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Mesto ocenilo najlepších pedagógov Popradu

V pondelok 19. marca
sa v divadelnej sále Domu
kultúry konalo slávnostné
vyhlásenie 4. ročníka ankety Naj pedagóg 2018, ktorú
vyhlásilo mesto Poprad.
Do ankety bolo nominovaných spolu 18 pedagógov,
z toho bolo päť stredoškolských učiteľov. Spomedzi
nich si cenu prevzali:
V kategórii akčný/tvorivý
učiteľ ZŠ - Gabriela Leštachová Rošková zo ZUŠ na
Štefánikovej ulici, ktorá je
učiteľkou hudobnej náuky
a hry na flaute. Vo vyučovaní
využíva inovatívne metódy.
Výsledkom je úspech žiackych družstiev na krajskom
i celoslovenskom kole postupovej súťaže v hudobnej

náuke Hnúšťanský akord.
„Veľa mladých pedagógov
odchádza do zahraničia za
lepšími podmienkami, ale
pre mňa je aj takéto ocenenie motiváciou, aby som pokračovala v tom, čo robím,“
uviedla najmladšia ocenená
učiteľka, ktorá sa len tesne pred vyhlásením vrátila
s deťmi z Hnúšte, kde dve
družstvá získali prvé miesta.
V kategórii učiteľ s mimoriadnymi výsledkami
ZŠ - Mária Rybková zo ZŠ
s MŠ Jarná, ktorá bola priekopníčkou pri zavádzaní
nových projektov do materskej školy, čím inšpirovala aj
ostatné MŠ. „Evidentne ma
táto práca baví. Mám veľmi
ústretový kolektív, ktorý so

mnou úzko spolupracuje a
výsledky je vidieť,“ povedala.
V kategórii zaslúžilý učiteľ ZŠ - Jarmila Cervová

Peter Hámor vyrazil za ďalším dobrodružstvom

Stal sa najúspešnejším
športovcom mesta Poprad
i celého Prešovského kraja.
Ovenčený
krištálovým
krídlom však stále nekončí.
Popradský horolezec Peter Hámor vyrazil v závere
minulého týždňa za ďalším
himalájskym dobrodružstvom.
Najúspešnejší popradský
horolezec Peter Hámor sa
v piatok 16. marca vydal
spoločne s rumunským kolegom Horiom Colibăşanom
na cestu k Everestu vo dvojici
v ľahkom štýle, bez pomoci
kyslíka a výškových nosičov.
„S Horiom leziem už od roku
2011 a plán pretraverzovať
Everest zo severu na juh sa
v nás rodil od posledného festivalu horských filmov v Po-

prade. Po mesačnej aklimatizácii si vytvoríme základný
tábor vo výške 6400 metrov
na južnej ceste. Pôjdeme na
Everest cestou, ktorú vyliezli
v roku 1963 ako prví Američania a mnohí ju poznajú ako
Hornbeinovu cestu (Hornbein
couloir). Je to zložitá cesta, ale
keď sa nám podarí vystúpiť

na vrchol, zostúpime na druhú
stranu do južného sedla vo výške
tesne pod 8 tisíc
metrov. Odtiaľ by
sme chceli pokračovať na susedný
vrchol Lhotse po
severnom hrebeni.
Toto vyliezol ako
prvý Denis Urubko v máji 2010.
Každý horolezec chce skompletizovať celú himalájsku
podkovu, ktorú tvoria tri vrcholy. Ak pôjde všetko podľa
plánu, tak by sme chceli urobiť polovicu z nej,“ uviedol P.
Hámor, ktorý odletel minulý
týždeň v piatok z Bratislavy
cez Dubaj do Káthmandu.
(Pokračovanie na str. 12)

zo ZŠ s MŠ Komenského,
ktorá odpracovala 38 rokov
v školstve, z toho 21 rokov
vo funkcii riaditeľky školy.

Bola pre žiakov vždy oporou a vzorom a pre mladších kolegov inšpiráciou.

(Pokračovanie na str. 2)

Podtatranské múzeum
znovu otvára svoje priestory

Podtatranské múzeum
v Poprade otvorí svoje
priestory verejnosti po
komplexnej rekonštrukcii
hlavnej budovy múzea na
Vajanského ul. v Poprade
a mesiacoch príprav novej
expozície v stredu 28. marca 2018.
Komplexná rekonštrukcia
v rokoch 2015 - 2016 priniesla múzeu nový vzhľad
a úpravu exteriéru a moderný interiér. V roku 2017 sa
pozornosť a práce múzejníkov sústreďovali predovšetkým na realizáciu novej
expozície Poprad a okolie
v zrkadle vekov. Po schválení
finančných prostriedkov na
expozíciu Zastupiteľstvom
Prešovského samosprávne-

