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Sto dní nového vedenia mesta Poprad

sárne a pivovar, i k spoNové vedenie mesta
ru medzi firmou Schüle
Poprad, ktoré vzišlo z noa obyvateľmi Veľkej a hľavembrových komunáldá najlepšie riešenia.
nych volieb 2014, má za
J. Švagerko verí vo veľký
sebou prvých sto dní.
potenciál Popradu a vníPrimátor Popradu Jozef
ma ho ako mesto, ktoré
Švagerko a viceprimátori
patrí do top trojky slovenIgor Wzoš a Pavol Gašper
ských miest, čo potvrdzuzhodnotili náročné obdojú aj doteraz zhromaždené
bie, na ktorého začiatku
informácie. Tento fakt ho
stál ekonomický a právpotešil, na druhej strane
ny audit. Podal obraz,
ho za prvých sto dní nev akom stave sa mesto Pomilo prekvapila snehová
prad nachádza.
kalamita. NepredpoklaPrimátor uviedol: „Ekodal, že by si mesto nenomický audit potvrdil, že
poradilo s takouto situámesto je v dobrej finančnej
ciou, keďže má na údržbu
kondícii, je ekonomicky silciest a chodníkov Správu
né, nie je úverovo zadlžené
Primátor Popradu Jozef Švagerko s viceprimátormi Igorom Wzošom (vľavo) a
mestských komunikácií
a neeviduje záväzky po lePavlom Gašperom (vpravo) predložili súhrn výsledkov nového vedenia za prvých
a z minulosti skúsenosti.
hote splatnosti. Na druhej
sto dní, odkedy sa ujali svojich postov. Urobili tak so sloganom Sto dní v meste PoVyvodil dôsledky zo stastrane musíme skonštatoprad - výnimočné projekty pre výnimočné mesto.
FOTO - Marta Marová
vu, aký nastal. Prvýkrát sa
vať, že evidujeme pohľauskutočnilo i spoločné stretnuHC Lev v Poprade, obrazovky
časnosti dosahuje 800 tisíc eur,
dávky v objeme vyše milión eur.
tie SMK, údržby diaľnic a Sprána zimnom štadióne či Domu
čo je o milión eur menej ako pred
Najväčšiu časť predstavujú nevy a údržby ciest Prešovského
služieb na Francisciho ul.
dvanástimi rokmi.“ Právny audit
zaplatené poplatky za komunálsamosprávneho kraja, aby sa
Vedenie mesta tiež absolvoodhalil, že mesto vedie v tomto
ne odpady a drobné stavebné
v budúcnosti podobným probvalo viacero rokovaní k deveobdobí súdne spory o približne
odpady. Audit zároveň ukázal,
lémom vyhli.
loperským projektom Horse,
3,5 mil. eur. Ide hlavne o súdne
že výrazným spôsobom klesol
Nový Poprad, Duklianske kaspory týkajúce sa pôsobenia
príjem mesta z prenájmov. V sú(Pokračovanie na str. 2)

Populácia starne, seniori budú potrebovať viac sociálnych služieb

Mesto Poprad pristúpilo k
spracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb na roky
2015-20 na základe prijatých
národných priorít rozvoja sociálnych služieb, ktoré vydalo
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR. Minulú stredu
sa uskutočnilo úvodné stretnutie ku komunitnému plánu s
pozvanými zástupcami občianskych združení a neziskových
organizácií pôsobiacimi na
pôde Popradu, ako aj verejnými
a neverejnými poskytovateľmi
sociálnych služieb.
Viceprimátor Popradu Pavol
Gašper, zároveň predseda sociálnej,
bytovej a zdravotnej komisie pri
mestskom
zastupiteľstve,
podpred-

sedníčka tejto komisie Anna Schlosserová a vedúca sociálneho
odboru MsÚ Etela Lučivjanská
predstavili základné ciele tohto
významného dokumentu v sociálnej oblasti.
„Takéto stretnutie je potrebné
pre zdarné spracovanie komunitného plánu. Na základe získaných
poznatkov o existencii a činnosti
rôznych občianskych združení a
neziskových organizácií, môžeme
ešte viac naštartovať sociálnu oblasť v meste. Mnoho občanov ani
nevie, aké v meste fungujú a na
koho sa môžu obrátiť, keď majú
nejaký problém v sociálnej sfére.
Pritom tu máme toľko vzácnych
ľudí, že skutočne môžeme len tlieskať,“ uviedol P. Gašper. Prekvapilo ho poznanie, aké potreby majú
občania mesta v tomto smere a v
čom všetkom potrebujú pomoc.

Na základe získaných informácií
tiež povedal, že mesto pociťuje
trochu medzeru v pomoci týraným ženám a deťom.
Mesto pripravilo dotazník, na
základe ktorého vykoná analýzu
možností, ktoré dokáže poskytnúť občanom a zároveň bude aj
rámcovým zmapovaním potrieb
v sociálnej oblasti. Stredajšiemu

stretnutiu predchádzali osobné
stretnutia, na ktorých vyplávali
na povrch mnohé skutočnosti.
OZ sa často boria s nedostatkom finančných prostriedkov.
Viceprimátor sa vyjadril: „Dostatok finančných prostriedkov
pre sociálne služby je veľký problém na celom Slovensku.
(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne

MIMORIADNE zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Poprade sa uskutoční v stredu 25.
marca o 9. hod. Hlavným bodom
programu bude voľba hlavného
kontrolóra mesta Poprad.

•

NA HODNOTIACICH členských schôdzach minulý týždeň
zvolili v dennom centre Stráže za
predsedníčku Máriu Čenščákovú, v DC kresťanských seniorov
Annu Janikovskú, v DC Xenón
Jána Surmíka, v DC pri Zariadení
pre seniorov Jarmilu Mihálikovú
a v pondelok 16. marca v DC Veľká Máriu Kromkovú. Hodnotiace
schôdze čakajú ešte DC Limba,
Matejovce a Spišská Sobota.

•

ZHROMAŽDENIE členov
Klubu Sobotčanov sa bude konať
vo štvrtok 19. marca o 17. hod.
v zasadačke klubu v Spišskej Sobote.

•

ZAJTRA 19. marca o 19. hod.
môžu záujemcovia vidieť v Kinoklube Film Europa v Tatranskej
galérii film Sex, drogy a dane.

•

TOHTO roku to bude už po
19-ty krát, čo ulice miest a obcí
celého Slovenska zaplnia žlté
kvietky narcisu. Verejno-prospešná finančná zbierka Ligy
proti rakovine - Deň narcisov sa
uskutoční v piatok 27. marca.

•

V PIATOK 27. marca od 9. do
16.30 hod. bude Deň otvorených
dverí v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ v Gánovciach. Návštevníci sa oboznámia
so základnými meteorologickými
meraniami.

•

PRERUŠENIE
distribúcie
elektriny bude dnes 18. marca
od 7.20 do 15.30 hod. v Poprade
- Ulica Popradskej brigády č.d. 9,
741/8, 740/2, 740/4, v piatok 20.
marca od 13. do 16.30 hod. –
Ulica Levočská 68 ČOM 554566,
858/56 ČOM 604880, Levočská
ČOM 1372855, Levočská č.d. 40,
42, 44, 46, 48, 58, 857, 4209, 4941.

•

V NEDEĽU 15. marca bol
Svetový deň spotrebiteľských
práv, ktorý bol tohto roku zameraný na práva spotrebiteľov na
zdravé jedlo. Spoločnosť ochrany
spotrebiteľov v Poprade pripravila v projekte Senior Ombudsman
video pre ochranu práv seniorov,
ktorí si zdravú a kvalitnú stravu
často z rôznych dôvodov nemôžu
dovoliť.

•

NAJÚSPEŠNEJŠÍ slovenský
muzikál ôsmy svetadiel uvidia
záujemcovia v našom meste 26.
apríla v Aréne Poprad.
(ppš)

Sto dní nového vedenia mesta Poprad

(Dokončenie zo str. 1)
V rámci urbanizácie, koncepcie architektúry a rozvoja mesta
patrí do sto dní i sfunkčnenie
Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad, príprava
digitalizácie územného plánu
mesta a ďalšie. V oblasti bývania sa nová samospráva mieni
vrátiť k projektu Nový Poprad
a podporiť bývanie pre Popradčanov. K úspechom sa radí
i príprava nového študijného
odboru Univerzity Mateja Bela
pre Poprad a zámer stabilizovať vysoké školstvo v Poprade
zriadením samostatnej fakulty,
príprava Start-up centra pre
podporu nových projektov
a inovatívnych nápadov a ďalšie projekty pre mladých, ale
aj pre istoty v starobe. Vedenie
mesta plánuje tiež v budúcnosti podporiť cestovanie MHD,
ale i cyklodopravu, k známym
zámerom patrí takisto digitalizácia kina, mnohé kultúrne
podujatia a podpora športu po
jeho zmapovaní a podľa určitej
koncepcie.
Vízia nových predstaviteľov
mesta na desať rokov sa orientuje v oblasti oddychových zón na
vybudovanie lesoparku, Krížovej
cesty a rozhľadne
na Kvetnici, amfiteátra v tamojšom
kameňolome,
ďalej patrí medzi
zámery psí park,
využitie popradského rašeliniska,
protipovodňovej
nádrže Husí potok, bývalej jazdiarne na výstavy
zvierat, pre kone
a psov. V doprave sa zamerajú
na vybudovanie parkovacích
domov, riešenie dopravného
prepojenia Veľká, Aquacity
a centrum, prepojenie obchvatu Stráže, Levočská cesta a I/18,
riešenie lievika za zimným štadiónom a rekonštrukciu mosta, vybudovanie zvukovej steny
okolo železničnej trate a kruhové križovatky pred Billou,
Kostolom sv. Cyrila a Metoda
a v úseku Stráže - Aquacity.
Námestie sv. Egídia, ktorého
rekonštrukcia bola v minulom
roku odsunutá, plánujú riešiť
v súvislosti s výstavbou OC
Forum a s využitím expozície unikátnej kniežacej hrob-

ky v Podtatranskom múzeu.
V centre pozornosti sa ocitnú
i popradské cintoríny a ďalšie.
„V tomto roku by sme radi zrealizovali zvukovú stenu, zastávku
električky nad cintorínom vo
Veľkej, riešili ďalšie tréningové
plochy pri NTC, dobudovali
Hviezdoslavovu ulicu, vytvorili
psí park, vyriešili bývalú jazdiareň na Kvetnici a ďalšie,“ dodal
primátor.
J. Švagerko umožnil občanom
každý piatok popoludní, aby sa

