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Ocenili víťazov ankety Naj pedagóg 2017

Mesto Poprad vyhlásilo minulý
týždeň v stredu výsledky tretieho
ročníka ankety Naj pedagóg 2017.
V rámci nej pri príležitosti Dňa
učiteľov ocenilo najaktívnejších
a najúspešnejších pedagogických
zamestnancov (učitelia MŠ, ZŠ,
SŠ, ZUŠ a vychovávateľky ŠKD)
zo škôl pôsobiacich na území
mesta.
V stanovenej lehote bolo organizátorovi do troch kategórií doručených spolu 17 nominácií. Odborná
porota rozhodovala v zložení: predseda poroty 1. viceprimátor Igor
Wzoš, podpredsedníčka komisie
školstva, mládeže a športu pri MsZ
a poslankyňa MsZ mesta Poprad
Alena Madzinová a vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ
v Poprade Edita Pilárová. „V tomto
ročníku sme sa dohodli na jednej
zmene. Ak nám školy nominujú učiteľov, ktorí nebudú v danom roku
úspešní, automaticky budú posúvaní
do ďalších rokov. V jednej z kategórií
v rámci stredných škôl bol nominovaný iba jeden učiteľ a ten nemal kon-

kurenciu, preto sme
víťaza nevybrali,“
doplnila E. Pilárová.
V kategórii akčný - tvorivý učiteľ si
ocenenie odniesol
Zoran Stojanovič
zo ZŠ s MŠ Tajovského Poprad. „Robím prácu, ktorú
som mal vždy rád.
Mám dobrý pocit,
keď prídu za mnou
žiaci a poďakujú
sa za to, že som ich
viedol k športu a
zdravému spôsobu
života,“ uviedol Z.
Stojanovič,
ktorý
Zľava vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová, ocenená Veronika
bol zároveň poroŠpaková, 1. viceprimátor Popradu Igor Wzoš, ocenený Ján Alžbetkin, riaditeľka ZŠ s MŠ Tajovského
tou
nominovaný
Renáta Vlčková, ktorá prevzala ocenenie za Zuzanu Ometákovú, ocenená Tatiana Husárová, ocedo celoslovenského
nený Zoran Stojanovič a primátor Popradu Jozef Švagerko.		
FOTO - Marek Vaščura
finále ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos, Tatiana Husárová zo Strednej zdra- školy. Teraz je zo mňa kolegyňa moktoré sa uskutoční 8. mája 2017 v votníckej školy v Poprade a tiež jich bývalých učiteľov. Je to krásny
Veronika Špaková zo ZŠ s MŠ Do- pocit a vždy sa teším do práce,“ poPoprade.
V kategórii učiteľ s mimoriad- stojevského Poprad. „Sama som vedala T. Husárová.
nymi výsledkami sa stala víťazkou absolventkou Strednej zdravotníckej
(Pokračovanie na str. 2)

Týždeň slovenských knižníc s rozmanitými podujatiami

S marcom sa už neodmysliteľne spája kniha a nie je
tomu inak ani tohto roku.
V Podtatranskej knižnici v
Poprade pripravili množstvo
podujatí, ktoré budú pre milovníkov kníh obohatením.
Výstavy, besedy, semináre,
tvorivé dielne a ďalšie aktivity tvoria pestrú všehochuť
pre všetkých návštevníkov.
„Marec - mesiac knihy sme
začali vernisážou autorky Evy
Grešákovej, minulú stredu a
štvrtok prebiehali obvodné
kolá Hviezdoslavovho Kubína, v sobotu sa konal Poprad-

ský deň literatúry s čítaním
pre dospelých a deti. Väčšina
podujatí sa však sústreďuje do
Týždňa slovenských knižníc,
ktorý bude opäť pod mottom Knižnice pre všetkých
od 13. do 18. marca. Počas
celého týždňa budeme robiť
slávnostné zápisy prváčikov
do knižnice, bezplatné zápisy nových čitateľov a takisto
budeme odpúšťať poplatky
za upomienky,“ informovala
riaditeľka Podtatranskej knžnice v Poprade Anna Balejová (na foto).
Zápisy prvákov organi-

zuje knižnica už dobrú štyridsiatku rokov, svoje prvé
členstvo majú zadarmo.
Monika Naštická z knižnice
doplnila: „V rámci Týždňa

slovenských knižníc privítame dve známe autorky - Máriu Hamzovú pre dospelých a
Zuzku Šulajovú pre detského
čitateľa. Pripravujeme tiež
Literárny večer s Vladom
Vaľkom k jeho zbierke Tunel,
ďalej semináre - prvý pre knihovníkov školských knižníc
v spolupráci so Slovenskou
pedagogickou knižnicou a
seminár pre redaktorov školských časopisov základných
škôl, ktorý podporil Fond
na podporu umenia. Ďalej
pokračujeme v organizovaní tzv. Živých kníh, ktoré

budú už po piatykrát. Sú
to stretnutia stredoškolskej
mládeže so zaujímavými a
úspešnými mladými ľuďmi
zo širokého okolia. Na záver
marca sa už po 13-krát uskutoční Noc s Andersenom pre
žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl.“
Pre Podtatranskú knižnicu bol minulý rok ešte
trochu výnimočný, pretože
pokračovala v rekonštrukcii
priestorov v Spišskej Sobote
a zároveň realizovala projekt
obnovy knižnice na Juhu 3.
(Pokračovanie na str. 2)

Svoju prácu
robia
s empatiou
a dobrým
prístupom
k ľuďom

Byť finančne
aj morálne
zodpovední

Basketbalistky
si v play-off
zahrajú
so Šamorínom
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Stručne

pôdohospodár•stvaMINISTERKA
a rozvoja vidieka SR Gabriela

Matečná, pôvodom Popradčanka,
sa stala prvým občanom Slovenska, ktorého v minulých dňoch vyznamenali vysokým francúzskym
štátnym vyznamenaním za zásluhy v poľnohospodárstve. Jedno z
najvyšších francúzskych štátnych
vyznamenaní dostala za jej úsilie o lepšie postavenie farmárov
a poľnohospodárstva v EÚ počas
slovenského predsedníctva v Rade
EÚ.

prednostom Okresné•hoNOVÝM
úradu v Poprade sa od 1. marca
2017 stal Slavomír Kravčák, ktorý
tento post prevzal po dovtedajšej
prednostke Mariane Belujskej.
ĎALŠIE hodnotiace členské
•schôdze
v denných centrách sa
uskutočnia dnes 8. marca v DC
Xenón, v pondelok 13. marca v DC
v Strážach a v utorok 14. marca
v DC kresťanských seniorov na
sídl. Západ.

V GALÉRII Scherfelov dom vo
•Veľkej
sa v piatok 10. marca o 17.

hod. uskutoční vernisáž výstavy
s názvom Aj čierna je farbou dúhy,
ktorej autorkou je Danka Bekešová. Vernisáž bude spojená s prednesom poézie autora Stanislava
Marcinka s hudobným sprievodom
Viliama Fiedlera.
DIVADELNÉ predstavenie s názvom
•Premiéra
v podaní popradského di-

vadla Commedia sa uskutoční v nedeľu 12. marca o 18. hod. v Dome kultúry
v Spišskej Sobote.
pondelka 13. marca do kon•ca OD
mesiaca bude v Podtatranskom

osvetovom stredisku v Spišskej Sobote prebiehať výstava amatérskych
výtvarníkov s názvom Výtvarný salón.
Slovákov o hazardné
•hryZÁUJEM
rastie. Vyplýva to zo štatistiky

prevádzkovania hazardných hier
na Slovensku. Kým výška prijatých
vkladov predstavovala v roku 2015
viac ako 3 miliardy eur, vlani stúpla
na takmer 3,5 miliardy eur. Z toho
sa odvíjal aj vyšší odvod z hazardných hier do štátneho rozpočtu.

UMELECKÁ agentúra Bell
•Canto
z Popradu uvedie 25. apríla

o 18. hod. v dome kultúry šansónový koncert v podaní slovenskej
speváčky Lucie Šoralovej a jej hudobnej skupiny La Amla z Prahy
a dvoch hostí z legendárnej českej
kapely Nerez. Vstupenky sú v predaji v agentúre Bell Canto. (ppš)

Svoju prácu robia s empatiou a dobrým prístupom k ľuďom

Pri príležitosti Svetového dňa so- vyberať, pretože máme spolu v Popra- k riešeniu problémov občanov so
ciálnej spravodlivosti, ktorým bol de a Levoči 230 ľudí. Vykonávajú po- zdravotným postihnutím a ich rodín.
20. február, sa na Slovensku od roku máhajúcu profesiu, majú individuálny Svoju prácu vykonáva s obetavosťou,
2009 udeľujú rezortné vyznamena- prístup ku klientom, z ktorých každý sociálnym taktom, rešpektom a záronia Ministerstva práce, sociálnych má svoj životný príbeh. Je najväčším veň citlivým prístupom a láskavým
srdcom. Povedala: „Najväčším zavecí a rodiny SR. Medzi tohtoročný- uspokojením, keď sa im v práci darí.“
mi 23 ocenenými osobnosťami boli
J. Marešová pracuje na ÚPSVR už dosťučinením je pre mňa poďakovanie
a spokojnosť mojich klientov. Veľaj dvaja zamestnanci Úradu
mi si to vážim. Všetky príspevky
práce, sociálnych vecí a rodiny
pre ťažko zdravotne postihnutých
v Poprade. Jarmila Marešová
či už na kompenzáciu, úpravu
dostala bronzovú medailu za
bytu, kúpu motorového vozidla
mimoriadne zásluhy, prínos
alebo zdvíhacie zariadenie a iné,
a výsledky v oblasti sociálnych
majú týmto občanom pomôcť
vecí, Milan Biskup ďakovný list
prekonať bariéry. Viem, že príza dlhoročnú úspešnú prácu
spevky nevyliečia, ale aspoň trov oblasti nezamestnanosti.
chu im pomôžu.“
Vyznamenaných prijal v piatok primátor Popradu Jozef
M. Biskup pracuje 25 rokov v
Švagerko spoločne s riaditeľkou
odbore služieb zamestnanosti,
ÚPSVR v Poprade Veronikou
je vedúcim oddelenia aktívnych
Brijovou. „Teší ma, že v Poprade
opatrení trhu práce a Európskeho sociálneho fondu. Ocenenie
pracujú a žijú ľudia, ktorí boli
ho zaväzuje a uviedol: „Aktívnym
takto ocenení spomedzi 20 tisíc
zamestnancov rezortu. Poprad- Na foto zľava riaditeľka ÚPSVR Poprad Vero- spôsobom prispievame k znižoská samospráva spolupracuje s nika Brijová, ocenení Milan Biskup a Jarmila vaniu nezamestnanosti formou
úradom práce, preto sa chcem Marešová a primátor Popradu Jozef Švagerko. poskytovania rôznych príspevpoďakovať, že má takýchto vynikajú- tridsať rokov a práca ju stále baví. kov na vytváranie pracovných miest.
cich pracovníkov.“ Riaditeľka ÚPSVR Oblasťou jej činnosti je pomoc zdra- ÚPSVR Poprad je v rámci Slovenska
svojim zamestnancom poďakovala a votne postihnutým ľuďom, kde je na tom veľmi dobre, sme pod priemevyzdvihla: „Som hrdá na to, že v na- potrebná veľká dávka empatie. Svo- rom SR a máme najnižšiu nezamestšom úrade pracujú ľudia, za ktorými jou odbornosťou, ale predovšetkým nanosť v Prešovskom kraji. Ku koncu
(mar)
sú výborné výsledky. Mali sme z čoho osobnou angažovanosťou prispieva januára to bolo 8,24 perc.“

Popradská nemocnica otvorila
ďalšie ambulancie v Starej Ľubovni
Nemocnica Poprad otvorila v Starej
Ľubovni ďalšie ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti.
Tentokrát ide o ambulancie určené pre
detských pacientov, zvlášť nefrologických a gastroenterologických pacientov.
Cieľom tejto aktivity
je skrátenie času čakania na vyšetrenie,
priblíženie sa pacientovi, zároveň odbremenenie pacientov
a ich rodiny od cestovania, čím sa v konečnom dôsledku
znížia aj ekonomické náklady pre pacienta. Ambulancia pediatrickej nefro-

lógie je otvorená každý utorok, v čase
od 9. do 14. hod. Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie
a výživy je otvorená každý štvrtok, v
čase od 9. do 14. hod. Ambulancie nájdete v budove polikliniky Ľubovnianskej
nemocnice na prízemí vpravo a na vyšetrenie je možné objednať sa na telefónnom
čísle 052/ 43 17 314.
V podobnom duchu
pripravuje popradská
nemocnica otvorenie ďalších odborných ambulancií špecialistov mimo
mesta Poprad.		
(sga)

Týždeň slovenských knižníc ...