ho kraja a Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad
v auguste 2017 sa začali
práce na zhotovení vitrín
a ďalšieho mobiliára (deliace
steny, pódiá, špeciálne vitríny) expozície. Technická
náročnosť expozície a s tým
súvisiace množstvo problémov, spomaľovali celú realizáciu. V priebehu inštalácie
dochádzalo k viacerým väčším alebo menším zmenám
a úpravám architektonicko
- výtvarného riešenia expozície a v tej súvislosti aj
k zmenám v obsahovej náplni expozície. To boli hlavné dôvody, prečo múzeum
neotvorilo novú expozíciu
koncom minulého roka.
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

sa minulý pia•tokPOPRADČANIA
opäť pripojili k protestným zhro-

maždeniam Za slušné Slovensko. Neodradilo ich ani nepríjemné daždivé
počasie.
MIMORIADNA situácia v meste
Poprad, ktorú spôsobil požiar na Staničnej ulici v Matejovciach, naďalej
trvá. Vyše sto obyvateľov, ktorí prišli
o svoje príbytky, je zatiaľ stále umiestnených v kine Máj vo Veľkej. Krízový
štáb mesta Poprad pravidelne zasadá
a rieši vzniknutú situáciu. V súčasnosti sa pripravujú inžinierske siete
pre obytné kontajnery, ktoré sú postavené v lokalite Staničnej ul.
TESTOVANIE 9 čaká na 37 400
deviatakov na 1 445 základných školách dnes 21. marca. Aj popradskí
žiaci si overia svoje vedomosti z matematiky a z vyučovacieho jazyka.
Náhradný termín testovania pre tých,
ktorí sa ho nemôžu dnes zúčastniť
bude 5. apríla vo vybraných školách.
BEZPLATNÁ mediačná poradňa pre Popradčanov sa uskutoční vo
štvrtok 5. apríla od 14. do 16. hod.
na Mestskom úrade v Poprade. Rady
poskytujú mediátori z Mediačného
centra Poprad zapísaní v zozname
mediátorov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR.
DETSKÉ podujatie Noc s Andersenom sa bude konať aj tohto roku.
V piatok 23. marca od 19. hod. môžu
deti zažiť v Podtatranskej knižnici
v Poprade noc plnú rozprávok, hier
a zábavy.
TANEČNÉ divadlo ATaK pozýva na predstavenie novej inscenácie
o kráľovi Dávidovi, ktoré sa uskutoční v piatok 23. marca o 19.30 hod.
v Dome kultúry v Poprade.
OKRESNÉ kolo recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín sa v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutoční
v utorok 27. marca.
NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
(ppš)

•

•

•

•
•
•
•

V nedeľu
sa mení čas
V nedeľu 25. marca si posunieme svoje hodinky o jednu hodinu
dopredu. V tento deň o druhej
hodine stredoeurópskeho času
sa totiž mení zimný čas na letný. Vyplýva to z Nariadenia vlády
o zavedení letného času v roku
2017 a na najbližšie roky. Nariadením sa preberajú právne záväzné
akty Európskej únie.
(ppp)

Podtatranské múzeum znovu otvára svoje priestory

(Dokončenie zo str. 1)

Expozícia Poprad a okolie v zrkadle
vekov svojím obsahom, štruktúrou,
členením poskytne návštevníkovi
podstatné informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom,
duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a
okolia od praveku až po súčasnosť.
Svojím obsahom, prezentovanými
predmetmi korešponduje s tematickým zložením zbierkového fondu
Podtatranského múzea v Poprade a
predstaví už zdigitalizované zbierkové
predmety. Niektoré exponáty z fondu
archeológie, numizmatiky, etnografie,
histórie, umenia alebo knižnice múzea
budú prezentované po prvýkrát, prípadne po dlhšom čase. Nebude chýbať neandertálec z Gánoviec, výdreva
obetnej studne z Gánoviec z doby
bronzovej, vzácne mince, medaily,
odznaky, ninera - unikátny hudobný
nástroj zo 17. storočia, reštaurované
historické knižničné dokumenty zo
16. storočia, reštaurované umelecké
diela, vrstevnicová reliéfna mapa Vysokých Tatier, propagačné predmety
a tlačoviny z najvýznamnejších športových podujatí, množstvo fotografií
a ďalšie. Mnohé zbierkové predmety,
zaradené do expozície boli v predchádzajúcich rokoch reštaurované alebo
získané do zbierkového fondu múzea
prostredníctvom grantového programu Ministerstva kultúry SR, od roku
2016 Fondu na podporu umenia, alebo s prispením zriaďovateľa.
Na príprave a realizácii novej expozície múzeum spolupracovalo s viacerými odborníkmi, vedeckými a part-