s ním mohli osobne stretnúť.
Chce, aby primátora považovali
za občana ako každého iného
a mali možnosť obrátiť sa na
neho so svojimi problémami. Je
za osobné konfrontácie. Znesie
kritiku aj obvinenia, no klamstvá a anonymné nevyberané
útoky ho mrzia a nečakal ich,
hoci sa voči nim dokáže obrniť
vnútornou bariérou.
Prvý viceprimátor Igor Wzoš
oznámil potešujúcu správu, že
po veľmi dlhom období pribudlo medzi januárom a februárom v Poprade viac ľudí,
než odbudlo: „Verím, že sa to
stane trendom a Poprad bude
dobrá adresa na bývanie. Ľudia

prestanú odchádzať a naopak
začnú sa do nášho mesta sťahovať. Jednou z našich vízií je,
aby v Poprade ročne pribudlo
50-90 bytov, ktoré by mali byť
dostupné pre každého. Máme
tiež podpísané memorandum
o vysokom školstve s Univerzitou Mateja Bela a významnými podnikateľskými subjektmi.
Pôjde o fakultu priemyselného
inžinierstva, ktorá by mala
byť na území mesta zriadená
od 1. septembra 2016. Veľmi
si želám, aby sa
mesto Poprad stalo univerzitným
mestom, lebo pritiahne mladých
ľudí. Tí vytvárajú istý kolorit,
prinášajú
viac
dynamiky a toto
chceme
dosiahnuť.“ I. Wzoš sa
zmienil aj o projekte Smart City,
infraštruktúre
cyklochodníkov,
veľkých projektoch pre rozvoj
cyklodopravy, čím chce vedenie mesta napomôcť zmene
životného postoja obyvateľov
mesta k ekológii i vlastnému
zdraviu a ďalšie.
Druhý viceprimátor Pavol
Gašper podčiarkol: „V sociálnej
oblasti chcem viacej rozprúdiť
zapojenie ľudí do diania v meste,
čo sa prejavilo už teraz pri tvorbe
komunitného plánu. Zapojilo sa
do nej do 30 organizácií. V oblasti výstavby pokladám momentálne za najväčšiu výzvu digitalizáciu územného plánu, ale
hlavne vytvorenie geografického
informačného systému, ktorý
bude veľmi užitočný pre všetkých
obyvateľov.“
(mar)
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Populácia starne, seniori budú potrebovať ...

(Dokončenie zo str. 1)
Tohtoročný rozpočet na sociálnu oblasť v meste je už viacmenej uzavretý. Je na diskusii, koľko
peňazí odsúhlasia poslanci na
ďalší rok. Bol by som veľmi rád,
keby sa nám podarilo presvedčiť
poslancov o navýšení príspevku
pre sociálnu oblasť.“ Mesto
sa mieni angažovať i pri
poskytovaní priestorov pre
stretávanie sa a rôzne aktivity OZ a neziskových organizácií.
Etela Lučivjanská, vedúca
sociálneho odboru MsÚ v
Poprade konštatovala: „Komunitný plán sociálnych služieb
musí mesto vypracovať v súlade
so zákonom o sociálnych službách
a v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb. Sú
to predovšetkým zotrvanie v prirodzenom rodinnom prostredí,
ďalšou je pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľov a tým,
ktorí sú na hranici chudoby, a to
zriaďovaním tzv. nízkoprahových

centier a ďalšia priorita je zameraná na kvalitu poskytovaných
sociálnych služieb. Komunitný
plán mesta bude síce vychádzať z
národných priorít, ale aj z požiadaviek občanov a poskytovateľov
sociálnych služieb. Mal by nám

ukázať cestu, ako ďalej v sociálnych službách na území mesta
Poprad.“ E. Lučivjanská poukázala na to, že veľkou skupinou
občanov, ktorá potrebuje sociálne služby, sú seniori. Z vyše 51
tisíc obyvateľov Popradu je viac
ako 7 tisíc ľudí nad 65 rokov. „Index starnutia, teda podiel občanov
starších ako 65 rokov k celkovému
počtu obyvateľov, vychádza až na

13,9 perc., kým v roku 2004 bol
okolo 8 percent. Populácia starne,
čo predstavuje problém v celej EÚ
a tento trend sa prejavuje už aj
v Poprade. Mesto sa teda musí v
prvom rade zaoberať starostlivosťou o týchto občanov a ich dopyt
po sociálnych službách bude
vyšší,“ konštatovala vedúca
sociálneho odboru.
Martin Pikora z neziskovej organizácie Léthé
stretnutie uvítal, pretože
zosumarizovanie poskytovateľov sociálnych služieb
pomôže obyvateľom Popradu. Ján Maturkanič z
DOMKY - združenia saleziánskej
mládeže mesta Poprad doplnil:
„Od komunitného plánu očakávame, že oblasť mládeže nebude akcentovaná len cez kultúru a šport,
ale aj cez sociálne otázky. Osobne
si myslím a vieme i z našich skúseností, že mládež naozaj veľmi
potrebuje prevenciu pred patologickými javmi, ktoré sa rozmáhajú aj v Poprade.“
(mar)

Radnica si posvietila na priechody

Mesto Poprad vykonalo v rámci prevencie a zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky kontrolu
nasvietenia priechodov pre chodcov. Prekontrolovalo všetkých 50 nasvietených priechodov.
V šiestich prípadoch boli zistené poruchy v nasvietení priechodov inštalovanom na stĺpoch, v jednom
prípade bola zistená porucha nasvietenia zabudova-

ného vo vozovke. Na odstránení porúch sa pracuje.
Poprad bol medzi prvými mestami na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu bezpečnosti už v roku
2004 priechody pre chodcov striekané červenou
reflexnou farbou. Bezpečnosť chodcov zvyšuje
aj osvetlenie priechodov, ktoré v Poprade začali
montovať už v roku 2009.		
(mag)

Mzda v Prešovskom kraji zaostáva
za celoslovenským priemerom

Na Slovensku dlhodobo pretrvávajú značné rozdiely v zárobkoch medzi regiónmi, ktoré
súvisia aj s odlišnou odvetvovou
štruktúrou regionálnych trhov
práce. V Prešovskom kraji pri
nedostatku pracovných príležitostí zamestnanci v organizáciách s počtom zamestnancov 20 a
viac a v neziskových organizáciách zarobili v roku 2014 v priemere 745 eur, čo bolo najmenej
zo všetkých krajov v SR. V porovnaní s priemerom za SR to
bolo o 223 eur menej. Medziročne však priemerná nominálna
mesačná mzda v kraji vzrástla
o 4,9 %, čo znamená, že zamestnanci si prilepšili v priemere o
35 eur.
Z hľadiska odvetví, najvyššia
mzda (1 031 eur) bola v oblasti
odborných, vedeckých a technických činností. Do tejto sekcie
patria napríklad právne a účtov-

nícke činnosti, vedenie firiem,
architektonické a inžinierske činnosti, vedecký výskum a vývoj,
reklama a prieskum trhu, veterinárne činnosti. V ďalšom poradí najviac zarobili zamestnanci
v oblasti dodávky elektriny, plynu,
pary a studeného vzduchu (1 008
eur) a zamestnanci vo finančných
a poisťovacích činnostiach (955
eur). Najnižšiu mzdu (490 eur)
mali zamestnanci v ostatných činnostiach (napr. činnosti členských
organizácií, oprava počítačov,
osobných potrieb, potrieb pre domácnosť a ostatné osobné služby),
v činnostiach v oblasti nehnuteľností (559 eur) a zamestnanci v ubytovacích a stravovacích
službách (560 eur). Medziročne
najrýchlejšie rástla mzda v administratívnych a podporných činnostiach (o 26,8 %). Do tejto sekcie patria napr. prenájom a lízing,
sprostredkovanie práce, činnosti

cestovných agentúr a kancelárií,
bezpečnostné služby a ďalšie.
Z hľadiska okresov Prešovského
kraja, celokrajský priemer prekročili len 2 okresy, a to okres Poprad
(824 eur) a okres Prešov (802 eur).
Najvyšší medziročný nárast miezd
bol zaznamenaný v okresoch Vranov nad Topľou (o 12,3 %), kde
zamestnanci zarobili v priemere
703 eur a vo Svidníku (o 10,3 %)
so mzdou 626 eur. V okrese Humenné mzda dosiahla hodnotu
730 eur a vzrástla o 6,2 %. Pokles
priemernej nominálnej mesačnej
mzdy oproti roku 2013 bol zaznamenaný len v okrese Stropkov (o
13,6 %), v ktorom mzda dosiahla
hodnotu 669 eur. Najnižšiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu
v kraji mali zamestnanci v okrese
Bardejov (593 eur).
Šoltisová Zuzana
Štatistický úrad SR,
pracovisko ŠÚ SR v Prešove

•

Krátke správy

OKRESNÝ úrad Poprad pri
príležitosti Svetového dňa civilnej
ochrany organizuje dnes 18. marca v hoteli Satel v Poprade zhromaždenie územného záchranného systému civilnej ochrany
okresu spojené s vyhodnotením
úloh a ocenením najúspešnejších
osobností a zložiek.
TLAČOVÁ konferencia na
tému Tuberkulóza - diagnostika
a liečba pre všetkých sa bude konať v piatok 20. marca o 10. hod.
v NÚTPCHaHCH vo Vyšných
Hágoch.
CESTOVATEĽSKÝ festival
Cestou necestou sa uskutoční zajtra 19. marca v centre G2 bike &
coffee Pod Lesom. Program začne
o 18. hod.
CHOVATEĽSKÁ prehliadka trofejí za poľovnícku sezónu
2014/2015 sa bude konať v SOŠ v
Kežmarku na Garbiarskej ul. Verejnosť si ju môže pozrieť od 22.
do 25. marca v čase od 8. do 17.
hod. a 26. marca do 12. hod.
CELOSLOVENSKÁ súťažná
výstava kraslíc s názvom Krehká
krása Batizoviec bude prebiehať
od utorka 24. do nedele 29. marca
v Kultúrnom dome v Batizovciach
24. ROČNÍK Speleomítingu
bude v Dome kultúry vo Svite
v sobotu 28. marca. Jaskyniari
budú na ňom prezentovať objavy prieskumu jaskýň a krasov za
uplynulý rok u nás i v zahraničí.
KONCERT v retro štýle, na
ktorom bude účinkovať známy
český herec a spevák Ondřej Havelka a jeho orchester Melody
Makers sa uskutoční v utorok 31.
marca v Grand hoteli Bellevue
v Hornom Smokovci.
TOHTOROČNÚ jar privíta
v Grand Hoteli Kempinski High
Tatras legendárny umelecký súbor Lúčnica spolu s bohatým
sprievodným programom. Komorné vystúpenie pripravené exkluzívne pre túto príležitosť predstaví Lúčnica v sobotu 21. marca
so svojím orchestrom Zlaté husle.
MESTO Kežmarok v spolupráci s kolektívom autorov
spracováva ďalší diel monografie
o Kežmarku, v ktorej bude spracovaný politický a hospodársky
vývoj mesta od 2. polovice 18.
storočia po súčasnosť, školstvo a
kultúra od roku 1945 po súčasnosť. Do spracovania monografie
sa môžu zapojiť aj občania mesta,
tým že donesú fotografie a materiály, ktoré sa týkajú spomínanej
témy a obdobia na oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu MsÚ v Kežmarku. (ppš)

