod.
ŽHK Poprad - ŽHK 2000 Šarišanka Prešov.
(mav)

Kamzíci sa zahrali na rockerov

O tom, že HK Poprad vie zaujať nielen predvedenými výkonmi na ľade, sme sa presvedčili už niekoľkokrát. Na štadióne sa už
konalo množstvo sprievodných akcií a udalostí, ktorých cieľom
bolo baviť fanúšikov. Pred tromi rokmi vyšla do éteru séria videí,
kde sa z hokejistov stali tanečníci a prostredníctvom rituálneho
tanca HAKA aj postrach súperov. Pred tohtoročnou vyraďovacou
časťou sezóny vzniklo ďalšie zaujímavé video. Neoficiálnou predzápasovou hymnou bielo-modrých sa stala pesnička Thunderstruck od skupiny AC/DC a práve k nej vznikol nový videoklip.
Jeho hlavnými aktérmi sú popradskí hokejisti. Kamzíci sa zahrali
na gitaristov či spevákov.
Video vzniklo na klubovej úrovni. Za jeho zrodom stojí tím réžie
veľkoplošnej obrazovky. „Pôvodne sme chceli nakrútiť niečo iné. Nápad sa však zapáčil kolegovi aj samotným hráčom a tak sme sa pustili
do nakrúcania,“ povedal Igor Lacuš.
Nakrúcanie prebiehalo na podvečernom dobrovoľnom tréningu. Na rolu speváka sa podujal obranca Dávid Gaborčík. Ostatní
hráči hrali predovšetkým na gitarách. Celé sa to odohrávalo priamo na ľadovej ploche pod vypnutými svetlami. Nakrúcanie trvalo
zhruba hodinu. Samotné spracovanie videa však zabralo omnoho
viac času. Potlesk po premiére videoklipu na veľkoplošnej obrazovke pred prvým štvrťfinálovým zápasom na domácom ľade bol
jasným dôkazom toho, že sa video vydarilo. „Boli sme unesení.
V mene všetkých, ktorí sa na videu podieľali, sa chcem touto cestou
poďakovať fanúšikom,“ hovorí Daniel Laškody, člen réžie, ktorá zabáva divákov na zimnom štadióne.			
(dal)

Púštne dobrodružstvo zvládol aj Popradčan

Takmer 6000 km v náročnom
teréne zo Španielska do Senegalu absolvoval Popradčan Martin Benko na prelome januára
a februára na svojej motorke.
Preteky Intercontinental Rally
dokončil úspešne - na 10. mieste. K tomu pribalil aj ocenenie
fair play a plno neopakovateľných zážitkov.
Preteky sú pokračovaním známej dakarskej rely, ktorá sa po
roku 2009 presťahovala do Južnej
Ameriky, ale nadšencov afrického dobrodružstva to neodradilo.
Tohto ročníka sa zúčastnilo približne 70 pretekárov z 15 krajín
sveta a medzi nimi nechýbali
dvaja Popradčania. Peter Rečičár
skončil v druhej etape so zlomenou nohou, Martin Benko bol
šťastnejší a došiel úspešne do cieľa. „Preteky trvali 14 dní a mali 14

etáp. Z toho boli dve etapy zamerané na presuny cez hranice,“ začal svoje rozprávanie M. Benko,
ktorý sa dva roky na toto podujatie zodpovedne pripravoval. Už
po roku tréningu naberal prax na
rely v Grécku, či Maroku.
Štartovalo sa v španielskej Almérii 26. januára a hneď v úvode
zaskočili Martina Benka takmer
40 stupňové teplotné rozdiely, či
obrovské pieskové duny v Maroku vysoké takmer 700 metrov.
Pokračoval Západnou Saharou
cez Mauretániu až do Senegalu,
kde sa súťaž skončila 8. februára.
Popradský dobrodruh absolvoval
na motorke denne 600 až 700 km.
„Jazdí sa takpovediac na oči. Dopredu netušíte, čo vás čaká a musíte vedieť čítať terén cez GPS. Je to
o vytrvalosti, fyzickej i psychickej
kondícii,“ pokračoval.

Aj motorka dostala poriadne zabrať. O údržbu sa
staral ďalší Popradčan Jozef Kolenič.
„Našťastie nemal až
toľko práce. Prekvapilo ma, že sme výraznejšie problémy
s motorkou nemali,“
dodal M. Benko,
ktorý sa nevyhol pádom. V tomto adrenalínovom dobrodružstve
však zotrval až do konca a vyplatilo sa. „Mojím cieľom bolo dokončiť preteky. S prekvapením som
však zistil, že som skončil na 10.
mieste, aj napriek viacerým navigačným chybám. V jednej etape
som si nadbehol dokonca štyri hodiny v teréne,“ zaspomínal si na
kurióznu situáciu z Mauretánie.
Popradčan Martin Benko zís-

kal aj cenu fair play za pomoc
svojim súperom. Z Afriky si priniesol nielen vynikajúci výsledok, ale aj krásne zážitky a skúsenosti, ktoré by chcel zúročiť
v najbližšom období. „Chceli by
sme v tomto roku absolvovať ešte
nejaké preteky v Európe. Máme
v pláne ísť do Grécka, či Albánska.
Zaplatená je aj Merzouga Rally
v Maroku,“ priblížil ďalšie plány M. Benko.
(mav)
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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
RSK
NA LEKÁ
TOVARU
ROZVOZ