nerskými inštitúciami.
Nová
expozícia
múzea, situovaná na
druhom nadzemnom
podlaží s plochou 346
m2 predstaví návštevníkom takmer 600 kusov zbierkových predmetov. Na druhom
nadzemnom podlaží,
v novom výstavnom
priestore (100 m2),
súčasne
sprístupní
múzeum výstavu pod
názvom Múzeum otvorené..., ktorá
priblíži doterajšie stavebné úpravy a
obnovu budovy, sídla múzea na Vajanského ulici.
Súčasťou komplexnej rekonštrukcie budovy Podtatranského múzea
v Poprade, bola aj príprava expozičných priestorov na prezentáciu
unikátneho archeologického nálezu - hrobky kniežaťa z Popradu Matejoviec z konca 4. stor. n. l. Päť
miestností na prvom nadzemnom
podlaží a jedna v suteréne určené
na novú expozíciu, zatiaľ nebudú
sprístupnené. Návštevníci novej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov, v časti venovanej neskorej dobe
rímskej, nájdu niekoľko originálnych
predmetov z hrobky, ktoré múzeu
zapožičal Archeologický ústav SAV
Nitra. Realizácia a otvorenie stálej
expozície hrobky si bude vyžadovať
osobitnú pozornosť, združenie finančných prostriedkov a úzku spoluprácu viacerých odborných inštitúcií
zo Slovenska aj zo zahraničia. Prvé
pracovné stretnutie odborníkov je

plánované už v apríli tohto roku.
Magdaléna Bekessová,
riaditeľka Podtatranského
múzea v Poprade
Podtatranské múzeum v Poprade
ponúka verejnosti v prvý deň svojho
otvorenia - v stredu 28. marca 2018
od 9. do 17. hodiny voľný vstup.
Voľný vstup platí iba pre individuálnych návštevníkov.
Počas Veľkonočných sviatkov a
veľkonočných prázdnin (29. marca
- 3. apríla 2018), umožní múzeum
prehliadku novej expozície pre deti
do 15 rokov v sprievode rodičov
zdarma, rodičia so vstupným.
Od stredy 4. apríla 2018 bude múzeum otvorené podľa platných otváracích hodín s riadnym vstupným.
Upozorňujeme návštevníkov, že
školské výpravy a organizované skupiny nad 8 osôb, je potrebné vopred
ohlásiť a rezervovať vstup, minimálne jeden pracovný deň vopred.
Viac informácií na webovej stránke múzea.

Mesto ocenilo najlepších pedagógov Popradu

(Dokončenie zo str. 1)

„Vždy som chcela byť učiteľkou, mala
som túto prácu rada a rozhodnutie
odísť do dôchodku nebolo ľahké. Toto
ocenenie by som dopriala každému
učiteľovi,“ prezradila.
V kategórii učiteľ s mimoriadnymi výsledkami SŠ - Silvia Bartošová
zo Spojenej školy na Ul. D. Tatarku, ktorá je dlhoročnou učiteľkou
predmetu biológia a chémia v bilingválnej sekcii Gymnázia na Ul. D.
Tatarku v Poprade. V rokoch 2014
- 2017 dosiahla mimoriadne výsledky so svojím žiakom Oliverom Pitoňákom, ktorého počas jeho štúdia
pripravovala na veľmi úspešné biologické olympiády. „Chcela som robiť
niečo úplne iné, ale osud to zariadil
tak, že som učiteľkou. Dostala som
sa však do úžasnej školy, kde máme
výborných žiakov a ešte lepších kolegov,“ priznala.
V kategórii zaslúžilý učiteľ SŠ Dušan Žiška z Obchodnej akadémie

v Poprade, ktorý bol dlhoročným
pedagogickým zamestnancom školy
v aprobácii dejepis - slovenský jazyk
a literatúra. Dvadsať rokov pôsobil
ako zástupca riaditeľky školy pre
všeobecno-vzdelávacie predmety.
Bohaté boli jeho mimoškolské aktivity v prospech školy, mesta i regiónu. „V rebríčkoch prísnych učiteľov
som nikdy neskončil horšie, ako na
druhom mieste. Keď som sa pýtal
žiakov, či mám morálne právo na to,
aby som bol prísny, tak mi povedali,
že áno. Počas mojej učiteľskej kariéry
som učil viacero dnes známych osobností a počas slávnosti som uviedol
dve, a to pána primátora a tiež Petra Bondru, ktorý je diamantom na
mojom školskom náhrdelníku,“ pochválil sa.
V kategórii akčný/tvorivý učiteľ SŠ
ocenenie nebolo udelené. Ocenenia
najúspešnejším pedagógom odovzdali primátor mesta Poprad Jozef
Švagerko, viceprimátor Popradu Igor