•
•
•
•

•
•
•

•
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Svetový deň vody
Svetový deň vody si pripomenieme 22. marca. Je to významný
deň najmä pre časť celosvetovej
populácie, ktorá trpí problémami
súvisiacimi s vodou a deň prípravy na hospodárenie s vodou
v budúcnosti. Prvýkrát bol Svetový deň vody vyhlásený Valným
zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992 na
konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) a o rok
na to sa konal prvýkrát.
Témou Svetového dňa vody pre
rok 2015 je „Voda a udržateľný
rozvoj“. Myšlienka poukazuje na
to, ako voda spája všetky oblasti,
ktoré musíme vziať do úvahy pri
vytváraní budúcnosti, akú chceme dosiahnuť.
Každý človek potrebuje každodenne prístup k vode na pitie,
varenie a osobnú hygienu. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča min. 7,5 l vody na osobu
a deň na to, aby mohli byť splnené základné požiadavky väčšiny
ľudí. Na svete nemá 748 miliónov
ľudí prístup ku kvalitnejšiemu
zdroju pitnej vody a 2,5 miliardy
nepoužíva kultivovanejšie zariadenia na osobnú hygienu.
Tak ako po minulé roky, aj
v tomto roku pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Poprade
chcú svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomôcť zodpovedať na
otázky týkajúce sa kvality vody.
Záujemcovia z okresov Poprad,
Kežmarok a Levoča tak môžu využiť 23. marca 2015 (pondelok)
konzultačné služby na RÚVZ
v Poprade v čase od 8. do 15.
hod., kde budú pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia
a zdravia poskytovať bezplatné poradenstvo v oblasti ochrany vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej významu pre
život a zdravie. Uvedené informácie je možné získať aj na telefónom
čísle 052/7125 451. V prípade záujmu budú môcť obyvatelia využiť
orientačné stanovenie hodnoty
dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody, ktoré je možné
priniesť vo vopred vypláchnutých
a čistých fľašiach.
Zároveň budú zamestnanci oddelenia hygieny životného
prostredia a zdravia v spolupráci
s obecnými úradmi v územnom
obvode RÚVZ Poprad aj v priebehu roka 2015 pokračovať v poskytovaní bezplatného poradenstva
v obciach bez možnosti napojenia
na verejný vodovod na príslušných obecných úradoch. (ruv)

Talianskeho hosťa očarila nedotknutá príroda a hory
Nedávna návšteva Popradčanov v talianskom Bassano del
Grappa má svoje pokračovanie. Luca Calzolari z Horského
klubu Alpino Italiano zavítal
koncom minulého týždňa do
Popradu a Tatier. Talianska
delegácia sa stretla s viacerými
zástupcami cestovného ruchu
v regióne a v piatok aj s primátorom Popradu Jozefom Švagerkom.
V talianskom hosťovi vyvolali Tatry dojem panenskosti,
čistej prírody a množstva otvoreného priestoru. O našich
veľhorách doposiaľ len počul,
teraz ich navštívil prvýkrát:
„Vo vašom regióne vidím veľký
potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, je tu čistá príroda
a hory, ktorými som očarený.
Konkrétne možnosti spolupráce
vidím vo vytvorení špecifických
balíkov ponúk pre talianskych
návštevníkov, ktorí by na Slovensko mohli priletieť na popradské letisko a potom sa prepravovať napríklad elektrickým
vláčikom, ale veľmi zaujímavé
sú aj nedotknuté národné parky a kúpeľný cestovný ruch. V
tom ste oveľa viac vpredu oproti
Taliansku, a to nielen v liečebných, ale aj welness a zároveň
relaxačných a zážitkových pobytoch.“ L. Calzolari ocenil
veľkú hrdosť Popradčanov na
tento región, s ktorou sa všade

Luca Calzolari (na foto prvý sprava) z Klubu Alpino Italiano sa minulý
piatok stretol s primátorom Popradu Jozefom Švagerkom a zástupcami
organizácií cestovného ruchu v našom regióne. FOTO - Marta Marová

stretával a považuje ju za dobrú stimuláciu, aby sa Tatry viac
propagovali.
Primátor J. Švagerko povedal:
„Pred dvoma mesiacmi sme začali spoluprácu a už sa ukazujú konkrétne kroky. Pre mňa je
najväčším poznaním to, že pre
Taliansko je zaujímavý kúpeľný
a relaxačný cestovný ruch. Mesto
Poprad by malo byť takým základným táborom pre celý región,
kde by návštevníci prišli a vracali sa, a odtiaľ vyrážali do Tatier,
Pienin či Slovenského raja. Našli
tu kultúru, šport, oddych. Toto je
cesta, ktorou sa chceme uberať.“
Fabio Bortolini z Občianskeho združenia pre mesto, ktorý
sa zaslúžil o rozvinutie vzťahov
s Bassanom del Grappa, podotkol:

„Už dva roky pracujeme na projekte slovenskej sekcie Horského
klubu, ktorý zastrešuje 306 tisíc
členov - milovníkov hôr. Jeho
vytvorenie v regióne významne
prispeje k propagácii slovenského cestovného ruchu.“ Pozná
špecifické potreby talianskych
turistov a na druhej strane
slovenské možnosti. Vie, že
spolupráca medzi odborníkmi
v cestovnom ruchu z oboch
krajín je nevyhnutná. Za dôležité považuje i zaangažovanosť
popradského letiska. Ponuka
produktov cestovného ruchu by
mala byť prispôsobená talianskemu naturelu a požiadavkám
v oblasti športu, horolezcov,
trekingistov, cyklistov, či rodín s deťmi.
(mar)

Hámorovou ďalšou osemtisícovkou bude Manaslu

Nemá rád slovné spojenie pokoriť, zdolať či dobyť horu.
Tvrdí, že pred prírodou a veľkými horami sme maličkí. Peter
Hámor má pred nimi rešpekt a
úctu. Za desiatky rokov, čo mu
je horolezectvo celoživotným
poslaním, sa presvedčil, ako vedia byť horstvá nevyspytateľné
a kruté. Dosiahol už veľa štítov
- stál trinásťkrát na vrcholoch
osemtisícoviek, z toho dvakrát
na Annapurne.
Chýbajú mu už len dve osemtisícovky, ale hovorí, že mu nič
nechýba. Bolo by to rúhanie,
je vďačný aj za to, čo sa mu už
podarilo. Minulý štvrtok odišiel do Himalájí, aby vyliezol
na Manaslu (8163 m.n.m.). Ako
posledná, zatiaľ nedosiahnutá,
osemtisícová hora mu zostane
Dhaulágiri. I tú však už pozná,
pred šiestimi rokmi sa dostal do
výšky jej 6400 metrov.
„Hlavným cieľom tohtoročnej

expedície je Manaslu. Tento masív
má viacej vrcholov, chceli by sme
sa spolu s rumunským horolezcom
Horiom Colibasanuom pokúsiť o
výstup na Manaslu Nord. Znie to
ako predvrchol toho veľkého Manaslu, ale ide o samostatne stojacu
horu, ktorá je veľmi pekná. Podľa
plánu by sme sa mali vrátiť koncom mája,“ povedal nám tesne
pred odchodom P. Hámor. Najprv
absolvuje aklimatizáciu v údolí
Solo Khumbu, neskôr sa k nemu

pridá Horia. Popradčan si už bol
Manaslu pred necelými dvoma
rokmi obzrieť, lebo vie, ako sa
„kopce“ v posledných rokoch
dosť menia. Chcel byť pripravený
a preto si šiel presondovať a spoznať budúci cieľ. Dúfa, že odvtedy sa veľa nezmenil, a keď budú
dobré podmienky, dostane sa na
vrchol. Minulý týždeň dodal, že
hory sú nevypočitateľné, práve
pod Manaslu už tretí týždeň čakal
Simone Moro na svoju príležitosť
v base kempe. Napadlo 2,5 metra
nového snehu a mali čo robiť, aby
udržali základný tábor v chode.
P. Hámor však verí, že masív
mu dá šancu. Je toho názoru, že
vymoženosti techniky do hôr
nepatria, preto ide do Himalájí
tak, ako do Tatier. „Ideme ako
na normálny výstup v normálnych kopcoch. Akurát, že Himaláje sú o niekoľko tisíc metrov
vyššie ako Kriváň alebo Svišťový
štít,“ dodal.
(mar)
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Cesta za domovom pomáha nechceným zvieratkám

Na začiatku bola láska ku
zvieratám. Tá zostala Popradčanke Viktórii Paperákovej,
predsedníčke
občianskeho združenia (OZ) Cesta za
domovom dodnes. Ibaže ju
doviedla až ku konkrétnym
skutkom. Spolu s ďalšími
nadšencami založili v novembri minulého roku OZ na záchranu túlavých a nechcených
psíkov. Stalo sa tak potom, čo
našla vyhodené šteniatko a
popradský útulok ho nemohol
prijať, lebo bol plný.
„Tak som si povedala, že ostane u nás doma s tým, že mu
nájdem domov, čo sa aj stalo,“
uviedla Viktória. S dobrovoľníkmi sa združili a vytvorili sieť
ľudí, ktorí si berú do dočasnej
opatery túlavých psov. Z darov,
s pomocou sponzorov a z internetových aukcií zachovalého
šatstva získavajú prostriedky na
očkovanie či kastráciu nechcených psíkov a mačiek, ako aj
na ich stravu. „Dočasných opatrovateľov hľadáme prostredníctvom inzerátov a najmä cez prezentácie na našej facebookovej
stránke. Od nášho vzniku máme

už vyše 4 tisíc ľudí, ktorí odoberajú a zdieľajú naše príspevky
na Facebooku a pomáhajú nám.
Od jesene minulého roku sa nám
podarilo umiestniť k novým majiteľom vyše 30 zvierat z mestského útulku a 40-50 tých, ktoré
sme sami našli na ulici,“ zhrnula
V. Paperáková. Zistili tiež, že v
Poprade je veľmi veľa túlavých
mačiek, ktoré sa nekontrolovane množia, preto sa chcú postarať o ich kastráciu. Prispejú
tak ku zníženiu počtu túlavých
zvierat. OZ má momentálne 6
psích zverencov, ktorí si hľadajú
nový domov. Traja sú dospelé
psy, tri sú šteniatka. „Je medzi
nimi aj psík Quido (na foto),
ktorý sa trištvrte roka túlal v
osade a nikto mu nevedel pomôcť. Zatiaľ sa nám nepodarilo
nájsť mu nových pánov,“ dodala