(Dokončenie zo str. 1)

Tieto fakty čiastočne ovplyvnili výsledky knižnice za uplynulý rok. Riaditeľka však zhodnotila: „Napriek tomu
sme zaznamenali vyšší počet čitateľov,
ktorý bol okolo 8300, čo je o 300 čitateľov viac ako rok predtým. Počet výpožičiek dosiahol 250 tisíc, počet návštevníkov 125 tisíc, čo je o 8 tisíc viac
a priemerná denná návštevnosť bola
470 ľudí. Uskutočnili sme približne 700

rôznych kultúrno-výchovných a spoločenských podujatí a hlavne, čo sa nám
v minulom roku podarilo, bol nákup nových kníh. Nakúpili sme ich vyše 4500
vďaka nášmu zriaďovateľovi, ktorým
je Prešovský samosprávny kraj, takisto
vďaka mestu Poprad a Fondu na podporu umenia.“ Čitatelia si v knižnici
majú naozaj z čoho vybrať, vlani patrili
k najpožičiavanejším autorom Mária
Hamzová a Dominik Dán.
(mar)

Ocenili
víťazov ...

(Dokončenie zo str. 1)

„Ostala som v šoku, pretože
som vôbec netušila, že ma nominovali. Som milo prekvapená
a veľmi ma to hreje, pretože som
sa vždy snažila pracovať na maximum,“ dodala V. Špaková.
V kategórii zaslúžilý pedagóg
bola ocenená Zuzana Ometáková zo ZŠ s MŠ Tajovského
Poprad, ktorú pri preberaní
ceny zastupovala súčasná riaditeľka školy Renáta Vlčková,
a tiež Ján Alžbetkin zo Strednej
priemyselnej školy v Poprade.
„V spojení so školou som už 50
rokov. Odišiel som síce do dôchodku, ale opäť ma pozvali na
zastupovanie. Mám rád žiakov
a vždy sa na nich teším. Som
rád, že si na mňa v škole spomenuli a toto ocenenie si veľmi
vážim,“ uzavrel J. Alžbetkin.
Primátor na záver oceňovania odovzdal symbolickú
kyticu kvetov pre všetkých popradských učiteľov do rúk vedúcej odboru školstva, mládeže
a športu a odmenou pre všetkých prítomných v sále Domu
kultúry bolo divadelné predstavenie s názvom Zlatá baňa
Reného Freunda.
(mav)
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Začali riešiť problém komunitného centra

Po tom, čo sa petícia proti výstavbe komunitného centra vo
vybranej lokalite v mestskej časti
Matejovce dostala pred poslancov
na ostatnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, začali obe strany
konať. Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko zvolal minulý týždeň
vo štvrtok stretnutie so zástupcami
petičného výboru, ako aj zástupcov
zainteresovaných orgánov.
Pod petíciu sa podpísalo viac ako
1300 občanov, čím
vyslovili nesúhlas
s
vybudovaním
plánovaného komunitného centra
na Staničnej ulici
v Matejovciach. Po
stretnutí s primátorom mesta boli
zástupcovia petičného výboru, ako
aj samotní prítomní obyvatelia, s výsledkom rokovania
čiastočne spokojní. Podľa nich má
komunitné centrum význam, ale
s danou lokalitou nesúhlasia. „Nikto dopredu nevie, čo sa komunitným
centrom vyrieši. Ktovie, na základe
čoho majú tamojší ľudia povolené
bývať v tejto lokalite. Chýbajú tam
základné životné a hygienické podmienky a preto je to problém. Prečo
zákon platí pre jedného a pre druhého už nie? Osobne som mal nejaké
incidenty, kedy Rómovia vystrájali.
Boli by sme radi, keby to už skončilo
a aby aj oni žili ako kultúrni ľudia,“
povedal Matejovčan a člen petičného
výboru Štefan Kozák. „Sme vďační, že

nás mesto Poprad pozvalo na diskusiu. Výsledkom je riešenie, no nie je to
uzavretá záležitosť. Pre nás je dôležité,
že sa tento problém začína riešiť a sme
radi, že sa bude hľadať iná lokalita.
Komunitné centrum chceme aj my,
pretože má pomôcť neprispôsobivým
občanom. Budeme situáciu sledovať
a chceme byť nápomocní pri hľadaní
vhodnej lokality,“ vyhlásil predseda
petičného výboru Ľuboš Stankoven, ktorý reagoval aj na vyjadrenia

vedúcej právneho oddelenia MsÚ
v Poprade Anny Gaborčíkovej o tom,
že petícia je skôr podnetom a mohla
by porušovať práva národnostných
menšín a etnických skupín. „Máme
právnu analýzu, ktorá hovorí, že táto
petícia nie je v rozpore s Ústavou SR,“
podčiarkol.
Ľ. Stankoven tvrdí, že problém
s neprispôsobivými občanmi v Matejovciach siaha do nedávnej minulosti. „Rómovia zo Staničnej ulice
voľakedy žili v kaštieli v centre Matejoviec. V tej dobe sa malo pomôcť
centru tak, že sa Rómovia dočasne

presťahujú na Staničnú ulicu. Teraz
nastala situácia, že navrhovaným komunitným centrom by sme podporili
niekdajšie dočasné riešenie a problém
by sa ustálil,“ vysvetlil.
Vedenie mesta sa nechce opierať
len o petíciu. Problém tu je a v prospech všetkých chce situáciu riešiť.
„Chceme veci riešiť a posúvať dopredu
bez toho, či petícia bola, alebo nebola nezákonná. Je tu problém, ktorý
Matejovčanov trápi a to je podstatné.
Komunitné centrum
chceme všetci, ale
možno v inej lokalite tak, ako navrhujú Matejovčania.
Budeme teda hľadať, či takú lokalitu
vôbec máme. Hovorili sme aj o tom,
aby to nebolo len
samostatné riešenie
komunitného centra, ale aj riešenie
svojpomocného bývania, sociálneho
podniku a podobne.
Dohodli sme sa, že dvoch zástupcov
tejto mestskej časti, ktorí sa danou
problematikou zaoberajú, budeme
prizývať na rokovania ohľadom výzvy na komunitné centrum a ďalšie aktivity, ktoré sú s tým spojené,“
uviedol primátor mesta Poprad Jozef
Švagerko a dodal: „Nevieme v tejto
chvíli povedať, či je možné nájsť inú
lokalitu, pretože existuje niekoľko
podmienok, ktoré musí spĺňať. Odborníci z tejto oblasti uviedli, že to
musí byť intravilán na okraji mesta,
ktorý bude spĺňať určité sociálne podmienky a podobne.“
(mav)

Pripravujú blší trh

Klub Veličanov pod záštitou
primátora mesta Poprad pripravuje ďalší blší trh, v rámci ktorého sa uskutoční zberateľská burza
starožitností a kuriozít v meste
Poprad. Nultý ročník sa konal minulého roku v októbri a tešil sa
veľkému záujmu obyvateľov mesta, ale aj blízkeho okolia.
Myšlienkou celého podujatia je
zaviesť tradíciu pravidelného stretávania sa zberateľov a milovníkov
starých predmetov.
Organizátori plánujú organizovať
Blší trh štyrikrát do roka, raz na jar
a na jeseň a dvakrát v lete. Prvý jarný termín je naplánovaný na sobotu 8. apríla 2017 na parkovisku pri
nákupnom centre Billa.
Blší trh je otvorený pre každého,
kto má záujem predať, kúpiť alebo
vymeniť. Účasť na ňom bude bezplatná.			 (efe)

•

Krátke správy

V MESTSKEJ knižnici vo Svite
je do konca marca inštalovaná výstava malieb zátiší a krajín popradského autora Františka Žoldáka.
Záujemcovia si ju môžu pozrieť v
pondelok, utorok, štvrtok a piatok
od 10. do 18. hod. a v sobotu od
8.30 do 11.30 hod.
VÝSTAVA čiernobielych fo•tografií
s názvom Putovanie Al-

jaškou a Yukonom, alebo ako som
na Klondiku ryžoval zlato, ktorej
autorom je Yaro M. Kupčo bude
sprístupnená verejnosti v pondelok 13. marca o 16. hod. vo Vile
Flóra v Starom Smokovci.
stredy 15. marca do piat•ka OD
17. marca sa v Dome kultúry

vo Svite uskutoční regionálna súťaž základných škôl a základných
umeleckých škôl v nefolklórnom
tanci s názvom Deň tanca.
80-te Slávnosti poézie v Štr•be UŽ
sa uskutočnia 19. marca a 18-ty

krát s názvom Dr. Petra Švorca.
Recitovať budú víťazi školského
kola Hviezdoslavovho Kubína, dospelí recitátori predstavia tvorbu
básnikov, ktorých si v tomto roku
pripomíname pri výročiach úmrtia alebo narodenia a hudobné
prednesy odznejú v podaní žiakov
základnej umeleckej školy.

•

JEDNA z najväčších hviezd
a stálic českej populárnej hudby
zavíta do Vysokých Tatier. Speváčka a držiteľka deviatich Zlatých
slávikov Hana Zagorová zaspieva
25. marca v Grand Hoteli Kempinski High Tatras svoje najväčšie
hity, ako napríklad Můj čas, Maluj
zas obrázky, Duhová víla, Ta pusa
je tvá, Nešlap, nelámej či Biograf
láska.
Spišská Belá zriadi•lo MESTO
transparentný účet, na ktorom

môžu ľudia podporiť obnovenie
sochy Milana Rastislava Štefánika v meste. Štefánikova socha by
sa mala do mesta vrátiť po viac
ako štyroch desaťročiach, odhaliť
ju chcú k 100. výročiu vzniku 1.
Československej republiky v roku
2018.