Wzoš, ako aj vedúca odboru školstva,
mládeže a športu MsÚ v Poprade
Edita Pilárová. Poslední dvaja menovaní boli spoločne s poslankyňou
MsZ Alenou Madzinovou členmi
hodnotiacej komisie. „Chceme si uctiť prácu pedagógov, ktorí pracujú pre
naše deti. Pripravujú ich do života a
ukazujú im určitú cestu ako sa orientovať. Vychovávajú z nich poctivých,
slušných a úspešných ľudí,“ skonštatoval J. Švagerko. „Dôkazom toho, že
vyberáme naozaj dobre, bol aj úvod
dnešného oceňovania, keďže tesne
pred vyhodnotením dorazila jedna z
učiteliek priamo z celoslovenskej súťaže, kde jej žiaci získali dve prvé miesta
pre Poprad. Máme výborných žiakov
a kvalitných pedagógov. Želám si, aby
hodnota vzdelania išla viac do popredia,“ uzavrel I. Wzoš.
Všetci prítomní si v sále Domu
kultúry za odmenu užili divadelné predstavenie Pyžamo pre šiestich.			 (ppv)
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Pietna spomienka na obete prvého transportu

V Poprade sa počas víkendu uskutočnia podujatia na pamiatku obetí
prvého transportu židovských žien a dievčat zo
Slovenska do koncentračného tábora v Auschwitzi. Stalo sa tak 25. marca
1942 a z popradskej železničnej stanice bolo odvezených tisíc žien a dievčat.
Z nich prežilo len dvadsať.
V programe je v sobotu 24. marca o 12.30 hod. pietna spomienka na prvý
transport pri pamätnej tabuli na budove Gymnázia na
Kukučínovej ul. v Poprade. O 16.30 hod. v Tatranskej
galérii na Hviezdoslavovej ul. sa uskutoční predstavenie

Predĺžené hodiny

Vzhľadom na to, že počas posledných marcových
dní sú už pravidelne veľmi
vyťažené daňové úrady,
rovnako ako Call centrum
finančnej správy, predĺži
finančná správa úradné hodiny. Na podanie daňového
priznania k dani z príjmov
zostávajú už len necelé dva
týždne. Podať ho treba najneskôr do 3. apríla 2018 .
Počas posledných marcových dní budú posilnené
úradné hodiny na daňových
úradoch, rovnako ako prevádzkové hodiny Call centra
finančnej správy. V pondelok, v utorok a v stredu 26.,
27. a 28. marca budú daňové
úrady k dispozícii daňovníkom od 8. do 17. hod., vo
štvrtok 29. marca až do 18.
hod. a v utorok 3. apríla až
do 19. hod. Call centrum
finančnej správy bude fungovať v pondelok 26. marca
od 8. do 24. hod., v utorok až
štvrtok 27. až 29. marca od 8.
do 19. hod. a v utorok 3. apríla od 8. do 24. hod.
(ppp)

knihy Ladislava Grosmana Nevesta a premietanie dokumentárneho filmu Oľgy Pohankovej Posolstvo pre život
z cyklu Nezabudli sme. O 18. hod. sa v Dome kultúry
v Poprade bude konať pod záštitou predsedu vlády SR
koncert speváckeho zboru Eben Ezer a klezmerbandu
Mi Martef pod názvom Na krídlach pokoja - Al kanfej
hašalom. V rámci programu bude aj prezentácia knihy
Izrael - malá krajina veľkých darov autorky Anny Ondrušekovej. Vstup je voľný.
V nedeľu 25. marca o 15. hod. sa uskutoční kladenie
vencov pri pamätnej tabuli obetí holokaustu na železničnej stanici v Poprade.
V pondelok 26. marca sa pre žiakov popradských
stredných škôl uskutočnia prednášky Martina Korčoka
na tému Tragédia slovenských Židov a Mateja Beráneka Protižidovská propaganda počas prvej vlny deportácií v roku 1942.			
(ppm)

Prvá svetová vojna zasiahla
do životov miliónov ľudí

V divadelnej sále Domu kultúry
v Poprade sa v nedeľu podvečer pod
záštitou primátora Popradu Jozefa
Švagerka uskutočnil program k 100.
výročiu vzniku Československej republiky a rovnakému výročiu ukončenia prvej svetovej vojny.
Diváci videli netradičné spracovanie
folklóru - folklórny muzikál Z-B-O
† H-O-M. Folklórny súbor Vranovčan prišiel s posolstvom úcty k životu.
V dvojhodinovom predstavení ukázal
životné osudy dedinčanov, do života
ktorých
zasiahla vojna.
Na javisku sa
odvíjali tragické, ale aj komické príbehy
ľudí, ktorých
postoje,
city
aj konanie sa
v rôznych generáciách aj v
rôznych kútoch
sveta
nemenia. ZBOHOM
môže znamenať rozlúčku,

rôzne pocity aj stavy. V tomto prípade to boli rôzne druhy rozlúčok a ich
rôzne prežívania. Prvá svetová vojna
trvala od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918. Zámienkou vojny sa stal
atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda.
Boje v Európe sa viedli na viacerých
frontoch (východný, západný, taliansky, balkánsky a ďalšie). V tomto celosvetovom konflikte zahynulo takmer
10 mil. vojakov a približne 7 mil.
civilistov.		
(kpa)