Pietna spomienka v Poprade

Pietna spomienka, ktorá bude venovaná obetiam prvého transportu
zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz sa uskutoční pod
záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica v Poprade v stredu 25. marca.
Program sa začne o 15.30 hod. kladením vencov pri pamätnej tabuli
obetí holokaustu na železničnej stanici v Poprade. O 16. hod. otvoria v
Tatranskej galérii v Poprade výstavu Igiho Brezu Smrť holubíc, ku ktorej
sa o 16.30 hod. pripojí poeticko-hudobné pásmo Priezračný smäd. Recitovať bude Adriana Ballová a Peter Vilhan s hudobným sprievodom Nataše Kotelešovej a Márie Šabakovej.			
(ppp)

predsedníčka OZ. Dočasným
opatrovníkom sa môžu stať ľudia nad 18 rokov a je žiaduce,
aby s pestúnstvom psa súhlasila celá rodina. Veď je to veľký
záväzok. „Túlavých psíkov je v
Poprade veľa a dobrovoľníkov
nikdy nie je dosť. Najviac sa na
dočasnú opateru dajú rodiny
s deťmi, psičkári, ale aj ľudia,
ktorí psíka nemajú, ale uvažujú,
že si ho zadovážia. Takto si to
môžu vopred vyskúšať,“ povedala Miriama Gavalierová, jedna
z dobrovoľníčok pôsobiacich v
OZ Cesta za domovom. Sama
si najprv vzala psa do opatery,
no tak si na neho zvykla, že si
ho už adoptovala.
O psoch v Poprade prebieha na sociálnych sieťach veľká
diskusia. V. Paperáková zhodnotila, že všetko je v ľuďoch.
Keď ona dokáže pozbierať exkrementy po neraz piatich chlpáčoch, o ktorých sa dočasne
stará, pre nikoho by nemal byť
problém pozbierať výkaly po
svojom štvornohom miláčikovi.
Ani niekedy nepriaznivé reakcie
ju neodradia od trvalej pomoci
nemým tváram.
(mar)

Spýtali ste sa
primátora
Čitatelia našich novín môžu
zasielať otázky do novej rubriky
Spýtali ste sa primátora 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, nebude uverejnené).
Urážlivé či dehonestujúce otázky alebo otázky súkromného charakteru budú vyradené.
(red)

Záchrana horolezca
V sobotu 14. marca boli vo večerných hodinách požiadaní záchranári HZS z Vysokých Tatier
o pomoc pre českého horolezca
na Zamkovského chate.
Muž počas dňa absolvoval horolezeckú túru, pri návrate však
neďaleko chaty spadol a poranil
si chrbát. Záchranári po príchode zraneného 51-ročného muža
ošetrili a pripravili na transport.
Pomocou skútra bol dopravený
k domu HZS v Starom Smokovci,
kde bol odovzdaný privolanej posádke RZP.
(hzs)

Galavečer venovaný učiteľom

Pri príležitosti Dňa učiteľov usporiada mesto Poprad v utorok 24. marca o 17. hod. v Dome kultúry v Poprade slávnostný
galavečer.
Súčasťou programu bude aj vyhodnotenie ankety Naj pedagóg
2015, nebude chýbať udeľovanie ďakovných listov a na záver divadelné predstavenie s prekvapením.
V ankete Naj pedagóg sa môže verejnosť zapojiť do hlasovania
o najsympatickejšieho učiteľa ešte do piatka 20. marca na webovom sídle mesta Poprad.				
(ppv)

Jarné upratovanie v meste Poprad

Mesto Poprad ako
každoročne aj v roku
2015 organizuje na obvyklých
miestach jarné upratovanie. Pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK) sú určené pre občanov mesta, nie pre podnikateľské
subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti
v súlade so zákonom a na vlastné
náklady.
VOK-y sú určené pre občanov, ktorí sa prostredníctvom
nich môžu bezplatne zbavovať
drobného stavebného odpadu
a objemového odpadu. Počas
jarného upratovania sa môžu
občania mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad,
ktoré však nesmú byť ukladané
do VOK-ov, ale vedľa nich. Do
VOK-ov nesmú byť ukladané
stavebné odpady, elektroodpad,

tráva, lístie, nebezpečný odpad a
pod. Veľkoobjemových odpadov,
drobných stavebných odpadov,
elektroodpadov, trávy, lístia, skla
a pod. sa môžu občania celoročne
zbavovať v zbernom centre na Ul.
L. Svobodu v Poprade.
Dodržiavanie termínov a pravidiel pri nakladaní s odpadmi
v čase jarného upratovania bude
pravidelne monitorovať Mestská polícia Poprad a v prípade
ich nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút.
(pmb)
Lokality, kde budú umiestnené
VOK-y
Od 27. marca do 2. apríla 2015:
Centrum mesta - Ul. Hviezdoslavova, Ul. levočská, Ul. sadová,

Ul. banícka, Ul. Popradskej brigády, Ul. Bernolákova, Ul. Murgašova, Ul. okružná (garáže),
Juh III - Ul. Suchoňova, Ul. jesenná, Ul. Záborského.
Od 10. do 17. apríla 2015:
Juh I, II - parkovisko pri bytovom dome Antimón, lokalita za
bytovým domom Váh a Bárium,
Spišská Sobota - Ul. B. Němcovej
(unimo), pri ZŠ, Ul. košická, pri
cintoríne, Sobotské námestie, Nižany (pri mostíku), Ul. Gattingerova.
Od 17. do 24. apríla 2015:
Západ - Ul. 29. augusta, pred bytovým domom Šípka, za cestnými
stavbami, garáže pri hoteli Olympia,
Matejovce - Ul. Puškinova, Ul.
Bezručova/J. Kráľa, Továrenská

štvrť, Ul. Allendeho pri
garážach, Matejovské námestie, Ul. lidická.
Od. 24. apríla do 1. mája 2015:
Veľká - Ul. na letisko (potraviny
Fresh a pri viadukte), Ul. vodárenská (pri autobus. zastávke),
Ul. Scherfelova, Ul. nová (pri križovatke), Ul. široká (pri učilišti),
Ul. stavbárska, Ul. jarmočná, futbalový štadión,
Kvetnica - pri klzisku.
Od 1. do 8. mája 2015:
Juh V, VI - Ul. L. Svobodu, bytový
dom Labe, Ul. Šrobárova, bytový
dom Sázava a pri OSBD, parkovisko pri bytovom dome Amur,
Stráže - Ul. P. Jilemnického (pri
záhradkách), pri ihrisku, v parku,
Ul. F. Hečku, Ul. Štefánska, Ul.
Švermova.
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Oslávili štvrťstoročie svojho vzniku

Vtedajší klub dôchodcov
pri Zariadení pre seniorov na
Komenského ulici v Poprade
vznikol iba necelý rok po otvorení vtedy ešte Domova - penziónu pre dôchodcov. Klub sa
časom premenoval na denné
centrum, ale stále rovnako pomáha penzistom tráviť zmysluplne voľný čas aj v starobe. A
to už rovných 25 rokov.
Na štvrtkovej hodnotiacej
schôdzi si pripomenuli štvrťstoročie tohto DC. Mária Kornajčíková zaspomínala, že ustanovujúca schôdza sa konala 25.
januára 1990 a mali 75 členov.
Prvou predsedníčkou bola
Dagmar Krišová, postupne sa
na poste vystriedalo 5 predsedníčok, až po dnešnú Jarmilu Mihálikovú, ktorú členovia
zvolili za predsedníčku opäť.
M. Kornajčíková túto funkciu
zastávala pred ňou dlhých se-

demnásť rokov.
Jedinou žijúcou
členkou prvého
výboru DC je
87 ročná Helena
Kozáková
(na
foto prvá sprava).
Osadenstvu zariadenia postupne
pribúdajú roky,
ale stále nechýba
záujem o život
okolo nich. Do činnosti DC
patria rôzne prednášky, výstavy,
výlety, kvízy, stretnutia s jubilantmi, účasť na rozmanitých
podujatiach, ktoré organizuje
mesto. Novozvolená predsedníčka J. Miháliková zhodnotila
činnosť za minulý rok: „V súčasnosti máme 53 členov, z toho 37
v zariadení na Komenského a 16
na Okružnej ul. Schádzame sa
každý štvrtok popoludní. Medzi
najzaujímavejšie aktivity, ktoré
sme usporiadali v minulom
roku patrili fašiangové posedenie, posedenie k MDŽ,
jarná vychádzka do Batizoviec, Senior párty, beseda
o právnej ochrane seniorov,
o ochrane pred „šmejdmi“,
výstava Spomienky alebo
Láska ide cez žalúdok, boli
sme sa pozrieť v kúpeľoch

Gánovce, na kačacích hodoch a
ďalšie.“ Seniorov mimoriadne
potešil aj slávnostný štedrovečerný obed s prezidentom SR
Andrejom Kiskom. Na schôdzi
tiež poďakovali dlhoročnej
kronikárke DC Eve Skokňovej za doterajšiu kronikársku
prácu.
Členov DC pozdravil primátor Popradu Jozef Švagerko,
ktorý ubezpečil, že mesto sa o
starších občanov postará tak,
aby ich staroba bola dôstojná.
Viceprimátor Pavol Gašper
im zaželal hlavne veľa zdravia
a radostný život. Svojich „kolegov“ za všetky denné centrá
pozdravila predsedníčka DC
zo Spišskej Soboty Kamila Kukurová, spevácka skupina Senior zo Spišskej Novej Vsi a
ďalší hostia.
(mar)

Recitátori mieria na krajské kolo

V stredu 11. marca sa v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade konalo okresné kolo súťaže
v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Prózou si účasť na krajskom kole vybojoval v I.
kategórii Samuel Kundrata zo Spojenej školy na
Letnej ulici v Poprade, v II. kategórii Krištof Župník zo Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade,
v III. kategórii Ivana Mečárová zo Spojenej školy
na Letnej ulici v Poprade, vo IV. kategórii Patrícia
Bialončíková z Gymnázia Kukučínova Poprad.