•

V sobotu sa v Poprade konal čítací maratón v rámci Popradského dňa literatúry, ktorý zorganizoval Inštitút manažérskych systémov UMB v Poprade.
Pozvaní čítajúci predniesli úryvky z desiatich kníh pre deti aj dospelých na
piatich rôznych miestach. Popoludní podujatie vyvrcholilo žrebovaním účastníckych lístkov tých, ktorí sa zúčastnili aspoň štyroch čítaní. Hneď na prvom
stanovišti, v priestoroch Podtatranskej knižnice, sa predstavil poslucháčom aj
redaktor z novín Poprad Marek Vaščura (na foto vľavo), ktorý prečítal úryvok
z knihy Dany Hlavatej Našej mame hrabe.
FOTO - archív knižnice

ĽADOVEJ povodni, ktorá sa
prehnala riekou Poprad v okrese
Stará Ľubovňa padlo za obeť množstvo rýb. Ľadochody ich zachytili
pred Chmeľnicou. Uhynuté ryby
ostali ležať na brehu rieky v dĺžke
asi 200 metrov medzi vyplavenými
kryhami. Našli sa tam podustvy,
jalce, mreny, červenice, plotice,
ale aj šťuky a kapry.
(ppš)
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Byť finančne aj morálne zodpovední

Medzi 27 nominovanými
ženami v ankete Slovenka
roka sa v kategórii biznis
a manažment nachádza
Popradčanka, doktorka
farmácie Beáta Sichrovská.
Nominácia ju prekvapila a
v prvom momente ohúrila.
Po dlhšom zamyslení si však
povedala, že je pre ňu hlavne príležitosťou odovzdať
posolstvo o zodpovednom
hospodárení pre podnikateľov: „Buďte vždy finančne a
morálne zodpovední!“
Vo svojom vlastnom živote sa o to odjakživa usilovala. Vysokoškolské štúdium
ukončila v 80-tych rokoch a
ešte počas štúdia sa s manželom zosobášili. Narodili sa im
tri deti - syn Dušan a dcéry
Ľubka a Lucka. Po niekoľkých
rokoch na popradskom sídlisku sa rozhodli postaviť si
rodinný dom. Za socializmu
sa stavalo väčšinou svojpomocne s rodinou a priateľmi.
Pani Sichrovská zaspomínala, že práve stavba domu
preverila ich sily, naučila ich
tvrdej práci a vlastne otvorila
aj cestu k podnikaniu. Do no-

vého príbytku sa nasťahovali
v roku 1992 a do roka ho dali
ako zábezpeku na svoj prvý
úver, na svoju prvú lekáreň.
Odvtedy sa ich rodinná firma
a podnikanie rozrástlo na súčasných 15 prevádzok, z toho
7 lekární, 2 ďalšie zdravotnícke prevádzky, 2 súkromné
polikliniky a nehnuteľnosti
na prenájom, v ktorých zamestnávajú približne 80 ľudí.
„K podnikaniu ma priviedol
manžel, ktorý je takým vizionárom nášho podnikania.
Vymyslí nejaký projekt, ďalšie
rozšírenie, a to treba vždy zodpovedne dokončiť. Takže sme
zahltení prácou a po toľkých
rokoch si uvedomujem, že
vlastne tým životom šprintujeme. Kým boli deti malé, nebolo to ľahké, ale pomáhali starí
rodičia. Dnes sú už deti veľké
a som šťastná, že sú vzdelané,
šikovné a dokázali sme ich
dobre vychovať popri celej tej
práci a podnikaní,“ povedala
B. Sichrovská. Farmácia ju
vždy lákala, pretože bola spojením chémie, ktorá ju uchvátila ešte na základnej škole, a
zdravotníctva. K tomu mali

Na podporu kultúry a športu
pôjde 330 tisíc eur

Prešovský samosprávny
kraj prerozdelí z vlastných
príjmov v rámci dotácií 330
tisíc eur. O grantové peniaze sa môžu uchádzať mestá
a obce, občianske združenia i právnické osoby, ktoré
poskytujú verejnoprospešné
služby, ako aj podnikatelia
a fyzické osoby. Žiadosť o finančnú podporu je potrebné
predložiť do 13. apríla.
Novú grantovú výzvu schválili krajskí poslanci na svojom
februárovom zasadnutí. Odsúhlasili zároveň aj nové pravidlá
všeobecne záväzného nariadenia o poskytnutí dotácií
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie je
tentoraz zameraná na podporu dvoch programov - šport
a kultúra. Oproti predchádzajúcim rokom neobsahuje
program sociálneho zabezpečenia, aj keď žiadatelia pre
túto oblasť sa môžu pri splnení
podmienok rovnako uchádzať
o dotačné peniaze v rámci
týchto dvoch programov.
Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie je zverejnená na webovom
portáli krajskej samosprávy
- www.po-kraj.sk. Záujemcovia
tam nájdu všetky potrebné informácie, tlačivá i zoznam potrebných príloh.
(dje)

Piata loď aj v Poprade

Nový slovenský film Piata loď, ktorý vstúpi do kín 16. marca 2017 predstavili za účasti tvorcov v jednom z popradských
kníhkupectiev minulý piatok. Rodinná dráma, ktorá vznikla
na motívy románu Moniky Kompaníkovej, prináša päť výrazných debutov - prvé herecké skúsenosti pre detských predstaviteľov Vanessku a Matúška, tiež pre predstaviteľku mamy
Katarínu Kamencovú, je prvým dlhometrážnym debutom
kameramanky Denisy Buranovej a speváčka Katarzia robí po
prvý raz titulnú pieseň k filmu.		
(ppp)

doma veľmi blízko, pretože
mama pani Sichrovskej bola
zdravotná sestra. „Spojiť zdravotníctvo s chémiou mi prišlo
prirodzené a tá túžba, ktorú
som videla u mamky - pomáhať chorým, bola aj vo mne.
Povolanie farmaceutky som
videla ako naplnenie môjho
života a venujem sa mu už
približne 27-28 rokov. Farmácia mi nepripadala ťažká, pretože som ju milovala. Najťažšia mi však na tej práci prišla
zodpovednosť, ktorá vyplývala
z podnikania. My sme nikdy
nemali za sebou nejaké protekcie alebo niečo podobné. Za
celých 24 rokov podnikania,
kedy sme pri rozvoji našich
firiem museli čerpať bankové
úvery, sme ich zatiaľ všetky
riadne splatili a nezanechali
za sebou dlhy,“ uviedla nominovaná Popradčanka, ktorá je
známa tiež ako poslankyňa
mestského zastupiteľstva.
Špecifická oblasť zdravotníctva, akou je farmácia, sa
podľa nej nedá chápať ako
biznis. Vždy má pred očami
chorých ľudí. Prichádzajú do
lekárne nielen po lieky, ale

často aj po radu. B. Sichrovskej sa stalo, že sa vrátili a
poďakovali. Dnes už má málo
času na farmaceutickú prácu,
s rozširovaním firmy sa musí
viac venovať riadeniu. Dodala: „Mojím snom je, aby sa na
Slovensku prestala uplatňovať
neregulovaná bezbrehá marketingová aktivita v lekárenstve.
Tá podľa mňa do tejto sféry
nepatrí. Človek má jesť lieky
len vtedy, keď ich naozaj potrebuje a lekárnici ho nemajú
formou rôznych marketingových ťahov a reklám nabádať
na spotrebu liekov. Nepovažujem to za správne. Toto je teda
moja túžba - aby sa trh nejako
zreguloval do morálnych mantinelov a pokiaľ budem môcť,

budem na to vždy apelovať a
snažiť sa o zlepšenie legislatívy
v tejto oblasti.“
B. Sichrovskú hnevá, že situácia v skomercionalizovanom konkurenčnom a preplnenom prostredí lekárnictva
vytvára čoraz ťažšie podmienky pre dôstojný výkon
zdravotníckeho povolania
lekárnik. Preto sa i rozhodla
angažovať vo verejnom živote, aby sa nemusela hanbiť
pred generáciou svojich detí.
Podotkla: „Povedala som si,
že i keď budem len malým
makovým zrnkom, treba niekde začať a pokúsiť sa veci
meniť k lepšiemu a zasadzovať sa o obyčajnú ľudskú slušnosť.“		
(mar)

V knižnici sú vystavené unikátne maľby na zamate

Podtatranská
knižnica
spolu s rodinou akademickej maliarky Evy Grešákovej
usporiadali v Podtatranskej
knižnici na sídlisku Západ v
Poprade výstavu z jej celoživotnej tvorby. Kolekcia obrazov pod názvom „Na chválu
Božiu a pre potechu srdca“
poukazuje na jednu z významných bardejovských rodín s umeleckými prejavmi.
Kurátorka výstavy Silvia
Fecsková (na foto) povedala: „Akademická maliarka
Eva Grešáková dostala talent
a dokázala ho zúročiť. Po roku
1972 sa výlučne venovala olejomaľbe na zamat. V Československu to bolo ojedinelé.
Obraz sa tak zvláštne perlovo
leskne. Jej tvorba zahŕňa svetské aj cirkevné témy: nevesty,
matka a dieťa, portréty, zátišia a kytice, pávy ako ozdoby
šľachtických záhrad, príroda
a nadčasové témy - Madona
a Ježiš. V poslednom období života vytvorila 4 oltárne obrazy,
čím nadviazala na tvorbu starého otca Pavla Grešáka, ktorý
vytvoril 71 oltárov.“
„Budem šťastná, keď Vaše

láskavé oči čo i len na chvíľu
spočinú na mojom obraze
a ak pocítite v srdci to, čoho
som mala plnú dušu, keď
som obraz maľovala. Som
malý kamienok v mozaike
Prozreteľnosti Božej a svojím
umením chcem osláviť Ježiša Krista,“ - týmito slovami
sprevádzala v r. 1990 dielo
Krížová cesta - dar Jánovi
Pavlovi II. Túžbou umelkyne
bolo dotýkať sa svojimi dielami najvnútornejších zákutí
duše človeka šírením nadčasových hodnôt.
K svojim 75-tym narodeninám chystala výstavu, ktorej

sa už nedožila a zomrela v
roku 2009 v tvorivom zanietení pri práci na 12-tich
Madonách. Výstava v Podtatranskej knižnici potrvá do
31. marca 2017 a je súčasťou
Roka Jozefa Grešáka a Týždňa slovenských knižníc. (kpa)
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Rušný rok mestskej polície

Mestskí policajti zhrnuli
svoju činnosť za uplynulý
rok v predloženej správe
mestskému zastupiteľstvu.
Vlani dohliadali predovšetkým na verejný poriadok,
dodržiavanie čistoty na
verejných priestranstvách,
kontrolu
dodržiavania
VZN mesta Poprad, či vykonávanie dohľadu nad
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
V pohotovosti boli nepretržite 24 hodín denne. „Za obdobie minulého roka sme zaznamenali od občanov celkom
5651 oznámení na linku 159.
Zistených bolo 4840 priestupkov, z toho 45 porušení platných VZN a štyri trestné
činy,“ zosumarizoval na úvod
náčelník MsP Poprad Štefan
Šipula. „Najviac priestupkov
bolo zistených proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, kde sme zistili 4022
priestupkov. V siedmych prípadoch sa nejakého priestupku dopustili maloleté osoby a
58 mladistvých osôb,“ spresnil náčelník a dodal: „Mestská polícia má teritórium
rozdelené na sedem okrskov
v rámci mestských časí. Najproblematickejšou oblasťou je
podľa štatistík centrum mesta.
Prevažnou mierou sa na tejto