Krátke správy

PRI príležitosti Svetového me•teorologického
dňa a Svetového

dňa vody usporadúva Slovenský
meteorologický ústav pre širokú
verejnosť Deň otvorených dverí na
svojich regionálnych pracoviskách.
Aerologické a radiačné centrum
v Gánovciach si záujemcovia budú
môcť prezrieť v piatok 23. marca od
9. do 16. hod.

a mestách združe•nýchV vOBCIACH
OZV Envi-Pak vyseparovali v

minulom roku viac ako 106 tisíc ton
triedeného odpadu, kým v roku predtým to bolo iba vyše 93 tisíc ton.
včera 20. marca do nedele
•25.ODmarca
prebieha v Kultúrnom

dome v Batizovciach medzinárodná súťažná výstava kraslíc spojená
s kultúrnom programom pod
názvom Krehká krása Batizoviec.
a zajtra 21. a 22. marca
•budeDNES
mať v knižniciach v Kežmar-

ku, Spišskej Belej, Svite a Poprade
autorské čítania Kristína Baluchová, ktorá žiakom základných škôl
predstaví svoju knihu Kapitán Padák & Pašerácka spojka.

ročník súťaže o Knihu
•rokaPRVÝ
Prešovského samosprávneho

kraja (PSK) už pozná svojich víťazov. Na základe hlasovania o nich
rozhodla verejnosť, ktorá vyberala
tituly zo 45 nominácií. Knihami
roka PSK za rok 2017 sa stali v kategórii beletria Povesti a príbehy
z Lenartova od Silvie Havelkovej,
v kategórii literatúra titul Metropolita Lavr, ktorú napísal Michal
Škurla. Výsledky súťaže boli vyhlásená 5. marca v rámci slávnostného otvorenia Týždňa slovenských
knižníc v Prešove.

ZAČIATKOM marca navštívil
•Kežmarok
americký veľvyslanec

na Slovensku Adam Sterling. Počas
návštevy si pozrel Drevený artikulárny kostol a lýceum. Zúčastnil sa
tiež besedy s obyvateľmi mesta k
téme 100. výročie slovensko-amerických vzťahov.

Zbierajú sa pripomienky od poslancov • NEZISKOVÉ organizácie a inMinulú stredu sa konalo ďalšie z pracovných častiach mesta - na sídliskách. Za reguláciu sú prevažne štitúcie, ktoré sa starajú o hendi-

stretnutí poslancov a pozvaných zástupcov mestskej polície a právneho oddelenia MsÚ k príprave
podkladov pre všeobecne záväzné nariadenie mesta
Poprad o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Poprad. Ide predovšetkým o zabezpečenie nočného pokoja pre občanov.
Hlavný iniciátor stretnutí poslanec Pavol Gašper
uviedol: „Názory poslancov na reguláciu otváracej doby
niektorých druhov prevádzok sa rôznia od žiadnej regulácie po čo najdôslednejšie zabezpečenie pokoja v noci. V
každom prípade by sa regulácia mala dotknúť len niektorých druhov prevádzok, aj to len v husto osídlených

poslanci, ktorí majú vlastné skúsenosti s nočným „ruchom“. Menej pochopenia majú tí, ktorí bývajú v odľahlejších častiach mesta, alebo sami sú podnikateľmi.“
Doplnil, že na základe stredajšieho stretnutia vypracuje
právne oddelenie kompletné znenie návrhu VZN. Do
piatka 23. marca 2018 sa budú zbierať pripomienky poslancov a potom sa bude finalizovať návrh, ktorý pôjde
na verejné pripomienkovanie pred predložením na zasadanie mestského zastupiteľstva v apríli. P. Gašper podotkol: „Môže sa však ukázať aj to, že potrebná väčšina
poslancov nebude mať pochopenie pre požiadavku pokojného spánku obyvateľov sídlisk a uprednostní podnikateľské záujmy. Tým by návrh VZN uviazol.“ (ppm)

kepovaných a dlhodobo chorých
ľudí, môžu získať grantový príspevok na realizáciu svojich špeciálnych projektov arteterapie a
animoterapie. Nadácia VÚB má
na tento účel pripravených 30 000
eur. Na základe vyhodnotenia
odbornej komisie túto sumu prerozdelí medzi 20 projektov. Organizácie môžu požiadať o grant
vyplnením elektronického formulára na www.nadaciavub.egrant.sk
do 25. marca 2018.
(ppš)
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Storočnú jubilantku celý život sprevádza modlitba