Poéziou si miestenku v krajskom kole zaslúžil v I. kategórii Michal Murár zo Spojenej školy
na Letnej ulici v Poprade, v II. kategórii Samuel
Špirek zo ZŠ Spišské Bystré, v III. kategórii Daniel
Štefánik zo Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade a vo IV. kategórii Michaela Dzamková zo Súkromného Gymnázia na Ul. Rovná v Poprade.
Pre I. až III. kategóriu je krajské kolo naplánované na 24. apríla v Starej Ľubovni, IV. kategória bude
súťažiť v rámci kraja 25. apríla v Prešove.
(ppv)

Turisti majú najväčší záujem o hrady

Najnavštevovanejším kultúrnym zariadením v Prešovskom samosprávnom kraji za
rok 2014 bolo jednoznačne
Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni. Hrad a skanzen si
v minulom roku prišlo pozrieť
145 681 návštevníkov, z toho
viac ako tretina z nich pricestovala zo zahraničia.
Druhá priečka v návštevnosti
patrí tradične Šarišskému múzeu v Bardejove. Päť expozícií
v Bardejove a Bardejovských
Kúpeľoch si v roku 2014 prišlo
pozrieť 55 300 návštevníkov.

Tretiu najvyššiu návštevnosť si
udržalo Múzeum v Kežmarku,
ktoré spravuje druhý hrad v pôsobnosti krajskej samosprávy Kežmarský. Múzeum v minulom
roku zaevidovalo viac ako 34 000
návštevníkov. Najväčší záujem
spomedzi aktivít múzea je o tradičné letné podujatie počas festivalu Európske ľudové remeslo.
Múzeum v januári tiež zvíťazilo vo verejnom hlasovaní a získalo ocenenie najlepšie kultúrne
zariadenie v Prešovskom kraji za
rok 2014.
Podľa štatistiky návštevnosti si

v minulom roku prišlo pozrieť
Podtatranské múzeum v Poprade
14 000 návštevníkov. Múzeum je
v súčasnosti celkom zatvorené
kvôli komplexnej rekonštrukcii,
počas ktorej bude pripravená aj
špeciálna expozícia vzácneho
exponátu - kniežacej hrobky.
Múzeum by malo byť opätovne
otvorené až koncom roka 2016.
Zhodne, po 13 000 návštevníkov, zaevidovali v roku 2014
dve galérie v pôsobnosti krajskej
samosprávy - Tatranská galéria v Poprade a Šarišská galéria v Prešove.
(vef)

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
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.)
Nedeľa 22. marec o 10. hod./
DK Poprad - Klub Zóna
VÍTANIE JARI
Tvorivá dielňa pod vedením
Marianny Ďurasovej pre šikovné deti a pre ich rodičov.
Vstupné: 1 €
Streda 25. marec o 10. hod./
DK Poprad - divadelná sála
KATAPULT
RETRO TOUR 2015
Legendárna rocková skupina
na turné pri príležitosti svojho
40-ročného pôsobenia: Olda
Říha, Ondřej Timpl a Andy
Budka.
Vstupné: 14 €
Informácie a predpredaj: MIK
052/7721 700 a TICKETPORTÁL.sk.
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Iné svety v podaní Ľubomíra Korenka

V piatok 13. marca sa v priestoroch Art clubu Tatranskej galérie
v Poprade uskutočnila vernisáž
výstavy Iné svety, ktorej autorom
je Popradčan Ľubomír Korenko.
Ľubomír Korenko (na malej
foto) je rodákom z Kežmarku, ale
žije a tvorí v Poprade. Istý čas pôsobil v Anglicku, kde svoje obrazy
vystavoval. V Poprade, konkrétne
v Spišskej Sobote, po prvýkrát prezentoval svoje obrazy pred dvoma
rokmi a toto je jeho druhá autorská
výstava v meste, kde žije. V tomto
medziobdobí absolvoval výstavy v širšom okolí, ale aj v českých
mestách Olomouc a Ostrava.
Kým v Spišskej Sobote prevládali v jeho podaní viac portréty,
tentokrát zozbieral 41 abstraktných diel. „Počas dvoch rokov som
sa posunul o krok vpred a verím, že

stále budú pribúdať nové inšpirácie
a nové nápady,“ povedal 35-ročný
výtvarník.
Ľ. Korenko vyštudoval dizajn
a profesionálne sa venuje videoprojekcii. Nerád sa škatuľkuje, ale niektorým vplyvom podľahol. „Dizajn
mi dal základy anatómie a kresby.
Ovplyvňujú ma aj umelci z môj-

ho okolia a tiež Vincent van Gogh.
Zo smerov ma inšpiruje expresionizmus,“ prezradil autor výstavy,
ktorý má v pláne najbližšie opäť
vystavovať u našich západných susedov v Čechách. Iné svety v jeho
obrazoch môže verejnosť obdivovať
v priestoroch Tatranskej galérie do
24. apríla 2015.
(mav)

Preskočenie základov poctivej kresby sa ukáže
Už 52. ročník regionálnej, medziokresnej súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Poprad,
Kežmarok a Levoča otvorili minulú stredu v priestoroch organizátora - Podtatranského osvetového strediska v Poprade - Spišskej Sobote. Výstava pod názvom Výtvarný salón 2015 potrvá do 2. apríla.
Do súťaže sa zapojilo 13 autorov s 57 prácami. „Je
potešiteľné, že sa popri osvedčených, objavujú aj noví
autori. Žánrovo boli využité techniky od počítačovej
grafiky cez perokresby, ale sú vystavené aj práce insitných umelcov z dreva či kovu,“ konštatoval Vladimír
Vlado z POS. Odbornú porotu však mrzelo, že do
kategórie autorov do 25 rokov neprišla ani jedna práca. Porotca František Žoldák tiež poukázal na malú
účasť a kriticky sa vyjadril: „Úroveň výtvarných prác je
takmer rovnaká a stagnujúca. Chýba väčšia konkurencia. Takisto bolo zastúpených málo výtvarných techník.
Väčšinou maľba temperou, pastelom či olejom, ale je
aj veľa iných ako akvarel, akryl, dekoratívne a kombinované techniky, ktoré sa nevyužili. U niektorých začínajúcich autorov musím aj trošku vytknúť, že im chýba poctivá kresba. Zrazu chcú byť veľkí umelci. Akoby
„čínskym“ skokom sa chcú dopracovať k profesionálnym
výsledkom, a to je potom na tej tvorbe vidieť.“
V kategórii kresba neprofesionálnych autorov vo veku
Zima využíva posledné
mrazivé dni pre spiacu prírodu, pred jarným zobúdzaním. Teraz
už záhradkári odkladajú posledné
odrezky ročných vrúbľov do pivníc. Od začiatku marca je potrebné
pripravovať sa v záhradách na skleníkové, či pareniskové predpestovávanie výsevov a na ošetrovanie
kríkov a stromov.
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Poprade, sídliaci
vo Svite, začína s poradenstvom
cez kontakt v kancelárii v Dome
kultúry vo Svite. Určené sú však
aj termíny na ukážku predjarných
rezov. V spolupráci s predsedami
mestských ZO Máj, Štokava 1 a 2, a
Breziny vo Svite, chceme uskutočniť ukážky priamo v záhradách 21.

Policajné správy

•

V
POPOLUDŇAJŠÍCH
hodinách vo štvrtok 12. marca
bola vykonaná osobitná kontrola na teritóriu Okresného
riaditeľstva Policajného zboru
Poprad, zameraná na kontrolu zákazu požívania alkoholických nápojov alebo iných
návykových látok vodičmi vozidiel, na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky
nemotorovými účastníkmi, na
používanie reflexných prvkov
alebo reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami.
Policajti sa zamerali taktiež na
kontrolu dodržiavania povinnosti vodičov voči chodcom a
k zabezpečeniu dodržiavania
povinností chodcov voči vodičom, ako aj na dodržiavanie
ustanovených alebo obmedzených rýchlostí jazdy vozidiel. Do výkonu celookresnej
kontroly bolo zaradených 24
policajtov. Počas tohto výkonu služby bolo zistených 53
priestupkov.

•

od 25 do 60 rokov porota 1. cenu neudelila. 2. miesto
obsadil Karol Košík a 3. Aneta Tormová (na foto),
čestné uznanie si odniesla Júlia Ďurásová. V rovnakej
vekovej kategórii, ale v grafike, získala 1. miesto Melánia Jandurová, 2. nebolo udelené, 3. Júlia Ďurásová
a v maľbe 1. miesto Rastislav Hablák, 2. Karol Košík a
3. Jozef Čekovský. Čestné uznanie dostala Aneta Tormová. V kategórii autorov nad 60 rokov v kresbe udelili
iba 1. miesto Jánovi Krivoňákovi, v maľbe 1. Eleonóre
Hablákovej, 2. Jurajovi Ujházymu a 3. Emilovi Farkašovskému. V kategórii insitnej plastiky obsadil 1. miesto
Anton Budzák, 2. Ján Veteška a 3. Miloslav Semančík.
Ocenené práce postupujú do krajskej súťaže Výtvarné spektrum 2015 v Humennom.
(mar)
sa potrebuje zbaviť nadmerného obrastu, poškodených
konárov, ale aj rezom pozastaviť
nadmerný rast, aby sme zabránili
nezmyselným vysokým rozkonáreniam stromov. Mladý strom
potrebuje výchovný rez, starší zas
zmladiť, ale aj presvetliť.
Až po týchto úkonoch prichádza predjarný postrek proti prezimujúcim škodcom a tým, že urobíme spomínané rezy, ušetríme
na predjarnom postreku, ktorého
by bolo treba viac na neorezanom
strome. OV dokáže poskytnúť pomoc pre kolektívy či jednotlivcov
po dohode aj v týždni na tel. čísle
0908 283 833 a 0903 893 794.
Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ

ZÁHRADKÁR V MARCI
marca v ZO Štokava 1 a 2 od 9. do
10. a od 12. do 14. hod. a 4. apríla
v ZO Máj od 9. do 11. a v ZO Breziny od 12. do 14. hodiny.
V Kežmarku budú ukážky 28.
marca v ZO Pri Horárni a poslednej ukážky, ktorá bude v Poprade
v ZO Juh 4 za traťou sa môžu
záujemcovia zúčastniť 11. apríla od 10. hodiny. Výbor OV SZZ
sa poteší hojnej účasti a dúfa, že
odborné ukážky predjarných rezov pomôžu všetkým k zdravej a
dobrej úrode v tomto roku. Prečo
rezať? Je to prirovnanie k človeku
- tiež chodíme k odborníkom s
vlasmi, aby sme si udržiavali pekný účes a mali zdravé vlasy. Strom

POPRADSKÝM kriminalistom sa podarilo objasniť zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok,
jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi,
spáchaný formou spolupáchateľstva, z ktorého boli následne
obvinení dvaja muži z okresu
Poprad a dvaja muži z okresu
Brezno. Obvinení muži z Popradu opakovane viackrát mesačne navštevovali obec v okrese Brezno, kde zakupovali od
spolupáchateľov pervitín, ktorý následne predávali v meste
Poprad. Mesačne do Popradu
zadovažovali drogu v hodnote
približne tisíc eur. Naposledy
v stredu 11. marca si neoprávnene zadovážili metamfetamín
(pervitín) o celkovej hmotnosti 1,41 gramov. Z uvedeného
množstva by bolo možné pripraviť od 27 až do 107 obvykle
jednorazových dávok drogy.
Získané drogy následne distribuovali na ďalšie miesta a predávali predovšetkým na území
mesta Poprad. Všetci muži boli
obmedzení na osobnej slobode a umiestnení do cely policajného zaistenia. Popradský
vyšetrovateľ spracoval podnet
na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny hrozí obvineným
trest odňatia slobody na tri až
desať rokov.
(krp)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Správny život? Urob svoju vec vo svete čo najlepšie.

W. James

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 18. marca má meniny - Eduard, zajtra 19. marca - Jozef,
v piatok 20. marca - Víťazoslav, v sobotu 21. marca - Blahoslav,
v nedeľu 22. marca - Beňadik, v pondelok 23. marca - Adrián
a v utorok 24. marca - Gabriel.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 13. marca 2015
vo Veľkej s

Jozefom Petejom,
56-ročným

V sobotu 14. marca 2015
vo Veľkej s

Andrejom Kovaľom,
75-ročným

V pondelok 16. marca 2015
vo Veľkej s

Evou Kanarekovou,
76-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 18. marca 2015
o 13.30 hod. vo Veľkej s

Jánom Kováčom,
72-ročným

V stredu 18. marca 2015
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Mgr. Jánom Mikom,
85-ročným

Ako bezpečne pozorovať
zatmenie Slnka
Čiastočné zatmenie Slnka budeme môcť pozorovať v prípade
priaznivého počasia aj v Poprade 20. marca 2015 od 9.43 do 12.03
hod. s maximom o 10.52 hod. Július Koza z Astronomického ústavu SAV Tatranská Lomnica nám poskytol základné pravidlá o bezpečnom pozorovaní Slnka.
Intenzívne žiarenie slnečného disku je vážnou hrozbou pre ľudský
zrak. Nedodržanie základných pravidiel pozorovania Slnka čo len na
zlomok sekundy môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo úplnú stratu
zraku. To platí aj počas čiastočného zatmenia Slnka. Aj 1% z celkovej
plochy slnečného disku má dostatočnú intenzitu, aby za nepriaznivých okolností napáchalo na ľudskom zraku nenapraviteľnú škodu.
Treba preto dodržať nasledujúce pravidlá a postupy:
1. Nikdy sa nedívajte nechráneným zrakom priamo do Slnka.
2. Ak ste si nie úplne istý, že váš slnečný filter je bezpečnou ochranou
zraku pri pozorovaní Slnka, poraďte sa s jeho predajcom alebo sa obráťte na niektorú z hvezdární a planetárií alebo pracovníkov Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.
3. Bez priameho dohľadu skúseného odborníka sa nikdy nedívajte do
ďalekohľadu alebo hľadáčika namiereného na Slnko, a to ani v prípade, keď má filter.
4. Nenechávajte v dosahu malých detí bez dozoru akýkoľvek ďalekohľad alebo iný optický prístroj.
5. Nikdy sa nedívajte do Slnka cez fotoaparát alebo kameru.
Bežne predávané slnečné okuliare nie sú dostatočnou ochranou
zraku na priame pozorovanie Slnka aj vtedy, ak majú najvyšší ochranný faktor.
Bezpečnou, kvalitnou a lacnou pomôckou pre pozorovanie Slnka,
či už priamo alebo pomocou ďalekohľadu je fólia Baader AstroSolar. Praktickým a jednoduchým prostriedkom sú i fóliové slnečné
okuliare, ktoré má v ponuke veľa internetových obchodov a takisto
tmavé zváračské okuliare s najvyšším stupňom tmavosti. Najviac
odporúčaná je projekčná metóda s ďalekohľadom upevneným na
statíve, kedy je obraz Slnka premietaný na projekčnú plochu kolmú na pozdĺžnu os ďalekohľadu.			
(ppp)

Vyzvi srdce k pohybu

Regionálne úrady verejného
zdravotníctva pod gestorstvom
RÚVZ Banská Bystrica sa podieľajú na príprave celonárodnej
kampane Vyzvi srdce k pohybu,
ktorá je zameraná na zvýšenie fyzickej aktivity dospelej populácie.
Štúdie o spôsobe života
nášho obyvateľstva potvrdzujú veľmi nízky stupeň
pohybovej aktivity nielen
u osôb so sedavým zamestnaním, ale aj u mladej generácie.
Veľmi málo ľudí si uvedomuje, že
nedostatočná intenzita pohybovej
aktivity je pri vzniku srdcovocievnych a ostatných civilizačných
ochorení rovnakým rizikovým
faktorom ako je napr. fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoké hodnoty
cholesterolu a ďalšie. Paleta pohybových aktivít, ktoré pomáhajú k
zlepšeniu zdravia je široká a každý
si môže vybrať druh, ktorý mu naj-

viac vyhovuje. Sú to pohybové aktivity vytrvalostného charakteru, do
ktorých sú zapojené veľké svalové
skupiny ako chôdza, beh, plávanie,
bicyklovanie, aerobik a pod.
Preto by bolo vhodné, aby v
dňoch od 23. marca 2015 do 14.
júna 2015 sa do kampane Vyzvi srdce k pohybu
zapojilo čo najviac osôb.
Podrobnejšie informácie
o zapojení do súťaže nájdete na webovej stránke www.
ruvzpp.sk. Podmienkou prihlásenia sa do súťaže a zaradenia
do zlosovania je vykonávať a
evidovať počas štyroch týždňov
pohybové aktivity v rozsahu nad
30 minút denne.
Každý, kto sa kampane zúčastní
zaručene zvíťazí, aj keď nebude
vylosovaný. Kto v aktivitách bude
naďalej pokračovať vyhrá zdravie.
Je to málo?
(ruv)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 18. marca - Medovka - Poliklinika Alexandra, zajtra 19. marca
- Lekáreň Nemocnice Poprad,
v piatok 20. marca - Dr. Max ZOC Max, v sobotu 21. marca
- Sunpharma - Tesco, v nedeľu
22. marca - Primula, v pondelok
23. marca - Zlatý had a v utorok 24.
marca - Sunpharma - Tesco.
Medovka: Poliklinika Alexandra,
Tatranské nám., Lekáreň Nemoc-

nice Poprad: Banícka 28, Dr. Max
- ZOC Max: Dlhé hony 1, Sunpharma: Tesco, Teplická cesta
3, Primula: Dostojevského 12,
č. t. 773 13 95, Zlatý had: Novomeského 19, č. t. 773 10 26.
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
Bude sa vám
mimoriadne
dariť v práci, ale aj v rodine. Očakávajte samé dobré správy.

Niektoré veci
sa vyriešia
samé a nemali by ste do nich zasahovať. Iba by ste všetko skomplikovali.

Podarí sa vám
získať možnosť privyrobenia. Využite ju, lebo
sa z toho môže vykľuť hlavná práca.

Vďaka
nečakaným
peniazom si budete môcť dovoliť
kúpiť nejakú vec, po ktorej už dávno túžite.

Príjemný týždeň prinesie
veľa dobrých výsledkov. Budete sa
môcť mnohými vecami pochváliť.
Prejavíte
svoje kvality,
ktoré okolie nadovšetko ocení.
Čakajú vás aj príjemné stretnutia
s novými ľuďmi.

Veľmi šťastné
obdobie na
vzťahy, ale v práci budete musieť
zabrať. Čaká vás veľa zmien.
Budete sa tešiť
z rodiny. Je
možný prírastok alebo oznámenie
o zásnubách a blízkej svadbe.

Stane sa vám
nejaká prekvapujúca udalosť, ktorá vás donúti
zamyslieť sa nad nejakým vzťahom.

Vaše plány
zmení niečo
nečakané, ale bude to vo váš prospech. Je možná lepšia práca.

Spoľahnite sa
na ľudí okolo
seba a viac im dôverujte. Veľa z
nich vás uznáva a chce vás podporiť.