ZY
E POUKA

R MDAA OKOLIA
ZDA
A POPRA

MEST
V RÁMCI

Adresa:

Ul. Francisciho 20 (oproti bývalému úradu práce)
www.e-zdravotnickepotreby.sk
PP-9

•

Inzercia

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Predám brúsky na parkety.
Inf.: č. t. 0911 211 421. 10/15-P
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade predá Pianíno
Petrof, rok výroby 1978 v dobrom
stave. Cena je určená odborným
znalcom. Inf.: M. Vladová, č. t.
0911 434 703.
11/15-P
Predám
rodinný
dom
v Gánovciach, pozemok 825
m2, 65 000 €. Inf.: č. t. 0911
566 814.		
12/15-P

•
•
•
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•

Kúpim 1-izb. na starom
Juhu s balkónom, neprerobený,
mám seriózny záujem. Inf.: č.
t.0911 432 264.
3/15-K
Kúpim 3-izb. byt v Poprade
na starom alebo novom juhu.
Inf.: č. t. 0911 566 814. 4/15-K
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
Hľadáme šoféra pre reklamu v teréne, zárobok 700 eur,
bezplatné zaškolenie, Poprad
a okolie do 70 km. Inf. č. t.
0902 133 448.
27/15-R
Hľadáme distribútorov reklamných materiálov v Poprade.
Inf.: č. t. 0911 623 572 alebo mail:
poprad@redpost.sk
28/15-R
Vezmem do prenájmu záhradu v Poprade. Inf.: č. t.
0907 116 941.
29/15-R

•
•
•

Nedeľa 15. marec o 10. hod./DK
Poprad - divadelná sála
ZABUDNUTÝ ČERT
Divadlo na Predmestí zo Sp. N. Vsi
Vstupné: 1,50 €
Pondelok 16. marec o 19. hod./DK
Poprad - divadelná sála
SĽÚBILI SME SI LÁSKU
Divadlo V podpalubí
Komédia o štyroch ľuďoch, ktorí sa
v podstate snažia 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
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
17. marec o 17. hod.:
Z DENNÍKA IVANY A. (ČR, 42
min.)
O TRHU S ORGÁNMI (Kanada,
82 min.)

LAYLINA MELÓDIA (Afganistan,
Dánsko, 16 min.)
18. marec o 17. hod.:
PUTINOVE HRY (Nemecko, Rakúsko, Izrael, 90 min.)
PODOZRIVÁ ČOKOLÁDA (Dánsko, 45 min.)
LOTTE - SRDCE PRE BEZDOMOVCOV (Nemecko, 15 min.)
19. marec o 17. hod.:
35 MESIACOV S NATÁLKOU
(ČR, 58 min.)
NEZNÁMI HRDINOVIA (SR, 58.
min.)
FARIDULLAH MÁ DNES VOĽNO (Afganistan, Dánsko, 17 min.)
20. marec o 17. hod.:
VIVA CUBA LIBRE - RAPOVÁ
VZBURA (Kuba, USA, 60 min.)
BARO MARIBEN (SR, 29 min.)
MOJICH POSLEDNÝCH 150 000
CIGARIET (ČR, 52 min.)

17. – 20.3. 2015 / POPRAD
17.00 hod. / utorok - piatok /
Dom kultúry Poprad - klub Zóna

FILMOVÝ

www.poprad.sk

2015

FESTIVAL

dňa 17.3. 2015
1. Z DENNÍKA IVANY A. 42 min. ČR
2. O TRHU S ORGÁNMI 82 min. Kanada
3. LAYLINA MELÓDIA 16 min. Afganistan, Dánsko
dňa 18.3. 2015
1. PUTINOVE HRY 90 min. Nemecko, Rakúsko, Izrael
2. PODOZRIVÁ ČOKOLÁDA 45 min. Dánsko
3. LOTTE - SRDCE PRE BEZDOMOVCOV 15 min. Nemecko
dňa 19.3. 2015
1. 35 MESIACOV S NATÁLKOU 58 min. ČR
2. NEZNÁMI HRDINOVIA 48 min. SR
3. FARIDULLAH MÁ DNES VOĽNO 17 min. Afganistan, Dánsko
dňa 20.3. 2015
1. VIVA CUBA LIBRE - RAPOVÁ VZBURA 60 min. Kuba, USA
2. BARO MARIBEN 29 min. SR
3. MOJÍCH POSLEDNÝCH 150 000 CIGARIET 52min. ČR