štatistike podieľali priestupky
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorých
bolo v centre 3114 z celkového
počtu.“
Najvýznamnejšie akcie, na
ktorých sa podieľali mestskí
policajti, sa konali v poslednom štvrťroku. „Zabezpečovali sme Vianočné trhy
a Príchod Mikuláša. Všetky
kultúrne i športové akcie na
teritóriu mesta Poprad boli
zabezpečené zvýšeným výkonom služby a počas nich nedošlo k narušeniu verejného
poriadku,“ povedal Š. Šipula.
Počas hliadkovej služby
mestskí policajti vykonávajú
aj kontrolu poklopov kanalizácie, nefunkčného verejného osvetlenia a dopravného značenia. „Významnou
udalosťou v priebehu roka
bolo aj to, že sme posilnili
úsek odchytu túlavých psov.
V období decembra sa päť
príslušníkov MsP zúčastnilo
školenia a získali odbornú
spôsobilosť na vykonávanie
odchytu. Taktiež prispievame
ku kontrole objektu nocľahárne pre občanov bez domova
na Levočskej ulici, kde sme
v priebehu roka 2016 vykonali 62 kontrol. V 96 prípadoch sme riešili vzbudzovanie
verejného pohoršenia mimo

tohto zariadenia, prípadne to
boli sťažnosti na občanov bez
prístrešia. Dosť často sa stretávame s oznámeniami v prípade rušenia nočného pokoja.
Preverovali sme 143 prípadov,
no výkon nám sťažuje platná
legislatíva, ktorá nemá presne
zadefinovaný pojem nočný
pokoj,“ pokračoval náčelník
mestských policajtov.
Mestskí policajti sa v minulom roku zamerali aj na
užívanie alkoholu mladistvými osobami. „Vykonali
sme celkovo 213 kontrol pohostinských zariadení a v 75
prípadoch sme zistili požitie
alkoholu osobami mladšími
ako 18 rokov. V deviatich prípadoch to boli dokonca osoby
mladšie ako 15 rokov. Často
sa stretávame s porušovaním
zákona o ochrane nefajčiarov.
Kontroly robíme hlavne na
zastávkach autobusov, kde
sme vykonali 138 kontrol.
Dozerali sme aj na taxikárov.
Celkovo sme vykonali 119
kontrol vozidiel taxislužby
a v 11 prípadoch sme zistili
porušenie zákona. V správnom konaní boli uložené
pokuty vo výške 3670 eur,“
zdôraznil Š. Šipula a pokračoval v hodnotení roka 2016:
„V správnom konaní sme riešili päť prípadov porušenia

povinností pri konaní verejných a kultúrnych podujatí.
Majitelia prevádzok nesplnili oznamovaciu povinnosť
a boli im uložené pokuty vo
výške 400 eur. V spolupráci
so sociálnym odborom MsÚ
sme spustili v rámci projektu
Šanca na zamestnanie výkon
občianskej hliadky predovšetkým v mestskej časti Matejovce. Pôsobili tam štyria dlhodobo nezamestnaní občania
a ich činnosť bola na konci
roka pozitívne hodnotená.
V tomto projekte chceme pokračovať. Treba tiež povedať,
že pri dohľade nad porušovaním VZN sme pri každej kontrole zistili pochybenia.“
Poprad patrí vďaka rozsiahlemu kamerovému systému medzi popredné mestá
v rámci SR. „Momentálne
máme 46 kamier, z toho je
31 stacionárnych a 15 otočných. Sú však už vytipované

aj ďalšie lokality,“ ozrejmil Š.
Šipula.
Mestskí policajti sa pri
svojej činnosti v minulom
roku nezaobišli ani bez použitia donucovacích prostriedkov. „Aplikovali sme ich
v 1828 prípadoch. Všetky boli
vyhodnotené ako opodstatnené,“ povedal náčelník, ktorý vyzdvihol aj preventívne
aktivity. „Preventívne sa
snažíme pôsobiť vo všetkých
školských a predškolských zariadeniach. Celkovo sme vykonali 156 besied a zúčastnilo sa ich 3091 jednak žiakov,
ako aj seniorov.“
Náčelník Mestskej polície
Poprad na záver skonštatoval: „Na činnosť mestskej
polície bolo v minulom roku
prijatých aj sedem sťažností.
Štyri boli vybavené ako neopodstatnené, dve boli opodstatnené. Jedna sťažnosť bola
odložená.“
(mav)

Divadelný súbor Šťastlivec si vyslúžil ocenenia aj postup

Divadelná Šuňava, ktorú minulý piatok a sobotu zorganizovalo
Podtatranské osvetové stredisko s
obcou Šuňava, má za sebou ďalší
ročník, tentoraz jubilejný. Za 25
rokov sa na šuňavskom javisku vystriedali stovky divadelných súborov zo ZUŠ, ZŠ aj organizácií, ktoré
združujú dospelých amatérskych
divadelníkov.
Ako vo svojom príhovore zhodnotil predseda poroty Ľubomír Šárik:
„Divadelná Šuňava kvalitatívne už
roky patrí k najúspešnejším základným súťažným divadelným prehliadkam Slovenska, každoročne z tejto
súťaže postupujú víťazi až na celoštátne prehliadky.“ Je veľmi rád, že už
24 rokov má možnosť byť pri zrode
úspechov divadelných súborov ako
porotca. Detské divadelné kolektívy
zo ZUŠ, ZŠ pracujú vďaka nadšeniu
a nápadom vedúcich súborov. „Je potrebné viesť deti a mládež k divadlu,
kultúre, k hovorenému slovu, k osobnému kontaktu, ktorý sa v súčasnej
dobe „vďaka“ technickému pokroku

mobilov, počítačov a sociálnym sieťam, vytráca, stáva neosobným,“ povedal predseda poroty. Poďakoval aj
ochotníkom, ktorí sa divadelníctvu
venujú vo svojom voľnom čase napriek pracovným a rodinným povinnostiam. Zaželal Divadelnej Šuňave
ďalších 25 rokov úspešnej existencie
a rád by sa zúčastnil aj 50. Divadelnej
Šuňavy.
Tohto roku sa na Divadelnej Šuňave
- postupovej súťažnej prehliadke amatérskeho divadla pre okresy Poprad,

Kežmarok a Levoča, zúčastnilo desať
divadelných súborov a predviedlo 13
predstavení. V kategórii detské divadlo si 1. miesto v okrese Poprad s
postupom na Rozprávkový Stropkov
odniesol DS Šťastlivec zo ZUŠ Poprad
s miniatúrou O dvoch bratoch a 2.
miesto takisto s postupom DS Trma
vrma zo Spojenej školy na Letnej ul.
Poprad s horu Darca. Za okres Kežmarok obsadil 1. miesto s postupom
DS Tote tam zo ZUŠ A. Cígera Kežmarok a za okres Levoča DS „L“ ZUŠ

Levoča s miniatúrou Raz a navždy. V
kategórii Divadlo mladých získal 1.
miesto a postup na Krajskú scénickú
žatvu, ktorá bude tohto roku 5. a 6.
apríla v Poprade, opäť DS Šťastlivec s
miniatúrou Alica a 2. s miniatúrou Nič
nie je čierne alebo biele. Za okres Levoča v tejto kategórii obsadil 1. miesto
s postupom DS „L“ ZUŠ Levoča s
hrou Život je hra (na foto). V kategórii
Divadlo dospelých za okres Poprad sa
na 1. priečke umiestnil a postup získal
DOS Paľa Bielika z Tatranskej Lomnice s hrou Karamelový smiech, za okres
Kežmarok bolo ocenené 2. miestom
DS OZ Ochotnícke divadlo Vrbov za
hru Hľadanie v oblakoch.
Porota udelila cenu za herecký
výkon Alene Čechovej z DOS Paľa
Bielika z Tatranskej Lomnice v hre
Karamelový smiech, ktorú režírovali Dušan Kubáň a Michal Novák.
Cena starostu obce Šuňava Stanislava Kubaského putovala DS Matičiar MO Matice slovenskej z Liptovskej Tepličky, ktorý zahral hru
Kamenný chodníček.
(zba)
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Poslankyňa Alena Madzinová interpelovala konateľa Pohrebno-cintorínskych služieb Poprad. V poslednom období sa zúčastnila na dvoch
pohrebných obradoch na cintoríne
v Poprade - Veľkej. Konštatovala, že
sa na cintoríne uskutočnilo veľa pozitívnych zmien. Dôstojnosť pohrebného obradu však výrazne rušila nedokonalá technika ovládania obrazu
na obrazovke umiestnenej v obradnej
miestnosti a súčasne ovládania zvukovej techniky. Od ďalších občanov sa
dozvedela, že podobný problém je aj
s kvalitným zabezpečením ozvučenia
pri hrobovom mieste. Poslankyňa požiadala o zlepšenie technického zabezpečenia obradov.
Poslanec Peter Brenišin interpeloval na základe podnetov občanov vo
veci cesty okolo Juhu 3 a na Letnej ul.
Po mrazoch vznikli tzv. prírodné retardéry, ktoré sťažujú prejazd autami a
hrozí ich poškodenie, ako aj nebezpečenstvo havárií. Poukázal aj na znečisťovanie parku pri Obchodnej akadémii
v Poprade vraními výkalmi. Požiadal,
aby mesto použilo dostupné prostriedky a zabránilo im v zakladaní hniezd
na stromoch, kadiaľ prechádzajú ľudia.
Prejsť cez tento park bez ujmy pokladá
za takmer nemožné.
Poslanci Ondrej Kavka a Vladimír
Lajčák vo svojej spoločnej interpelácii
požiadali vedenie mesta o urýchlené
vypracovanie plánu na riešenie stále
sa zhoršujúcej dopravnej situácie v
meste Poprad - za kritický považujú
najmä stav na Štefánikovej ul. od zimného štadióna až po kruhový objazd.
Plán by mal byť v najkratšom možnom termíne predložený na schválenie
mestskému zastupiteľstvu a následne
90 rokov od narodenia
pedagóga, športovca, športového organizátora Emila
KRÁĽOVSKÉHO (*2. 3. 1927
Slivník - †marec 1988 Spišská
Teplica)
Ako promovaný pedagóg
vyučoval v rokoch 1950 - 1965
telesnú výchovu na základnej
škole v Poprade. V rokoch
1965 - 1988 ako učiteľ telesnej
výchovy pôsobil na Strednom
odbornom učilišti v Poprade.
Bol aktívnym členom Československého zväzu telesnej
výchovy. Zabezpečoval a organizoval športové akcie v rámci
ZRTV, bol cvičiteľom v rámci
spartakiád v Prahe a vyznačoval sa i aktivitou v rámci predsedníctva ČSZTV v Poprade.
Patril medzi učiteľov, ktorí sa
mimoriadne zapájali do usporadúvania medzitriednych
a medziškolských súťaží a turnajov v ľadovom hokeji.
100 rokov od narodenia

prioritne zaradený na realizáciu. Naliehavosť tejto aktivity ešte posilňuje
prípadná rekonštrukcia železnice a
železničných nadjazdov, čo si vynucuje
prípravu riešení pre nevyhnutné dopravné obmedzenia.
Spoločnú interpeláciu podali aj
poslanci Anna Schlosserová, Štefan
Pčola, Anna Ondrušeková, Vladimír
Lajčák, Peter Gápa, Arne Kroták a
Rudolf Kubus. Týkala sa podnetu občana vo veci predlžovania, zavádzania
a nekonania mesta v zámene nehnuteľností v katastrálnom území Poprad,
Veľká a Spišská Sobota. Konkrétny občan požiadal o zámenu svojich pozem-

V mene obyvateľov vnútrobloku na
Murgašovej ulici už po štvrtýkrát interpelovala vo veci revitalizácie tohto
vnútrobloku, ktorý mesto nezaradilo
do rozpočtu na rok 2017. Situácia je
tam však neúnosná a žiada o zaradenie do tohtoročného rozpočtu a začatie
prác. Ďalej interpelovala kvôli zrušeniu
autobusovej zastávky na linke č. 4 a 2
- Matejovce - Immergas, ktorá slúžila
zamestnancom firiem v priemyselnom
parku dochádzajúcim do zamestnania.
Poslankyňa uviedla, že dôvodom, ktoré
viedli SAD k zmenám na týchto linkách
bolo nezabezpečenie a nezrealizovanie
autobusovej zastávky mestom, čo ne-

Z interpelácií
kov za nehnuteľnosti vo vlastníctve
mesta. Za obdobie 11 mesiacov bola
žiadosť opakovane prerokovaná v komisii výstavby a majetku, kde predložil
aj nový návrh podľa odporúčania komisie, ale k jej prerokovaniu zastupiteľstvom nedošlo. Poslanci považujú tento postup vo veci zámeny pozemkov za
neštandardný.
Poslanec Štefan Pčola sa v interpelácii zaujímal koľko peňazí mesto
doteraz stáli súdne spory v prípade
vlastníctva pozemkov pod budovou
Intesu a kina Tatran a koľko ešte predbežne budú stáť. Prečo sa nepristúpilo
k dohodám na súde alebo mimosúdne,
bola vypracovaná právna analýza a aké
má vedenie mesta reálne alternatívy
riešenia v prípade neúspechu na odvolacom krajskom súde? Poslanec sa
obáva, aby nedošlo k nehospodárnemu nakladaniu s majetkom mesta.
Poslankyňa Anna Schlosserová predniesla niekoľko interpelácií.