Dočkáte sa
uznania vašich schopností. Vďaka vašej intuícii sa vyhnete nejakej ošemetnej situácii.
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Bezplatné publikácie

Finančná správa pripravila
pre verejnosť bezplatné publikácie „Sprievodca daňami“ a
„Postupy účtovania“. Sú voľne
dostupné na stiahnutie na portáli finančnej správy a prinášajú komplexný prehľad platnej
legislatívy v oblasti daní a účtovníctva.
Ide o aktuálne verzie zákonov
na rok 2015. Publikácia pri jednotlivých daňových zákonoch
obsahuje odkazy na finančnou
správou vydané metodické pokyny a usmernenia, ktoré sú
zverejnené na portáli FS SR.
K ustanoveniam daňových zákonov, ktoré sú aktuálne novelizované, sú pridané aj komentá-

re. Pri dani z pridanej hodnoty
sa okrem toho pri niektorých
ustanoveniach uvádzajú príkladom aj čísla rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vydané k danej
problematike.
Na rovnakom princípe je postavená aj publikácia „Postupy
účtovania“. Verejnosť sa môže
dostať ľahko a bezplatne nielen
k platnej legislatíve, ale aj ku
ďalším aktuálnym informáciám, ktoré sa týkajú konkrétneho
ustanovenia v zákone.
Obe publikácie sú bezplatne na stiahnutie/prezeranie na
https://www.financnasprava.
sk/sk/legislativa/sprievodca-danami-a-uctovnictv. (ppm)

Inzercia

Kúpim 1-izb. na starom
Juhu s balkónom, neprerobený,
mám seriózny záujem. Inf.: č.
t.0911 432 264.
3/15-K
Hľadáme distribútorov reklamných materiálov v Poprade.
Inf.: č. t. 0911 623 572 alebo mail:
poprad@redpost.sk
28/15-R
Dám do prenájmu 3-izb.
byt v Kežmarku. Inf.: č. t.
0910 917 114.
30/12-R
Reštaurácia SABATO v Poprade - Spišskej Sobote na Sobotskom nám. 1730/6 prijme ihneď kuchára do TPP. Inf.: č. t.
0905 350 920.
31/12-R

•

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Predám brúsku na parkety.
Inf.: č. t. 0911 211 421. 10/15-P
Predám rodinný dom v Gánovciach, pozemok 825 m2, 65 000
€. Inf.: č. t. 0911 566 814. 12/15-P
Predám dva hektáre pôdy v
podtatranskej oblasti. Inf.: č. t.
0908 070 967.
13/15-P
Predám šaty na 1. sv. prijímanie za 20 €, prípadne dohodou.
Inf.: č. t. 0949 319 155. 14/15-P

•
•
•
•

•
•
•
•

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Joliota Curie, súp. č. 732, or. č. 25
v Poprade o celkovej výmere 52,50 m2, katastrálne územie Poprad,
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore,
na liste vlastníctva č. 2807. Nebytový priestor je vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 1 583,- €
Slovom: Jedentisícpäťstoosemdesiattri eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 26. marca 2015 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82,
052/716 72 97, 0910890244				
PP-30

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

Informácie a predpredaj vstupeniek:

PP-7

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

Hokejistky idú za bronzom

Hokejistky ŽHK Poprad po
semifinálovej prehre 1. ligy
s Petržalkou vstúpili cez víkend
do boja o bronzové medaily
proti Prešovu úspešne. V sérii
na tri víťazné zápasy vedú 2:0.
V prvom zápase v sobotu na
domácom ľade bola pre dievčatá
najväčšou prekážkou motivácia
a to sa podpísalo aj pod tesný
výsledok. O deň neskôr, opäť
pred domácim publikom, už hrali
zodpovednejšie a dokázali Šarišanky zdolať presvedčivejšie. „Hra
Prešova nás prekvapila, nečakali
sme taký odpor. Urobili sme prvý
krok a v Prešove chceme rozhodnúť
hneď v prvom zápase. Máme zlato
i striebro, chýba nám do zbierku už
len bronz,“ uviedol v nedeľu tréner

ŽHK Poprad Milan Skokan.
Výsledky zápasov o tretie
miesto: 1. zápas v sobotu 14.
marca ŽHK Poprad - ŽHK 2000
Šarišanka Prešov 2:1 (0:0, 1:1,
1:0), góly Poprad: 28. a 41. Lucia
Ištocyová (K. Obercianová).
2. zápas v nedeľu 15. marca
ŽHK Poprad - ŽHK 2000 Šarišanka Prešov 3:0 (2:0, 0:0, 1:0),
góly Popradu: 7. Gabriela Žitňanská (M. Staroňová), 15. Janka
Čulíková (P. Gorecká), 46. Patrícia Gorecká (J. Čulíková).
Program: 3. zápas v sobotu 21.
marca o 17. hod. ŽHK 2000 Šarišanka Prešov - ŽHK Poprad, prípadný 4. zápas v nedeľu 22. marca
o 14. hod. ŽHK 2000 Šarišanka
Prešov - ŽHK Poprad. (mav)

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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Futsalisti sa štýlovo rozlúčili so sezónou

Futsalisti FC K_Corp Poprad
v piatok večer zavŕšili premiérové účinkovanie v druhej najvyššej súťaži Open lige. Futsalový
galavečer bol plný zaujímavostí
a v samotnom zápase 17. kola
sa Popradčania rozlúčili s fanúšikmi rekordnou výhrou nad
FC Bulls Trnava 21:0.
Sezónu zhodnotili predstavitelia klubu na tlačovej konferencii za účasti vzácnych hostí.
Nasledoval bohatý program,
v ktorom sa predstavili malí nádejní futsalisti, cheerleaderky,
nový maskot, ale aj výber toho
najlepšieho, čo popradský futsal ponúka v krátkom zápase
hviezd. Nechýbali súťaže pre divákov a individuálne ocenenia
hráčov. Ťahákom bol samotný
súboj Popradčanov s Trnavou,
v ktorom si rekordným víťazstvom 21:0 zabezpečil nováčik
súťaže pekné tretie miesto spomedzi deviatich účastníkov.
„Mojím veľkým želaním bolo
vrátiť futsal do Popradu. Ani vo
sne by ma nenapadlo, že za tak
krátky čas sa nám to spoločne
podarí. Vytvorili sme jedinečný
projekt Podtatranskej futsalovej
ligy stredoškolskej a medzi prvými na Slovensku sme ho rozšírili
aj medzi dievčatá. Najlepších

•

Krátko zo športu

STARŠÍ žiaci VK Junior
2012 Poprad odohrali v sobotu
14. marca 14. kolo MSR oblasti
Východ na domácej palubovke proti ŠK Chemes Humenné. V oboch zápasoch zvíťazili
zhodne 3:2. V sobotu 21. marca
ich čaká dvojzápas 15. kola v telocvični Spojenej školy Letná od
10. hod. proti VK MIRAD Prešov. V nedeľu 15. marca nastúpili
kadetky VK Junior 2012 Poprad
v 14. kole MSR oblasti Východ
proti ŠK ELBA Prešov. V oboch
zápasoch prehrali zhodne 0:3.
BASKETBALISTI BK Iskra
Svit neuspeli vo štvrťfinálovej
sérii Eurovia SBL hranej na tri
víťazné zápasy proti MBK Handlová. Výsledkom 0:3 na zápasy sa pre nich sezóna skončila
a ukončili ju na piatom mieste.
V DRUHÚ marcovú sobotu
sa vo Vysokých Tatrách uskutočnil XIV. ročník Memoriálu Vlada
Tatarku. Medzinárodné preteky
horských služieb so spomienkou
na Petra Šperku najlepšie zvládol

•
•

hráčov sme vybrali do tréningového procesu a zapojili sme sa
do Open ligy. Tretie miesto považujem za úspech,“ zhodnotil
premiérovú sezónu FC K_Corp
Poprad športový manažér klubu
Miroslav Kalnaši. „Chceme byť
regionálnym klubom a pracovať
s hráčmi zo širokého okolia. Len
vďaka mládeži vieme rásť ďalej.
Chystáme premiérovú sezónu
súťaže základných škôl,“ pokračoval prezident FC K_Corp Poprad Stanislav Kalakaj.
To, že sa v Poprade pracuje na
úrovni, potvrdzuje aj nominácia
dvoch hráčov do mládežníckych reprezentačných výberov
Slovenska. Jedným z nich je Pe-

Milan Madaj z OS HZS Západné
Tatry, ktorý vyhral kategóriu B
nad 40 rokov, stal sa celkovým
víťazom a prevzal aj putovný pohár. Víťazom kategórie A do 40
rokov sa stal Ján Korenko z OS
HZS Vysoké Tatry.

•

NA Štrbskom Plese sa cez
víkend stretol rekordný počet
profesionálnych aj rekreačných
bežcov na lyžiach v druhej časti
majstrovstiev Slovenska v behu
na lyžiach. V pretekoch s hromadným štartom sa v sobotu
medzi mužmi tešil z víťazstva
Peter Mlynár z ŠKP Štrbské
Pleso, medzi ženami triumfovala Alena Procházková z klubu
Slávia Banská Bystrica. V nedeľu čakali pretekárov tímové
šprinty voľnou technikou. Medzi
mužmi zvíťazil tím JASE Látky,
medzi ženami KL Nováky. Vo
verejných pretekoch nechýbali
ani aktívni propagátori - bratia
Timkovci zo skupiny No Name.
Víťazom týchto pretekov sa stal
Lukáš Olejár.
(ppv)

ter Vernarec. „Futsal je atraktívna hra s množstvom šancí a gólov. Hrá sa rýchlejšie a sme často
v kontakte s loptou,“ porovnával
futsal s veľkým futbalom. Slovo
dostal aj najlepší strelec celej
súťaže a kapitán Popradu Adrián Tropp, ktorý tiež musí voliť
medzi trávnikom a palubovkou.
„Celý život som hrával futbal, ale
zatiaľ sa to dobre prelína. Máme
menej oddychu, ale dá sa to
zvládnuť.“
Futsalový klub spod Tatier
má do najbližšej budúcnosti
smelé plány a teší sa z dobrej
spolupráce a podpory zo strany
partnerov. „Podľa mojich informácií bola priemerná návšteva

v Poprade najvyššia v rámci celej
futsalovej súťaže na Slovensku
vrátane extraligy. Urobili sme
veľa systémových krokov, aby
naša podpora bola dlhodobá. Pre
fanúšikov sme pripravili niekoľko
noviniek. Dali sme vyrobiť veľké
množstvo reklamných predmetov
a tiež klubové balíčky s klubovými kartami, ktoré ponúkajú
množstvo výhod,“ uviedol na
tlačovke zástupca generálneho
partnera zo spoločnosti K_Corp
Peter Košalko.
K príkladnej práci v oblasti
futsalu prišiel osobne popradským funkcionárom klubu zablahoželať aj predseda Slovenského futsalu Dušan Dobšovič.
„Som rád, že sa Poprad vrátil na
futsalovú mapu a verím, že sa s
ním čoskoro stretneme aj v najvyššej súťaži,“ zdôraznil.
Vedenie klubu FC K_Corp
Poprad už pomýšľa na nasledujúci ročník Open ligy. Letnú
prípravu vyplnia hráči veľkým
futbalom a v auguste sa začnú
postupne sťahovať do haly.
Trénovať budú už aj s juniormi, ktorých možno čaká premiéra v juniorskej extralige
a cieľom klubu z dlhodobého
hľadiska je tiež udržať hráčov
pri futsale.
(mav)

Na MSR aj chlapci z Popradu
Minulý týždeň sa v Poprade
konalo krajské kolo v basketbale
starších žiačok i žiakov. Obe kategórie boli rozdelené do dvoch
skupín a víťazi postupovali priamo do finále o postup na majstrovstvá Slovenska.
Dievčatá súperili pod košmi telocvične ZŠ na Komenského ulici a v Aréne Poprad v utorok 10.
marca. Zo skupiny A sa do finále
bez straty bodu prebojovala ZŠ
Mierová zo Svitu, ktorá zastupovala okres Poprad. Jej súperom bol
víťaz skupiny B - ZŠ z Lendaku.