Vstupné: v predpredaji 1,70 €
v deň premietania 2 €

Info: Mestská informačná kancelária 052 / 16 186, DK 052 / 77 222 55. Plagát v elektronickej podobe žiadajte na: kultura@msupoprad, www.poprad.sk

FARBY NA JARNÉ
MAĽOVANIE

polárna biela farba - premal elegant
15 kg len za 19,27 Eur

čistá biela farba pLUS - premal ekonomik
15 kg len 14,93 Eur

•

štandardná biela farba - monalex

•

laky, lazúry, oleje, vosky, napúšťadlá do vnútra aj vonka

Reštaurácia

SABATO

v Poprade - Spišskej Sobote
na Sobotskom nám. 1730/6

p r i j m e ihneď

kuchára do TPP.
Informácie
telefónne číslo:
0905 350 920.

15 kg len za 9,17 Eur

tónovaná farba
7,5 kg len za 11,64 Eur

Pulzar, s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad, tel.: 052/776 71 27, 0905 850 632
Predajňa Farby - laky Limba (oproti domu dôchodcov), Poprad, sídl. Západ
Predajňa Farby - laky Svit (oproti Bille - obchodné centrum A1) PP-27

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2015
divadelná sála v Poprade - Spišskej Sobote
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-28

PP-7

Vlado Benko - tel. 0903 825 050, predajňa Tescoma Poprad - tel. 0904 658 812
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Iné svety
V Art clube Tatranskej galérie v Poprade sa v piatok 13.
marca o 17. hod. uskutoční vernisáž výstavy Ľubomíra Korenka Iné svety. Hosťom podujatia
bude huslista Daniel Pompa.
Ľ. Korenko žije a tvorí v Poprade. Vyštudoval dizajn na
Fakulte umení v Košiciach. Svoj
talent autor v nadchádzajúcom
období rozvéjal pod odborným
vedením akademického maliara Jozefa Haščáka. Skúsenosti, ktoré v tomto období autor
nadobudol, u neho prehĺbili
záujem a inklináciu k expresívno-abstraktnej maľbe. (ppp)

Svet hier sa opäť rozprestrel aj pod Tatrami

Festival hier, hračiek a zábavy
zavítal po roku opäť aj do Popradu. Občianske združenie Miesta
pre mladých okrem domovskej
Trnavy už tretí rok navštevuje naše mesto, aby predstavilo
všetkým vekovým skupinám
svet plný spoločenských hier.
V piatok, sobotu i nedeľu praskala Aréna Poprad vo švíkoch.
Na podujatí Fest Hry 2015 sa vystriedalo nespočetné množstvo
ľudí, pretože spoločenské hry sú
stále v kurze. „Podujatie si drží
svoj hlavný cieľ a to spropagovať
spoločenské hry pre všetky vekové
skupiny. Partneri, ktorí sa týmto

hrám venujú, pôsobia na tomto
podujatí ako arbitri i animátori
a vedia ľuďom pomôcť i poradiť.
Máme aj nových partnerov a tu by
som v prvom rade spomenul OZ
Vedecká hračka. Mali pripravené
jednoduché hračky pre deti založené na fyzikálnych a chemických
princípoch. Spolupracujeme tiež
so Saleziánskou mládežou, Materským centrom Bambino a tento
rok prvýkrát aj so Športcentrom
Slonik Ryja,“ priblížil podujatie
organizátor s OZ Miesta pre mladých Rastislav Mráz.
Zaujímavý bol aj sprievodný
program. „Oba víkendové dni vy-

stúpila s hodinovým programom
Dorotka z Fidorkova. Prebiehali
aj turnaje v rôznych hrách, dokonca v sobotu to bola kvalifikácia
na majstrovstvá Slovenska v hre
Rummikub,“ dodal organizátor,
podľa ktorého sú najhranejšie
klasické spoločenské hry. Poslanie podujatia bolo naplnené.
„Je to ponuka tráviť čas spoločne.
Chodia sem celé rodiny a spolu sa
zabávajú. V piatok sem v rámci
spolupráce s mestom prišli dopoludnia aj školské výpravy a mohli
si tieto hry vyskúšať bezplatne.
Vystriedalo sa tu asi 1200 detí.“
doplnil R. Mráz.
(mav)

Už tretí rok sa aj v Poprade koná podujatia Fest Hry, ktoré si z roka na rok nachádza viac priaznivcov. Prezentovali sa na ňom spoločenské hry pre všetky
vekové kategórie a všetci návštevníci sa s radosťou zahrali. Potešil ich aj program Dorotky z Fidorkova (na foto v strede).
FOTO - Marek Vaščura
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