S modlitbou, vo viere,
so svojou rodinou a gratulantmi oslávila minulú
stredu okrúhlych sto rokov
Anna Škirtová z Popradu - Stráží pod Tatrami.
Krásneho veku sa dožila v
kruhu početného potomstva – jednej dcéry a dvoch
žijúcich synov z celkovo
piatich detí, 12 vnúčat, 23
pravnúčat a už aj jednej
prapravnučky.
Storočnej občianke Popradu prišiel blahopriať aj
primátor mesta Poprad Jozef

Švagerko: „Jubilantke želám
hlavne veľa zdravia, Božieho
požehnania, aby sa v láske a
pokoji dožila ďalších rokov.“
Oslávenkyňu obklopili ďalší gratulanti nielen z najbližšej rodiny, ale aj z miestnej
farnosti a denného centra pre
dôchodcov. A. Škirtová totiž,
kým jej to zdravie umožňovalo, žila veľmi aktívne - spievala v tunajšom cirkevnom
spevokole, bola v rôznych
spoločenských organizáciách... „Na prvé miesto by som
dala, že naša mama bola veľ-

Storočnej jubilantke Anne Škirtovej zablahoželal primátor
Popradu Jozef Švagerko. Veľa zdravia jej zaželali aj najbližší:
dcéra Marta Čulíková s nevestou Teréziou a synom Jozefom
Škirtovcami (na foto sprava doľava). FOTO - Marta Marová

Pozvánky

OKRESNÝ výbor Slovenského
•zväzu
záhradkárov v Poprade vyhlá-

sil medziškolskú súťaž v zhotovení
herbára v roku 2018. Začínajú rásť
už prvé kvety a deti z MŠ a ZŠ budú
mať čas až do 30. septembra 2018,
aby zhotovili herbár a prihlásili sa
prostredníctvom e-mailu: ovszzpoprad@zoznam.sk. OV SZZ uskutoční koncom apríla aj vedomostnú
súťaž Mladý záhradkár 2018 pre kategórie detí od 10 do 12 a od 13 do
15 rokov.

kávy alebo voňavého
•čajuDÚŠOK
sa dnes 21. marca premení na

oslavu. V partnerských kaviarňach
Julius Meinl sa bude dnes oslavovať
Svetový deň poézie. Za kávu alebo
čaj môžete v 19 kaviarňach v jedenástich slovenských mestách zaplatiť
vlastnými veršami. V Poprade sa do
tejto oslavy zapojila kaviareň hotela
Európa na ul. Jiřího Wolkera 1.

25. marca o 16. hod.
•sa Vv NEDEĽU
divadelnej sále Domu kultúry

v Poprade uskutoční predstavenie
Aladin a čarovná lampa. Muzikálový príbeh na motívy rozprávok Tisíc
a jednej noci uvedie divadlo Actores
z Rožňavy. Predpredaj vstupeniek je
v MIK 052/436 11 92.
(ppp)

mi pracovitá. Nikdy nesedela
so založenými rukami. Vydala sa ako osemnásťročná a už
z rodičovského domu bola naučená robiť okolo gazdovstva,
na roli, v maštali, ale i priasť,
tkať, šila, háčkovala, plietla
pre celú rodinu... Jej hobby
však bola najmä záhrada kvety. Vychovala nás v kresťanskom duchu, dala nám na
vtedajšiu dobu patričné vzdelanie a tak nás vyprevádzala z
rodičovskému domu do sveta.
Beriem si z nej príklad. Bolo
nás v jednej izbe osem, žili
sme veľmi skromne a vážili
sme si každý kúsok chleba,
každú korunu,“ povedala najstaršia dcéra Marta Čulíková.
Na svoju svokru má len
dobré slová i nevesta Terézia s manželom Jozefom, pri
ktorých storočná oslávenkyňa žije. Povedala: „Mama
sú veľmi nábožne založená,
denno-denne sa modlia ruženec. Modlitba, omša, dnes už
väčšinou v televízii a rozhlase, vypĺňa ich čas a to ich drží
pri zdraví a sile. Svoju stovku
oslávili v kostole a pre nich to
bolo to najvýznamnejšie. Keď
mali 76 rokov boli na zájazde