gatívne ovplyvnilo denné dochádzanie
za prácou veľkému počtu Popradčanov.
Žiada o urýchlenú nápravu. Ďalej už
tretí rok interpeluje vo veci odstránenia
čiernych stavieb v Matejovciach na Matejovskom námestí, aj v časti Smetanovej ul. a garáží, ktoré slúžia na bývanie,
sú v dezolátnom stave a sú hromadne
využívané marginalizovaným obyvateľstvom. Predložila aj podanie obyvateľov ulíc Teplická, Široká a Stavbárska vo
Veľkej ohľadom neúnosnej dopravnej
situácie a počtu motorových vozidiel
najmä kamiónov, ťahačov s návesmi a
cisterien zásobujúcich skladové objekty
rôznych podnikateľských subjektov v
tejto časti mesta.
Poslankyňu Beátu Sichrovskú upozornili obyvatelia Námestia sv. Egídia,
že telesá verejného osvetlenia sú veľmi
znečistené. Starší občania pripomínajú, že v minulých rokoch sa tieto
svetlá pravidelne čistili a preto žiadajú
lepšiu a pravidelnejšiu údržbu. Takisto

sa na ňu obrátili obyvatelia Teplickej
ulice z Veľkej so žiadosťou o riešenie
neúnosnej kamiónovej dopravy v tesnej blízkosti pred ich rodinnými domami. Žiadajú, aby dopravné značenie
na ulici bolo zmenené tak, aby všetky
nákladné autá a kamióny mali na ňu
prístup len od strany rámp na železničnom priecestí. Zároveň žiadajú o
opravu cesty, vedúcej cez tieto rampy
a ďalšie.
Poslanec Milan Baran smeroval
svoju interpeláciu na problematiku vysokých cien za vodu a merače vody v
pôsobnosti PVS Poprad a zaujímal sa,
či sa predstavenstvo vodárenskej spoločnosti, kde má zastúpenie aj mesto,
touto otázkou zaoberalo. Tiež sa pýtal,
či prebiehajú nejaké rokovanie so Slovenským futbalovým zväzom ohľadom
situácie vo futbale a plnenia vzájomnej
zmluvy o podmienkach fungovania
FK Poprad v NTC, ďalej ohľadom
ihriska v Strážach. Má veľkú obavu,
aby futbal v Poprade nepadol a aby sa
400 našich detí a mládeže nedostalo
na ulicu. Má pocit, že SFZ v Poprade
chce využívať futbalové ihriská len v
prospech komerčných cieľov a rozvoj
nášho futbalu ho nie veľmi zaujíma.
Poslanec ďalej interpeloval za občanov,
ktorí považujú postup pri získaní úľavy z poplatkov za odvoz komunálneho
odpadu za veľmi byrokratický. Podľa
ich názoru by stačilo len čestné prehlásenie. Tiež sa zaujímal, ako bude mesto
postupovať ďalej, pretože v marci končí zmluva s firmou Brantner.
Poslanec Adrián Kromka oznámil,
že sa z dôvodu služobných a pracovných
povinností vzdáva funkcie sobášiaceho
spojenej s výkonom ostatných občianskych obradov a slávností.
(ppm)

Biografický slovník osobností mesta Poprad (1)
V marci si pripomíname:

a 50 rokov od úmrtia lesného inžiniera Ing. Ladislava
TOKARČÍKA (*8. 3. 1917
Poprad - †5. 1. 1967 Košice )
Maturoval na gymnáziu v
Levoči v roku 1939, v rokoch
1939 - 1943 študoval na lesníckom odbore SVŠT v Bratislave
a v roku 1946 získal titul lesného inžiniera. V rokoch 1943 1946 bol praktikantom na Lesnom úrade v Modre, v rokoch
1945 - 1950 bol pracovníkom
lesníckeho odboru Slovenského plánovacieho a štatistického úradu v Bratislave, v rokoch
1950 - 1959 pôsobil ako inšpektor lesnícko - technických
meliorácií na Povereníctve lesov a drevárskeho priemyslu,
resp. Povereníctve poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Od roku 1959 - 1963 bol
pracovníkom lesníckeho výskumu na pôdohospodárskom

odbore SNR a neskôr v rokoch
1963 - 1967 bol odborným
pracovníkom Výskumného
ústavu lesného hospodárstva
Výskumnej stanice v Košiciach. Zameriaval sa hlavne na
ochranu lesnej a poľnohospodárskej pôdy, najmä na zahrádzanie bystrín vo vodohospodársky významných oblastiach
a na protierozívne opatrenia.
Skúmal vplyv lesného prostredia na poľnohospodársku
produkciu. Bol autorom alebo spoluautorom učebníc pre
stredné školy, príručiek o meliorovaní lesných pôd a spoluautorom odborných smerníc.
Prispieval do časopisov Poľana
(1952, 1953), Poľnohospodárska výroba (1959), Zprávy
lesníckeho výskumu a mnoho
iných s poľnohospodárskou a
lesníckou tematikou. Spolupracoval s Československým

filmom na príprave diafilmov
o pôdnej vlhkosti a melioračných zariadeniach.

280 rokov od narodenia
spisovateľa, učiteľa a kazateľa
Augustína DOLEŽALA (*27.
3. 1737 Skalica - †23. 3. 1802
Sučany)
Základné školy navštevoval
v Skalici, alebo v Zemianskom
Podhradí, potom v Necpaloch.
Študoval v Kremnici, Poprade,
1750 - 1754 v Banskej Bystrici, v Modre a v Bratislave, od
1760 na univerzite v Altdorfe.
Tu sa zoznámil s osvietenskými racionalistickými prúdmi
(Leibnitz, Wolf) a začal pôsobiť literárne. Zachoval sa jeho
album so záznamami z ciest,
osobných stykov a citátov z
klasických i novších autorov
v rozličných jazykoch. Písal
príležitostné verše, napr. Va-

ledikcie na smrť významných
mešťanov, osobitnou básňou
oslávil tolerančný patent Jozefa
II. Od roku 1783 pôsobil ako
učiteľ a rektor v Sučanoch, kde
sa rozvinula jeho kazateľská,
básnická a publicistická činnosť. Venoval sa jazykovedným
a historicko-beletristickým
témam, pokračoval v písaní
príležitostnej poézie. Jeho vrcholným dielom je veršovaná
skladba Pametná celému svetu
tragoedia ..., ktorá má 30 kapitol a 259 paragrafov, napísaná
je pravidelným trochejským
alexandrínom. Bol to pokus o
dielo s teologicko-filozofickou,
didakticko-výchovnou a zábavnou funkciou. Tento didakticko-rytmický dialóg medzi
Adamom, Evou a ich synom
Sétom, tvoril z ideovo-umeleckého hľadiska prechodný jav
medzi doznievajúcou barokovou literatúrou a osvietenskými literárnymi tendenciami.
Zuzana Kollárová
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Veci lásky sú vecami života. Po zime prichádza jar, po beznádeji nádej, po hrôzach noci svitá deň.“		
Vladislav Vančura

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 8. marca má meniny Alan, Alana, Medzinárodný deň žien,
zajtra 9. marca Františka, v piatok 10. marca Branislav, Bruno,
v sobotu 11. marca Angela, Angelika, v nedeľu 12. marca Gregor,
v pondelok 13. marca Vlastimil a v utorok 14. marca Matilda.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 2. marca 2017
vo Veľkej s

Ing. Miloslavom Krupičkom,
66-ročným

V piatok 3. marca 2017
vo Veľkej s

Milanom Pitoňákom,
74-ročným

V sobotu 4. marca 2017
v Matejovciach s

Veronikou Vernarskou,
73-ročnou

V pondelok 6. marca 2017
vo Veľkej s

Jaroslavom Halmim,
60-ročným

V pondelok 6. marca 2017
vo Veľkej s

Magdalénou Danilovou,
64-ročnou

V utorok 7. marca 2017
vo Veľkej s

Petrom Lešičkom,
71-ročným

V utorok 7. marca 2017
vo Veľkej s

Annou Rusnákovou,
87-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 8. marca 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

Darinou Liptajovou,
57-ročnou

V stredu 8. marca 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Jaroslavom Repelom,
60-ročným

Vo štvrtok 9. marca 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Petrou Parižekovou,
39-ročnou

Spomienka
V sobotu 11. marca uplynie
25 rokov od smrti nášho milovaného

JURAJA VOJTKU

So smútkom v srdci spomína
manželka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.

Spomienka
Dnes 8. marca uplynie jeden rok
čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mama,
sestra a babka

HELENA POLIAKOVÁ

z Popradu - Matejoviec.
S láskou spomína smútiaca rodina
Kto ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.

Redakciu novín POPRAD nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

Týždeň s mestskou políciou

týždeň v utorok sa popo•ludníMINULÝ
dostavil do úradovne MsP Poprad

občan mesta, ktorý odovzdal zväzok
kľúčov na koženom prívesku. Našiel ho
na Ul. L. Svobodu v Poprade. Na tomto
zväzku sa nachádzal aj kľúč od motorového vozidla. Nájdená vec bola uložená
v sklade MsP Poprad do doby, kým sa
nenájde vlastník.
MESTSKÍ policajti boli minulý týždeň v utorok večer vyslaní do HM Tesco
v Poprade, kde došlo ku krádeži tovaru.
Podozrivou osobou bola 16-ročná Poprad-

•
•

čanka, ktorá krádežou spôsobila škodu za
53,83 eur. Za priestupok proti majetku jej policajti uložili blokovú pokutu vo výške 10 eur.
V PRVÝ marcový deň dopoludnia preverovala hliadka MsP Poprad oznam na Ulici
Tomášikovej, kde malo dochádzať k predaju
tovaru priamo z vozidla. Policajti preverením
zistili, že občan Poľskej republiky predáva zeleninu, navyše bez príslušného povolenia a
mimo trhového miesta. Svojim konaním sa
dopustil priestupku proti verejnému poriadku
a na mieste mu bola uložená pokuta vo výške 30 eur.			
(msp)

•

Leteckí záchranári v akcii

POSÁDKA leteckých záchranárov z Popradu bola
minulý týždeň vo štvrtok
privolaná do lyžiarskeho
strediska v Tatranskej Lomnici. Pri páde na lyžiach
utrpela 39-ročná lyžiarka
z Čiech vážnu zlomeninu dolnej končatiny. Na mieste jej
lekárka poskytla neodkladné ošetrenie a
zranenie zafixovala.
Pacientka bola následne v stabilizovanom stave letecky
transportovaná do
nemocnice v Poprade.

V NEDEĽU letela po•pradská
posádka leteckých
záchranárov na Štrbské pleso k zranenému 12-ročnému “freestylistovi“ z Veľkej
Británie. V spolupráci s Tatranskou horskou službou

- dobrovoľným zborom bol
pacient skútrom prevezený
k vrtuľníku a s podozrením
na poranenie chrbtice pripravený na letecký tranport
do nemocnice v Poprade
(na foto).
(zuh)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 8. marca - Limba, štvrtok 9. marca - Benu,
v piatok 10. marca - Lekáreň pri autobusovej stanici, v sobotu 11. marca - Zlatý had, v nedeľu
12. marca - Medovka, v pondelok 13. marca
- Diecézna lekáreň sv. Lukáša a v utorok 14.
marca - Prima.
Limba: Podtatranská 5, Benu: Kaufland, Moyzesova 3, Lekáreň pri autobusovej stanici:

Wolkerova 466, Zlatý had: Novomeského 3918,
Medovka: Tatranské nám., Diecézna lekáreň sv.
Lukáša: Alžbetina ul., Prima: Huszova ul. pri
kruhovom objazde.
Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od 18. hod.
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov
od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Budete mať
na výber buď sa pustíte do rizika a začnete niečo nové alebo zostanete v
súčasnej práci.

Ne p o d c e ňujte konkurenta. Pracuje rovnako tvrdo
ako vy a môže vás v niečom
predbehnúť.