Z postupu na MSR sa po tesnom
triumfe 28:25 tešili Lendačanky.
Chlapci bojovali o postup na celonárodné majstrovstvá vo štvrtok
12. marca. V telocvični ZŠ Komenského sa v skupine A predstavilo aj
domáce družstvo. Súperom nedali
žiaci tejto školy žiadnu šancu a suverénne dokráčali do finále, kde
sa stretli s víťazom skupiny B - ZŠ
Ľubotice, ktorá hrala svoje zápasy
v Aréne Poprad. Napínavý duel
vyznel po výsledku 17:11 lepšie pre
domácich a tí sa tešili z postupu na
šampionát v Seredi.
(ppv)

FK Poprad

mi dvoma zápasmi figurujú na
postupovej šiestej priečke, ale
okrem Rimavskej Soboty, ktorá
stráca tri body, sa už na nich doťahuje Lokomotíva Košice aj Dolný
Kubín. Záver základnej časti bude
ešte napínavý.
Výsledok: 20. kolo v sobotu
14. marca MFK D. Kubín – FK
Poprad 2:0 (1:0).
Program: 21. kolo v sobotu
21. marca o 15. hod. FK Poprad MFK Zemplín Michalovce. (ppv)

Futbalisti FK Poprad nezačali
jarnú časť DOXXbet ligy Východ
najideálnejšie. Najskôr sa museli v domácom prostredí skloniť
pred umením hráčov Liptovského Mikuláša a postupovú istotu
do baráže nespečatili ani v Dolnom Kubíne. Hrozivá je hlavne
ich produktivita, keďže v oboch
dueloch ani raz neskórovali.
Popradčania pred zostávajúci-
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Kamzíci potrápili favorita

Hokejisti
HK
Poprad si v najdramatickejšej
sérii
štvrťfinále Play-off
Tipsport Extraligy
zabezpečili postup medzi štyroch
najlepších cez Zvolen. Doma si
vynútili siedmy rozhodujúci zápas
na ľade súpera. V riadnom hracom čase, ani v predĺžení gól nepadol. Vo štvrtej sérii samostatných
nájazdov rozhodol o triumfe kamzíkov Richard Rapáč. Už v pondelok odštartovali Popradčania semifinálovú sériu na ľade obhajcu
titulu z Košíc a veľa nechýbalo, aby
uspeli. Druhý duel tohto atraktívneho derby sa odohral v utorok 17.
marca po uzávierke vydania novín
Poprad.
Výsledky: 6. zápas v stredu 11.
marca HK Poprad - HKM Zvolen 5:4 (1:1, 3:0, 1:3), góly Popradu: 12. Arne Kroták (S. Takáč, J.
Makovský), 21. Arne Kroták (L.

Hvila), 31. Arne Kroták (J. Stals,
S. Takáč), 35. Ľuboš Bartečko (D.
Gríger, L. Paukovček), 52. Dávid
Gríger (J. Kasík, S. Takáč).
7. zápas v piatok 13. marca
HKM Zvolen - HK Poprad 0:1
po s. n. (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0, 0:1),
rozhodujúci nájazd premenil
Richard Rapáč.
1. zápas semifinále v pondelok 16. marca HC Košice - HK
Poprad 5:4 (0:2, 2:2, 3:0), góly
Popradu: 3. Richard Rapáč (P.
Boltun), 16. Dávid Gríger (R.
Suchý, L. Paukovček), 31. Andreas Štrauch (D. Brejčák), 35.
Radoslav Suchý (L. Paukovček, Ľ.
Bartečko).
Program: 3. zápas v piatok 20.
marca o 17. hod. HK Poprad HC Košice, 4. zápas v sobotu
21. marca o 17. hod. HK Poprad
- HC Košice, prípadný 5. zápas
v utorok 24. marca o 17. hod.
HC Košice - HK Poprad. (ppv)

FAM-kári prehrali vo finále

V nedeľu 15. marca sa v Aréne
Poprad uskutočnil 5. ročník medzinárodného futbalového halového turnaja o pohár Slovensko
- poľského priateľstva chlapcov
do 14 rokov. Organizátorom
podujatia bola Futbalová akadémia mládeže Poprad, ktorá sa so
svojím výberom v silnej konkurencii desiatich tímov nestratila.
FAM Poprad obsadila v skupine A suverénne prvé miesto, keď
nestratila ani bod a dosiahla skóre zo štyroch zápasov 12:1. O niečo vyrovnanejšia bola skupina B,
kde triumfoval tím KAC Košice.
Popradčania prešli aj v semifi-

nále cez poľský UKS 2 Zakopane
po výsledku 4:1 a vo finále sa stretli
s Akadémiou Juventus Žilina. Gól
v 15 minútovom hracom čase nepadol a o víťazovi turnaja rozhodol rozstrel. V ňom mali pevnejšie nervy Žilinčania a odnášajú si
pohár pre víťaza. Na treťom mieste sa umiestnil tím UKS 2 Zakopané, ktorý zdolal v boji o bronz
KAC Košice 3:1.
Najlepším hráčom turnaja sa
stal Daniel Štetiar z Juventusu Žilina, najlepším brankárom Dávid
Regásek z TJ Družstevník Unín
a najlepším strelcom Samuel Výrostek z FAM Poprad.
(ppv)

Šachový turnaj

Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2014/2015 sa
uskutoční v sobotu 21. marca v ZŠ Dostojevského v Poprade.
Hrať budú chlapci aj dievčatá v kategóriách 19, 14, 11 a 8 rokov švajčiarskym systémom s hracím časom 2 x 15 minút. Usporiadateľom turnaja je CVČ Poprad, LŠ Poprad a ZŠ Dostojevského. Prezentácia bude
prebiehať od 9.30 hod. Hlavným organizátorom je Bartolomej Marci
z CVČ Poprad, t. č. 0911 127 536, mail: marcib@post.sk.
(ppp)

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
15 kg len za 9,17 Eur

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

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

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
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Poľovníci sa popýšili trofejami

Poľovníci zo 16 poľovníckych združení v pôsobnosti
Obvodnej poľovníckej komory Poprad vystavujú v týchto
dňoch približne dvesto trofejí
ulovených v sezóne 2014/15.
Ako miesto chovateľskej prehliadky si tentoraz zvolili
priestory Tatranskej galérie.
Predseda popradskej ObK
Bystrík Kiska vyjadril spokojnosť s výsledkami poľovníkov,
ktorú verejnosti predstavili aj
v katalógu. V uplynulej sezóne

uložili vyše 500 kusov jelenej,
200 kusov srnčej a vyše 330
kusov diviačej zveri. Uviedol: „Medzi najcennejšie vždy
patria trofeje jelenej zveri (na
foto). Máme v nej dve zlaté
medaily. Najsilnejšiu jeleniu
trofej ulovil Drahoš Brezula
z PZ Kozí Kameň s hodnotou
viac ako 214 bodov CIC, druhú
zlatú ulovil Štefan Jurčo z rovnakého PZ. Najsilnejšia srnčia
trofej patrí Slavomírovi Knižkovi z PZ Dubina. Dosiahli sme
tiež 5 zlatých trofejí diviačej zveri.
Najhodnotnejšou
je od Valentína Galika z PZ
Smrekovica. Tohto roku nemáme
zlatú trofej muflonej zveri, čo nás
trochu mrzí, ale
verím, že sa tak
stane v budúcej

sezóne.“ Predseda zhodnotil aj uplynulú
zimu.
Kým
december bol
ešte
mierny,
január s veľkou nádielkou
snehu
sťažil
zveri životné
podmienky. Poľovníci sa však
o ňu dobre starali a napĺňali
kŕmidlá, aby mala dostatok
potravy.
Predseda hodnotiteľskej komisie Šimon Škoviera konštatoval: „Sme spokojní, čo sa týka
početnosti zveri, ktorá nám narastá a takisto nám vzrástla aj
trofejová kvalita jednotlivých
druhov zveri.“ Valentín Galik,
člen hodnotiteľskej komisie
a zároveň úspešný lovec s najsilnejšou diviačou trofejou
v sezóne 2014/15, podčiarkol:
„Prehliadka je zásluhou všetkých

poľovníkov v regióne. Je výsledkom toho, že sa venujú lesu, prírode, práci okolo zveri a starostlivosti o ňu.“
Poľovníci vystavujú tiež trofeje medveďa, jazveca, vlka,
psíka medvedíkovitého a kamzíka. Chovateľská prehliadka
prebiehala v dvoch etapách.
Prvá sa v minulých dňoch
uskutočnila v priestoroch Štátnych lesov TANApu v Tatranskej Lomnici. Popradská etapa
v TG je otvorená ešte dnes 18.
marca od 9. do 17. hod. a zajtra
od 9. do 12. hod.
(mar)

Týždeň slovenských knižníc
Podtatranská knižnica v Poprade sa do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc zapojí rôznymi podujatiami.
V pondelok 23. marca budú v jej priestoroch na
Podtatranskej ul. i v pobočke na Juhu 1 besedy so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou o knihe Odvážny
Brusko. V utorok 24. marca o 16.30 hod. sa v hlavnej
budove knižnice predstavia Ján Mičuch, Ján Petrík a
FAMA art - vydavateľstvo pôvodnej mladej slovenskej poézie a prózy, 26. marca bude metodický deň
pre učiteľov slovenského jazyka v spolupráci s oddelením školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade a o
17. hod. beseda so spisovateľkou Luciou Saskou. 27.
marca o 16.30 hod. sa uskutoční stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom ku knihe Velestúr spojené s
autogramiádou a rovnako 27. marca od 19. do 8. hod.
bude Noc s Andersenom pre žiakov 2. - 5. ročníka základných škôl.
Čitatelia sa tiež môžu tešiť na Deň bez poplatkov
vo štvrtok 26. marca, kedy sa nebude platiť za registráciu nového čitateľa a pri obnovení členstva a budú
odpustené poplatky za upomínanie vo všetkých oddeleniach a pobočkách Podtatranskej knižnice. K
sprievodným podujatiam sa zaradia výstavy, počítačový kurz pre seniorov a vyhlásenie súťaže Mladý literárny kritik.			
(ppp)
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