v Ríme a podali si
dokonca ruku s pápežom Jánom Pavlom II., čo bola pre
nich veľká udalosť.
V mladosti robili na
družstve, v tehelni,
venovali sa záhrade, pestovali kvety a
chodili ich predávať
každý deň na trh.
Kedysi nebolo toľko
kvetinárstiev, a tak
viazali kytičky, na
Všetkých svätých pripravovali
voskované ružičky a vence na
cintorín. Boli veľmi aktívna
žena a sú stále bojovná. Keď
boli nedávno v nemocnici,
najradšej by boli ušli domov.
Ďakujem MUDr. Kováčovej,
že sa o nich starala a nášmu
pánu farárovi, že sa stará o ich
dušičku.“ Nevesta so svokrou
majú pekný vzťah. T. Škirtová
prezradila, že sa drží prikázania Cti otca svojho i matku
svoju. A mamu svojho manžela berie ako svoju, o ktorú
nemala možnosť sa starať.
Bola tiež Anna ako jej svokra,
ktorej sa snaží spríjemniť posledné roky života.
Jubilantka si ešte zaspo-

mínala na svoj život a poďakovala Pánu Bohu, že
jej doprial dožiť sa takého
veku. „Priala by som si ešte
toho zdravíčka, aby som sa
ešte mohla pomotať po dvore, záhrade, byť s rodinou,“
dodala A. Škirtová. Od početných gratulantov dostala
kytice krásnych kvetov, ktoré boli jej veľkou záľubou
a nerozlučne k nej patria.
Kvetiny a práca v záhrade
jej pomáhali premáhať ťažkosti života. Pokoru a pokoj
nachádzala vo viere, ktorá
ju sprevádzala na každom
kroku a s modlitbou sa dožila krásnych sto rokov. Blahoželáme!
(mar)

Minulý týždeň vo štvrtok 15. marca bola v Tatranskej galérii v Poprade
slávnostne sprístupnená
autorská výstava fotografov združených v Asociácii
profesionálnych fotografov
SR. Návštevníci si na nej
môžu pozrieť viac ako 210
fotografií od 26 fotografov. Medzi vystavovateľmi
je aj Popradčan Martin
Krystýnek a mnoho ďalších známych slovenských
fotografov, pre ktorých je
fotografické umenie poslaním a ktorí šíria dobré
meno slovenskej fotografie nielen doma, ale
aj vo svete. Výstava potrvá do 15. apríla 2018.

Mestská polícia kontrolovala taxislužby

Minulý týždeň vo štvrtok dopoludnia vykonali mestskí policajti
z Popradu kontrolu výkonu taxislužieb na území mesta Poprad v
spolupráci s ODI OR PZ Poprad a
Inšpektorátom práce - Prešov.
„Za Mestskú políciu Poprad vykonávali kontrolu piati príslušníci mestskej polície. Skontrolovaných bolo 26

vozidiel taxislužieb. V jednom prípade
bola uložená bloková pokuta za porušenie povinnosti pri výkone taxislužby
a v jednom prípade inšpektorát práce
zistil porušenie zákona o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní. V
dvoch prípadoch bol spísaný kontrolný zápis, kde dopravcovia budú riešení za porušenie povinností v taxisluž-

be. Aj napriek tomu, že v činnosti
taxislužieb na teritóriu mesta Poprad
došlo k zlepšeniu, stále sa nájdu niektoré taxislužby, u ktorých dochádza
k porušeniu povinností a aj z toho dôvodu bude mestská polícia pokračovať
v takýchto preventívno-bezpečnostných akciách,“ uviedol náčelník MsP
Poprad Štefan Šipula.
(ppv)
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V Týždni glaukómu Popradčania prevenciu nepodcenili Správy z Tatier

Od nedele 11. do soboty 17. marca si celý svet
pripomína Svetový týždeň glaukómu - ochorenia
zrakového nervu, ktorý
poznáme aj ako zelený zákal. V stredu 14. marca si
pri tejto príležitosti mohli
pacienti bezplatne, rýchlo
a bez čakania nechať zmerať vnútroočný tlak priamo
v oftalmologickom oddelení JZS v Nemocnici Poprad,
a v priebehu týždňa aj vo
väčšine oftalmologických
ambulancií v našom meste.
Glaukóm je v počiatočných štádiách známy aj ako
tichý zabijak a pacient nepociťuje žiadne ťažkosti. Pri
neliečených stavoch však
môže spôsobiť až úplnú slepotu. „V dôsledku pôsobenia vysokého vnútroočného
tlaku dochádza k odumieraniu nervových vlákien
sietnice, ktoré vytvárajú
zrakový nerv. Ide teda vlastne o ochorenie zrakového
nervu. Primárny glaukóm
sa v počiatočných štádiách
takmer vôbec neprejavuje
a pacient to ani nevníma.
Vidí dobre do diaľky, má
v poriadku centrálne videnie a vie čítať bez problémov