Váš ostrý
jazyk sa nezaprie a niekomu od srdca poviete, čo si o ňom myslíte. Bude
to však zbytočné.

Potrebujete
si oddýchnuť a nazbierať nové sily. S príchodom jari sa bude váš zdravotný stav zlepšovať.

Budete rozmýšľať, či
máte pristúpiť k nejakej dôležitej zmene alebo zotrvať v terajšej
situácii.

Choďte na
príjemný
výlet do prírody alebo do dobrej
spoločnosti. Získate tam nové sily.

Po dlhšom
čase sa konečne dočkáte väčšieho pokoja.
Máte radi stretnutia s ľuďmi, ale
nie konflikty.

Vy s t a v í t e
sa zbytočnému riziku vo veci, ktorá sa vás
ani nebude týkať.

Budete riešiť problém
niekoho iného. Poradíte mu
dobre, ale vďaku nečakajte.

Nadriadení vás pochvália za nejakú dobrú prácu a
dočkáte sa aj finančnej odmeny.

Ne p l á n o vané výdavky vás budú mrzieť. Nemusíte sa však obávať, peniaze k vám
prídu z nečakaných zdrojov.
Strávite
veľmi príjemné dni v kruhu rodiny a budete sa tešiť z mnohých radostných maličkostí.
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MESTO POPRAD

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Matejovce, a to pozemok časť parc. č.
KN-E 56/1 (parc. č. KN-C 137), ostatné plochy o výmere 63 m2 za
účelom jeho užívania ako prístupu k inému pozemku a záhrady.
Výška nájmu je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemky situované
pri rodinných domoch na účely zriadenia pridomovej záhradky.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)
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 16. 3. 2017 o
12.00 hod.				
PP-22

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 nehnuteľnosti
v katastrálnom území Poprad, a to pozemky časť parc. č. KN-C
733/3, zastavané plochy a nádvoria a časť parc. č. KN-C 699/5,
ostatné plochy spolu o výmere 23 m2 za účelom ich užívania
ako celoročnej terasy.
Výška nájmu je minimálne 16,- €/m2/rok za pozemky, ktoré
slúžia na účely podnikania, alebo s ním súvisia.
(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 a v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)
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 16. 3. 2017
PP-23
o 12. 00 hod.				

•

Inzercia

Predám tatranský obklad
2,9 €/m2, leštený, zrubový - pologuľatý profil, hranoly a dlážkovicu - dyle na podlahy. Inf.:
č. t. 0908 234 866.
3/17-P
Aj v roku 2017 ponúka
muzikantské služby učiteľ
hudby na dôchodku JÁN
PLAČEK z Popradu (flauta,
klarinet, trúbka, husle, spev,
humor) na svadbách, narodeninách, firemných akciách vo
dvojici s harmonikárom alebo
gitaristom. Doprava vlast-

•

ná. Inf.: č. t. 052/776 76 33,
0902 519 954.
10/17-R
Dáme do prenájmu kanceláriu 15 m2 na Hraničnej ul. v Poprade. Inf.: č. t.
0903 905 070.
16/17-R
Dám do prenájmu 3-izb.
byt na starom Juhu v Poprade.
Inf.: č. t. 0903 690 600. 25/17-R
Dám do prenájmu garážové státie v bytovom dome
Nové Solisko na Hviezdoslavovej ulici v Poprade. Inf.: č. t.
0903 3310 953.
26/17-R
SOŠT, ul. Kukučínova
483/12, Poprad vyhlasuje

•
•
•
•

Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR začalo pod
novým vedením intenzívne
komunikovať s obchodnými reťazcami. Väčšina veľkých reťazcov podporila návrh ministerstva a poskytne
časť svojich pultov na prezentáciu špecialít z daného
regiónu.
„Naším cieľom je podpora
malých a stredných výrobcov
potravín. Regionálne pulty
umožnia malým a stredným
producentom odbyt, možnosti na rozvoj aj zamestnanosť.
Spotrebitelia budú mať širšiu
ponuku kvalitných domácich
výrobkov priamo zo svojho regiónu,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja
SR. Malí a strední výrobcovia

Zaujalo nás

potravín zároveň získajú skúsenosti s prácou v systéme
dodávok do maloobchodných
sietí. Lokálni výrobcovia tak
budú môcť v prípade záujmu
dodávať potraviny pravidelne
priamo do maloobchodných
predajní konkrétneho reťazca
a to do vzdialenosti 50 km od
miesta ich výroby. Navrhovaná
aktivita MPRV SR bude mať
pozitívny vplyv aj vo zvýšení
sebestačnosti výroby potravín
v krajine a je súčasťou stratégie
rezortu na podporu malých
a stredných farmárov a spracovateľov. Model bude zároveň
slúžiť aj ako pozitívny príklad
pre ostatné subjekty, ktoré by
chceli začať s výrobou, ale nevedia ako. Cieľom ministerstva
je, aby sa regionálne potraviny

•

dostali na pulty najneskôr do
tohtoročných Vianoc.
Agrorezort už začal pracovať na výbere vhodných
dodávateľov. V prvom kroku
to bude maximálne stovka
z tých, ktorí sú najpripravenejší a spĺňajú základné podmienky obchodu, ako balenie,
popisové etikety, EAN kód
a vedia zabezpečiť logistiku.
Výrobca bude musieť vedieť
svoj tovar zabaliť, označiť
a doviezť. Možnosťou dodávať
potraviny do veľkých obchodných sietí sa mu výrazne otvoria možnosti ponúknuť tovar
oveľa väčšej skupine spotrebiteľov, ako mal doteraz. Pre
lokálnych výrobcov, ktorí
majú o dodávanie potravín do
reťazcov záujem je pripravený
mailový kontakt chcemdodavat@land.gov.sk.
(vma)

Kultúrny program mesta Poprad

MESTO POPRAD

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

Utorok - piatok 14. - 17. marec / divadelná
sála a klub Zóna DK

nebytového priestoru o výmere 15,78 m2, ktorý sa nachádza v
budove na Scherfelovej ulici 1308/15 v Poprade, zapísanej na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, k. ú. Veľká, na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 270,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 15.3.2017 do
12.00 hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel.
PP-24
052/7167293, 052/7167297			

•

Predaj potravín od lokálnych výrobcov

Nedeľa 12. marec o 10. hod. / divadelná sála
Domu kultúry v Poprade
SMEJKO A TANCULIENKA
Kde bolo, tam bolo.
Vstupné: 8 €, predpredaj Ticketportál

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

OVS na prenájom nebytových priestorov. Ďalšie
informácie na www.sostpoprad.sk a na tel. č. 052/788 08
10.		
27/17-R
Vezmem do prenájmu
nebytové alebo skladové
priestory v Poprade, prípadne v mestských častiach, do 30 m2, môžu byť aj
v bytovom dome. Inf.: č. t.
0905 974 877.
28/17-R
Spracovanie
daňových
priznaní,
aj
pracujúcim
v zahraničí. Inf.. č. t. 0911
237 555.		
29/17-R

KINO TATRAN
9. marca a 12. marca o 19. hod. ZNIČENÍ LÁSKOU
FR, romantická dráma, 100 min.,
titulky, MP15
Príbeh zakázanej lásky medzi
mužom a ženou z dvoch svetov
oddelených hlbokou priepasťou,
inšpirovaný skutočnými udalosťami. Vstupné: 4 €
10. marca o 19. hod. - PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY
USA, erotický triler, 117 min.,
titulky, MP18
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Pokračovanie slávneho
bestselleru. Vstupné: 4 €

FESTIVAL JEDEN SVET 2017
ODMYSLIME SI PLOTY
17. medzinárodný festival dokumentárnych
filmov
Utorok 14. marec o 17. hod.
Nákaza (Belgicko, Guinea), Parlika (Slovensko), Nie som z cukru (Holandsko).
Vstupné: 2 €

11. marca o 19. hod. - JOHN
WICK 2- PÁNSKA JAZDA
USA, akčný triler, 122 min., titulky, MP15
Pod nátlakom bývalého spolupracovníka, ktorý má v pláne
získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením nájomných vrahov, sa John Wick
vracia v plnej sile. Filmový večer
so sprievodným programom pre
všetkých mužov. Vstupné: 6 €
11. a 12. marca o 16. hod. BODI: PSIA SUPERSTAR
USA/CN, animovaná komédia,
80 min., dabing, MP
Pes, ktorý spieva nehryzie. Z Bodiho mal byť tradičný strážny pes

s pevnou pracovnou
dobou a sľubnou kariérou. Miesto toho
zobral gitaru, zahral na struny a
…. Vstupné: 4 €; 3,50 € deti
13. marca o 19.hod. - JACKIE
USA, dráma, 99 min., titulky,
MP12, FK
Portrét Jackie Kennedy (Natalie
Portman) je príbehom hrdosti,
lásky a noblesy, fascinujúcim nahliadnutím do zákulisia Bieleho
domu a zachytením dní, ktoré
zmenili beh dejín.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
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Prijali februárových jubilantov

V poslednú februárovú sobotu prijal viceprimátor Popradu Igor Wzoš
tých Popradčanov, ktorí svoje životné jubileum oslavovali vo februári.
K 90 rokom zablahoželal Michalovi Hriňákovi a Terézii Račekovej. 85
rokov oslavovala Mária Krajčová, Margita Nebusová, František Bednár,
Matej Smik, 80 rokov Alžbeta Fedorková, Mária Ivanová, Františka Paulovská, Terézia Polakovičová, Ladislav Schwartz a Peter Slota, 75 rokov
Anna Bobulová a Ivan Centko (na foto), Vladimír Dejneka, Vladimír
Michalko, Juraj Riegelský, Zdenko Sobanský, František Šimonov, 70 rokov Anna Bobobská, Alžbeta Čunderlíková, Marta Gavorová, Ružena
Guthová, Agnesa Hlinková, Štefan Dudjak, Andrej Homza, Kvetoslava Ilavská, Margita Kleinová, Eva Kožuchová, Magdaléna Kožuchová,
Mária Mareková, Anna Skokanová, Eduard Kučkovský, Ján Michalko.
Prijatia sa zúčastnili aj 70 roční Eduard Maguth a Terézia Paraňová,
ktorí oslavovali narodeniny ešte januári.
FOTO - Silvia Šifrová

Art Academy oslavuje jubileum
Študentský divadelný súbor Art
Academy pod vedením Tatiany
Husárovej oslávil desať rokov svojho pôsobenia. Zameriava sa na divadelnú tvorbu v cudzích jazykoch,
ale oslavy boli minulý týždeň v piatok po slovensky. V premiére odohrali herecké talenty „shakespearovku“ Rómeo a Júlia v preklade
od Ľubomíra Feldeka.
„Prvoradá myšlienka bola tvoriť
niečo v cudzích jazykoch. Keďže sme
si pripomínali 400 rokov od úmr-

Napísali ste nám
Rómeo a Júlia. Slávna
dráma lásky na pozadí nenávisti znepriatelených rodov. Veľa tvorcov a rôznymi
nástrojmi siahlo po tomto
titule. Minulý piatok to bola
Art Academy z Popradu.
Združuje nehercov rôznych
povolaní, najmä však študentov rôznych škôl v meste.
Takých, čo podľahli čaru divadla a tiež vášnivej sile režisérky Tatiany Husárovej zo
Strednej zdravotníckej školy
v Poprade. Siaha po veľkých
veciach a pretvára do pôsobivej podoby. Nedávno to bola
dráma lásky Petra a Lucie
na pozadí 1. svetovej vojny.

tia W. Shakespeara, tak sme chceli
jeho dielo ešte viac spopularizovať.
S prekladom Ľubomíra Feldeka to
bolo geniálne,“ uviedla vedúca Art
Academy Tatiana Husárová a dodala: „Bolo to krásnych desať rokov, čo
hra, to skvost. Boli to spomienky, ktoré nám nikto nevezme. Boli to roky
poznávania, hľadania a nachádzania
nových talentov.“
V predstavení Rómeo a Júlia sa
okrem študentov objavili na javisku
aj zaujímaví hostia z radov dospelých. Veronské knieža Escalusa si zahral
prvý viceprimátor
Popradu Igor Wzoš,
do úlohy mnícha
Lorenza sa dokonale
vžil metodik Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Poprade Milan
Antaš a svojráznu
dojku stvárnila riaditeľka Centra voľného
času v Kežmarku Ingrid Lindemanová.

„Mám veľkú pokoru pred všetkými
hercami. Tréma bola obrovská, ale
potlesk divákov stál za to,“ prezradil
I. Wzoš.
Hlavných úloh Rómea a Júlie sa
chopili Filip Nadžady zo Strednej zdravotníckej školy v Poprade
a Linda Gallová z Gymnázia na
Kukučínovej ulici v Poprade. „Na
hodine angličtiny ma oslovila pani
učiteľka a ja som si povedal, že to
nie je zlý nápad. Rodičia sa smiali,
že idem na zdravotnícku a nakoniec
zo mňa bude herec,“ pousmial sa

predstaviteľ Rómea. „Som rada, že
môžem byť súčasťou takého veľkého
a krásneho projektu. Je to moja záľuba a už som premýšľala nad tým,
či budem študovať herectvo,“ povedala Júlia z Art Academy. Obaja
sa museli popasovať najmä so scénami, kde pečatili svoju lásku bozkami. „Zo začiatku to nebolo ono,
ale potom sme si k sebe našli cestu.
S bozkávaním som však nebola stotožnená ešte ani pred samotným
predstavením,“ dodala s úsmevom
L. Gallová.		
(mav)

Po premiére hry Rómeo a Júlia

V piatok klasika o tom, ako
láske neprajú medziľudské
zlá. Dielo “notoricky” známe,
hrané, recitované, vyjadrené
baletom i muzikálom. Teda
vždy to musí byť jeho vnútorná sila, ktorá osloví spracovateľa. Tiež schopnosť nájsť,
objaviť predstaviteľov, ktorí
sú tí praví, dať pravú tvár napísanému. V tom je Tatiana
Husárová majstrom. Treba si
totiž uvedomiť, že ich hľadá
a skutočne aj nájde najmä v
školských laviciach.
A potom vlastne hrajú samých seba. Dovolím si predstavu, že chalani, vyvolávajúci
rozbroje, vášne, šibalstvá, pa-

ródie i hlboké city na scéne,
sú takými i v súkromí. Najznámejšia “balkónová” scéna
je hlavnými predstaviteľmi
podaná tak, že divákovi nepripadá, že je len hraná. Ich
smrť na záver, vyvoláva najmä u starších divákov pohnutie, aké sa ich zmocňuje pri
čoraz častejších rozlúčkach…
Aj obsadenie “dospeláckych”
rolí bolo od režisérky husárskym kúskom. Vládca mesta
i kňaz boli mužmi na svojom
mieste, hlasom i výkonom
presvedčivo umocňujúci dramatickosť deja. Komickosť
dojky bola akýmsi uvoľňujúcim vstupom do napätého

deja. Láska a smrť v červenom a čiernom predvedení boli skvelým nápadom a
elegantnými prepojovacími
pasážami. Náznakové prvky
dobových kostýmov a jednoducho pretvárajúca sa scéna
vytvárali vkusnú výpravu pre
dnešného diváka.
Pôsobivým sprievodným
javom deja bola hudba a najmä živý, priam archanjelský
spev talentovanej mladej speváčky. Ovácie na záver boli
prejavom nadšenia a vďaky
divákov za krásny večer. Takisto ďakujem a želám množstvo úspešných repríz.
Július Jakubek

Kino CINEMAX
Od 9. do 15. marca

John Wick 2 - o 13.30 hod.
(hrá sa len cez víkend), Balerína - o 16.10 hod., Únos
- o 18.20 hod. a o 20.10 hod.,
KONG: Ostrov lebiek 3D
- o 20.40 hod., Detské kino Spievaj - o 13. hod. (hrá sa len
cez víkend), LEGO Batman
vo filme 2D - o 15.20 hod.,
KONG: Ostrov lebiek 2D o 17.40 hod., Všetko alebo nič
- o 13.10 hod. (hrá sa len cez
víkend), Aj dvaja sú rodina o 15.30 hod. a o 18. hod., ARTMAX FILMY - Zničení láskou
- o 20.30 hod. (hrá sa len 14.3.),
Logan - Wolverine - o 20.30
hod. (nehrá sa 14.3.). Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)
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Hámor odlieta zdolať Dhaulágiri
P. Hámor má za sebou už štrnásť
úspešných výstupov spolu na trinásť
osemtisícových horstiev. Dhaulágirí
je poslednou osemtisícovkou, ktorú ešte
nezdolal a plánuje si
ju pripísať na svoje
konto. Zavŕši tak tzv.
Korunu Zeme - dosiahnutie všetkých
viac ako osemtisíc
metrov vysokých vrcholov na našej planéte.
(ppm)

Výtvarná súťaž s európskou tematikou

Európske informačné centrum
Europe Direct Poprad, ktoré pôsobí
už 13 rokov ako regionálne zastúpenie Európskej komisie a Európskeho parlamentu v regióne Tatier,
v spolupráci s Mestským úradom
Poprad - odborom školstva, mládeže a športu organizuje výtvarnú
súťaž pod názvom „V Európe žijeme spoločne, aj keď sme rozdielnej
pleti, náboženstva a rasy“.
Podujatie je určené pre tri kategórie žiakov - 5.-6. ročníkov, 7.-9. ročníkov základných škôl a pre žiakov

základných umeleckých škôl z mesta
a okresu Poprad.
Výtvarná súťaž sa začala od 1.
marca, práce je potrebné doručiť na
MsÚ Poprad, odbor školstva, mládeže a športu najneskôr do 2. mája
2017. Slávnostné ocenenie víťazných
prác a autorov bude už tradične v
Deň Európy 9. mája 2017.
Viac informácií poskytnú na
telefónnom čísle 0905 545 121
alebo (052) 77 21 320, prípadne
elektronicky na adrese europedirect@europedirectpp.eu.
(pli)

Minulý týždeň v piatok sa v Poprade konalo okresné kolo v basketbale žiačok
ZŠ a v závere to bola poriadna dráma. Svoje skupiny suverénne vyhrali domáca ZŠ s MŠ Komenského Poprad a ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad. Tieto dve
družstvá sa stretli vo vzrušujúcom finále o postup na krajské kolo. Rozhodnúť
o víťazovi muselo až dvojnásobné predĺženie a šťastie sa napokon po výsledku
38:36 priklonilo na stranu dievčat z Komenského.
FOTO - Marek Vaščura
Minulý
týždeň
v pondelok sa
v Matejovciach
odohralo okresné
kolo vo florbale
žiačok stredných
škôl. Z postupu
na krajské kolo
sa tešilo družstvo
Obchodnej akadémie
Poprad,
ktoré v päťčlennej
skupine nenašlo premožiteľa.
Krajské kolo je
na programe 29.
marca v Prešove.

Darujte 2% (3%) z Vašich daní
Nadácia
Nádej pre vaše zdravie
Touto cestou si Vás dovoľujeme
ujeme požiadať o poukázanie 2 %, resp.
re 3%
zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016.
Nenechajte tieto prostriedky prepadnúť a darujte aj tento rok 2% (3%)
svojich daní na dobrú vec a podporte skvalitňovanie poskytovanej
liečebno – preventívnej starostlivosti v Nemocnici Poprad, a.s.
K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý
nájdete na webovej stránke www.nemocnicapp.sk

Ďakujeme!

Nadácia Nádej pre vaše zdravie, Banícka 803/28,
058 45 Poprad, IČO: 42085144, právna forma: nadácia

PP-25

V piatok 10. marca 2017 odletí
Popradčan, známy horolezec Peter
Hámor do Nepálu, aby sa pokúsil
zdolať siedmy najvyšší vrchol na svete
- himalájsku horu
Dhaulágiri (8167
m.n.m.).
Bude súčasťou slovenskej
expedície
spolu s ďalšími troma horolezcami v
projekte Himalayadventure.

POPRAD Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redak- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov.
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každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o.,
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Basketbalistky si v play-off zahrajú so Šamorínom

Basketbalistky
BAM Poprad
odohrali minulý týždeň posledné dva zápasy nadstavbovej časti 5-8
ženskej extraligy. Povinnou
jazdou bolo domáce stredajšie víťazstvo nad bratislavským Slovanom, v priamom
súboji o piate miesto porazili Popradčanky v sobotu
opäť na domácej palubovke
Banskú Bystricu.
Práve víkendový zápas
o všetko rozhodol o tom, že
v prvom kole play-off sa BAM
Poprad stretne so štvrtým Šamorínom. Štvrťfinálová séria
hraná na dva víťazné zápasy

štartuje v stredu 15. marca.
„Náš dlhodobý cieľ sme splnili. Začiatok zápasu bol z našej
strany dobrý, bolo to o basketbale. Potom to už bol väčší boj
a súper pritvrdil. Naše dievčatá
sa popasovali aj s vysunutou
obranou a zaslúžia si pochva-

lu,“ uviedol tréner BAM
Poprad Milan Černický a na
margo súpera v play-off dodal:
„Odohrali sme so Šamorínom
v základnej časti dobré zápasy
a veríme si naň. Máme víťaznú
sériu a ak na ňu nadviažeme,
môžeme prekvapiť. Favoritom

Výsledky: 5. kolo skupina
však ostáva Šamorín. Majú
dobrú pivotku i rozohrávačku. 5-8 v stredu 1. marca BAM
Posilnili sa aj o reprezentantku Poprad - BK Slovan BraSujovú. Našou prvoradou úlo- tislava 83:55 (21:11, 27:18,
hou bude ubrániť tieto hráčky.“ 20:12, 15:14), najviac bodov
Dvadsiatimi bodmi prispela BAMP: Adela Kudličková v sobotu k víťazstvu Popradu 17. 6. kolo v sobotu 4. marnad Banskou Bystricou suve- ca BAM Poprad - BK ŠKP
rénne najlepšia strelkyňa zápa- 08 B. Bystrica 64:54 (22:17,
su Angelika Theiner (na foto v 10:10, 17:14, 15:13), najviac
bielom). „Som rada, že to ko- bodov BAMP: Angelika
(mav)
nečne padalo, lebo sme sa v pre- Theiner - 20.
došlých zápasoch strelecTabuľka skupiny 5-8
ky trápili. V play-off sa
pobijeme o dobrý výsleZ
V
P
B
dok a ak to máme vyhrať, 5. BAM Poprad 20
10
10
30
tak to vyhráme. Musíme 6. B. Bystrica
20
9
11
29
sa odraziť od dobrej
7. Nitra
20
4
16
24
obrany a pokúsime sa
8. Slovan BA
20
2
18
22
prekvapiť,“
povedala.

Kamzíci sa v závere základnej časti naďalej trápia

Hokejisti HK
Poprad
prehrali už štyri
zápasy v rade.
Z jedenástich
ostatných zápasov sa z víťazstva tešili
iba dvakrát. Na konci týždňa ťahali za kratší koniec
v Nových Zámkoch a aj
doma proti Trenčínu.
Do konca základnej časti
ostáva odohrať ešte tri kolá
a kamzíci účasť v play-off stále nemajú istú. V nedeľu premrhali vedenie 2:1 a napokon
prehrali s Trenčínom po predĺžení 2:3. „Súper mal v závere dve presilové hry a nevyužil
ich. Naopak, my sme mohli
strhnúť víťazstvo na svoju stra-

nu v oslabení, keď unikol Paťo
Svitana. Čo k tomu dodať? Potrebujeme ešte nejaký bod na
play-off a ja verím, že sa nám
to podarí,“ uviedol tréner HK
Poprad Marcel Ozimák.
V nedeľu sa dvoma gólmi
blysol skúsený obranca Popra-

du Radoslav Suchý. „Dva
góly v jednej tretine z mojej
strany nie sú zlé, ale teraz je
jasné, že to bolo málo. Máme
to vo svojich rukách a nemôžeme čakať na to, čo budú
hrať ostatní. Je to o nás, aby
sme vyhrali nejaký zápas

Popradské líšky postúpili do finále

Popradské líšky postúpili do finále ženskej hokejovej extraligy aj keď semifinálovú sériu s Martinom nedohrali.
Po prehre v Martine, kde rozhodli až samostatné nájazdy sa v sobotu odohrala odveta
na popradskom ľade. Domáce hokejistky v nej zvíťazili 9:0 a vyrovnali sériu na 1:1.
Rozhodujúci duel bol na programe o deň neskôr opäť v Poprade, no Popradčanky na
svojho súpera čakali márne. Zo zatiaľ neznámych dôvodov sa hosťujúce hráčky na zápas nedostavili. Finálová séria štartuje už v sobotu 11. marca o 19.30 hod., keď Poprad
privíta Šarišanku Prešov. Druhý zápas série, hranej na tri víťazné zápasy, je na programe na druhý deň, v nedeľu 12. marca rovnako o 19.30 hod., taktiež v Poprade. (ppv)

•

a poistili si účasť v play-off,“ o 17.30 hod. HK Poprad MsHK Žilina, 54. kolo v nedodal dvojgólový strelec.
Výsledky: 50. kolo v piatok deľu 12. marca o 17. hod. HK
3. marca HC N. Zámky - HK Nitra - HK Poprad.
(mav)
Poprad 4:1 (1:0, 3:1,
Tabuľka Tipsport ligy
0:0), gól Popradu: 35.
Lukáš Hvila (T. TroliZ V Vp Pp P
Skóre B
ga). 51. kolo v nedeľu
1. B. Bystrica 53 34 5
4
10 185:113 116
5. marca HK Poprad
53 32 4
4
13 190:143 108
- HK Dukla Trenčín 2. Nitra
53 26 9
3
15 173:116 99
2:3pp (2:1, 0:1, 0:0 - 3. Košice
0:1), góly Popradu: 4. Žilina
53 23 7
5
18 170:149 88
7. Radoslav Suchý (A. 5. Zvolen
53 22 3
5
23 151:167 77
Kroták, S. Mlynarovič),
20. Radoslav Suchý (P. 6. HK Poprad 53 18 5 8 22 146:159 72
53 19 4
7
23 133:156 72
Svitana, S. Mlynarovič). 7. Martin
Program: 52. kolo 8. N. Zámky 53 16 5 9 23 137:148 67
v stredu 8. marca o 18. 9. Trenčín
53 15 6
7
25 132:160 64
hod. HKM Zvolen 10. L. Mikuláš 53 14 6
2
31 133:177 56
HK Poprad, 53. kolo
11. SR 20
20 2
0
0
18 20:82
6
v piatok 10. marca

Krátko zo športu

POPRADSKÍ futbalisti majú za
sebou prvú súťažnú previerku jari.
Po uzávierke novín Poprad cestovali
v utorok do Dunajskej stredy na zápas štvrťfinále Slovenského pohára.
V nedeľu 12. marca sa o 15.30 hod.
stretnú v NTC Poprad s VSS Košice
v rámci generálky na jarnú časť II.
ligy Východ.
MINULÝ týždeň v utorok sa v telocvični Gymnázia na Kukučínovej
ulici v Poprade uskutočnilo krajské
kolo v bedmintone stredných škôl.
Z postupu na celoslovenské kolo sa
tešili dievčatá zo Súkr. šport. gymnázia Elba Prešov, popradské Gymnázium na Kukučínovej ulici obsadilo
tretiu priečku. Medzi chlapcami sa
v päťčlennej skupine najviac darilo
domácemu družstvu, čím si vybojovalo postup na krajské kolo, ktoré sa

•

uskutoční 22. a 23. marca v Trenčíne.

Svitu si mi•nulýBASKETBALISTI
týždeň v stredu poradilo na

domácej palubovke s Interom Bratislava 80:72 v rámci 36. kola SBL.
V sobotu cestovali do Košíc, kde
prehrali 94:106. Dnes o 18. hodine
privítajú v Iskra Aréne Handlovú
a v sobotu 11. marca nastúpia opäť
doma v tom istom čase proti Karlovke Bratislava.
Organizátori
projektu
„Tatry v pohybe“ pripravili aj tento rok pre všetkých športových
nadšencov množstvo zaujímavých
podujatí. Už od začiatku marca sa
môžu záujemcovia registrovať na
3. ročník populárnej série Tatry
v pohybe Prestige tour, ktorá bude
opäť spájať 5 skvelých tatranských
(ppv)
a podtatranských behov.

•
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Mestské lesy sú miestom oddychu i spoznávania prírody
Spoločnosť Mestské lesy (ML)
Poprad má v tomto roku okrúhlych
dvadsať rokov. Spravuje lesy na
rozlohe takmer 850 hektárov, z
toho bezmála 750 je súvislý komplex lesov v okolí Popradu, Veľkej,
Spišského Bystrého, Hranovnice a
Stráží pod Tatrami. Sto hektárov
tvorí Velický les pri letisku.
Popradské mestské lesy sú výnimočné tým, že na takom
malom území existujú skoro všetky hlavné vegetačné stupne lesov Slovenska
od dubových, bukových,
jedľových až po smrekové.
Vyskytujú sa tu aj lipovo-javorové lesy a vo Velickom lese horské jelšové
lesy. Nachádzajú sa v nich
viaceré jedinečné rastlinné
spoločenstvá, medziiným
päť druhov orchideí, európsky chránený kosatec
nízky a ďalšie kvetenstvá.
Zároveň je najvyššie položenou lokalitou duba zimného v strednej
Európe. V roku 1966 bola ako národná prírodná rezervácia vyhlásená Hranovnická dubina. Hrebeňom
mestských lesov prechádza rozvodie

Čierneho a Baltského mora. Preteká
nimi množstvo potôčikov a v jeho
porastoch sa ukrýva i päť studničiek. Návštevníci sa môžu pokochať
nielen prírodnými krásami, ale zoznámiť sa i s históriou, ktorá sa sústreďuje najmä do archeologickej
lokality Zámčisko, kde v dávnych
dobách stál hrad. Súčasťou lesov je
zver, na 21 hektároch sa rozprestie-

ra zvernica s muflóňou a diviačou
zverou. Milovníci hôr využívajú
prímestské rekreačné lesy na oddych, no takisto na pohybové aktivity.
Môžu sa prejsť po Okruhu zdravia,
náučnom chodníku a turistických

chodníkoch, ísť popri Krížovej ceste,
pozrieť si Kaplnku Vzkriesenia.
Riaditeľ ML Poprad Róbert Dula
povedal: „Mestské lesy hospodária
dobre, dbáme o to, aby sa lesný majetok mesta zveľaďoval. Každoročne
zalesňujeme odkryté plochy výsadbou
približne 50 tisíc stromčekov. Vysádzame dreviny, ktoré sú tu doma,
odolné a stabilné, ako sú borovica,
smrekovec, buk, jedľa, javor
a smrek ako ekonomická
drevina sa tu dostane z prirodzeného zmladenia. Mali
sme len 2 percentá buka,
ktorý tu má svoje optimum,
preto sa postupne snažíme
dopracovať k 30 percentám.
Tiež chceme zabezpečiť, aby
bol les nepretržite obnovovaný, stále niečo dorastalo,
bol sebestačný a nezávislý
od dotácií. Postupne sa nám
to darí. Ročne ťažíme okolo
4 tisíc m3 dreva, čo vyrovnáva prírastok. Ťažba je len kalamitná.
Založili sme si aj lesnú škôlku, zriadili
fóliovník, aby sme si vedeli sami dopestovať sadbový materiál.“ Okrem
lesohospodárskej činnosti je ďalším
zámerom ML dobudovanie lesných
ciest a štruktúry. Postupne už začali rekonštruovať jednotlivé lesné
cesty. Hlavným zdrojom boli eurofondy, odkiaľ sa im podarilo získať
približne 700 tisíc eur. „Z nich sme
vybudovali tri lesné cesty, ktoré predstavujú kostru lesnej odvoznej siete a
zároveň ich chceme využívať takisto
na rekreáciu. Vybudovali sme cyklistický okruh mestskými lesmi, ktorý
má takmer 10 km. Chýba ešte dokončiť poslednú etapu až do Kvetnice.
Uchádzali sme sa opäť o prostriedky z
eurofondov, ale zatiaľ sme neuspeli,“
ozrejmil R. Dula. ML majú tiež spracovanú projektovú dokumentáciu

na dve protipovodňové nádrže, aby
voda rýchlo neodtekala, ale dlhšie sa
zadržiavala v lesoch a prudkým odtekaním nespôsobovala škody. Voda
zvyšuje biodiverzitu územia a vytvára vhodné podmienky pre všetky
druhy rastlinstva i živočíchov.
Mestské lesy prispievajú tiež k environmentálnej výchove mládeže a
žiakom umožňujú výuku priamo v
lese. Pri príležitosti 20. výročia pripravujú súťaž Poznávaj mestské lesy,
aby občania viac spoznali toto územie. Chystajú konferenciu s lesnou
tematikou, na ktorej mienia prezentovať aj výsledky vlaňajšieho archeologického výskumu. „Pripravujeme
generel prímestského rekreačného lesa,
ktorý nám zabezpečuje Slovenská
lesnícka spoločnosť, aby sme vedeli,
ako ho máme obhospodarovať. Aj
keď to už máme premietnuté do nového plánu starostlivosti o les, stále je
čo vylepšovať. Plánujeme dobudovať
infraštruktúru - odpočívadlá, altánky s ohniskami v bývalom lesoparku
Tancuľka, možno aj stánky s občerstvením, využiť na aktivity bývalý
kameňolom, zatraktívniť toto územie vyhliadkovou vežou či banskými
dielami, ktoré sa začínajú odkrývať,“
zhrnul riaditeľ ML.
(mar)

Druháci už vedia, ako sa strácajú ponožky

Pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti zorganizovali dve popradské
školy družobnú akciu Škola
číta škole.
Minulý týždeň v stredu
privítali druháci zo ZŠ s MŠ

Tajovského svojich rovesníkov zo ZŠ s MŠ Dostojevského a pri spoločnom čítaní
sa dozvedeli, kde sa ľuďom
strácajú ponožky.
„Účastníci boli uvedení
do problematiky párožrútov

prostredníctvom motorického čítania, priamych úloh,
ale aj úloh, ktoré sa dostanú
pod povrch textu. Oživili sme
to dramatizáciou a sprievodnými aktivitami. Vyriešili sme jednu z najväčších
záhad ľudstva, veď aj vám
sa možno včera alebo práve
teraz stratila jedna ponožka.
A kto za to môže? No predsa
párožrút. Držte si ponožky!“
uviedla učiteľka zo ZŠ Tajovského Zuzana Bohunčáková,
ktorá program so svojimi
druhákmi pripravila. Pútavou formou čítali deťom zo
ZŠ Dostojevského príbeh
z knihy Pavla Šruta Páro-

žrúti. „Je škoda, že deti čítajú
málo a toto je jeden zo spôsobov, ako ich k čítaniu opäť
pritiahnuť. Bola to nádherná
akcia, no my neprezradíme,
čo sme si pripravili pre tieto
deti v našej škole. Veríme, že
ich to vyženie od počítača do

knižnice či k polici s knihami,“ dodala zástupkyňa riaditeľa ZŠ Dostojevského Eva
Stojanovičová.
Opačným smerom sa vyberú druháci na návštevu
k svojim rovesníkom 31.
marca.		
(mav)