zblízka. Dochádza však postupne
k úbytku zorného
poľa na periférii.
Je dôležité problém odhaliť čo najskôr a preventívne
si nechať premerať
očný tlak. Výskyt
glaukómu vekom
pribúda,“ vysvetľovala primárka
oftalmologického
oddelenia JZS Nemocnice Poprad
Mária Michalková a pokračovala:
„Medzi rizikové
faktory vzniku glaukómu
patria aj iné celkové choroby, ako cukrovka či nízky
krvný tlak. Predovšetkým
by mali spozornieť ľudia,
ktorých príbuzní toto ochorenie majú alebo mali. Ak
sa zistia vysoké hodnoty očného tlaku, tak vieme tento
stav monitorovať aj ďalšími
vyšetreniami, ako je vyšetrenie zorného poľa, vyšetrenie
zrakového nervu metódou
OCT alebo HRT, zisťuje sa
hrúbka rohovky, hysteréza
rohovky a taktiež pomery
v komorovom uhle. Vtedy
vieme funkcie oka zachrániť

konferencia
•na TLAČOVÁ
tému Svet bez tuberkuló-

•

pomocou kvapiek a pravidelného sledovania. Ak sa
však glaukóm odhalí neskoro, už videnie vrátiť späť nevieme.“
Pri bezplatnom meraní
očného tlaku sa v nemocnici
Poprad v stredu vystriedalo
viacero lekárov v čase od 10.
do 14. hodiny. Zaznamenali vysoký záujem zo strany
pacientov. „Počas celej doby
pacienti neustále prichádzali.
Vo väčšine mali vnútroočný
tlak v medziach normy, ale
asi v desiatich percentách
prípadov bol zvýšený. Odporúčali sme vtedy dodatočné

vyšetrenia v spádovej ambulancii. Optimálna hranica je okolo dvadsiatich torrov,“ povedal lekár Martin
Petrek. „Som skôr narodený
a tak som sa rozhodol, že si
nechám preventívne zmerať
vnútroočný tlak. Výsledok bol
dobrý, takže som spokojný,“
prezradil jeden z návštevníkov Peter Vošček. „Trvá nejakú dobu, kým sa človek dostane k lekárovi. Privítal som
preto takúto rýchlu možnosť.
Možno by to chcelo aj pri ďalších úkonoch zaviesť podobné
rýchle vyšetrenia,“ skonštatoval pán Jozef.
(mav)

Bezplatne vyšetria vodu zo studní

Svetový deň vody sa koná každý rok
22. marca s cieľom upriamiť pozornosť na význam vody a poukázať na
udržateľné hospodárenie s vodnými
zdrojmi.
Témou Svetového dňa vody 2018 je
„Príroda pre vodu“, ktorá skúma ako
môžeme využiť prírodu na prekonanie
vodných výziev 21. storočia. Škody na
životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú vodné krízy,
ktoré vidíme na celom svete. Povodne,
suchá a znečisťovanie vody sú zhoršované degradovanou vegetáciou, pôdami, riekami a jazerami. Poškodené ekosystémy ovplyvňujú množstvo a kvalitu

vody, ktorá je k dispozícii pre ľudskú
spotrebu.
Aj v tomto roku pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 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 vo štvrtok 22. marca 2018 konzultačné služby na RÚVZ v Poprade v
čase od 8.do 14. 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 bezplatné orientačné stanovenie
hodnoty dusičnanov a dusitanov vo
vzorkách pitnej vody, ktoré je možné
priniesť vo vopred vypláchnutých a čistých fľašiach.
Na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Poprade sú pre záujemcov k dispozícii aj informačné letáky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
„Svetový deň vody 2018“ a „Zdravá pitná voda z vlastnej studne“.
(ruvz)

Napísali ste nám Mimoriadna členská schôdza SZBPV

Predminulý víkend sa
v priestoroch MsÚ v Poprade uskutočnila mimoriadna
členská schôdza Svetového
združenia bývalých politických väzňov (SZBPV). Delegáti jednomyseľne schválili zmenu stanov združenia a
prijali uznesenie.
Podľa nových stanov sa zvy-

šuje minimálny počet členov
predsedníctva, predsedu a
podpredsedov už bude voliť predsedníctvo a členská
schôdza sa bude konať každé
dva roky. Zastupujúci predseda František Bednár ml.
predniesol správu o činnosti
za roky 2016-2017 a plán činnosti na rok 2018. Vo voľbách

zy - spolu prepíšme históriu
sa bude konať v piatok 23.
marca v liečebni vo Vyšných
Hágoch. Záštitu nad tlačovkou prevzala Svetová zdravotnícka organizácia, ako
aj Medzinárodná únia boja
proti tuberkulóze a pľúcnym
chorobám.
V TATRANSKOM ľadovom dome na Hrebienku bude v nedeľu 25. marca
účinkovať Aneta Holá, ktorá
odprezentuje tvorbu J. B. Pergolesiho a A. Vivaldiho.
VYSOKÉ Tatry majú za
sebou úspešné jarné prázdniny. Na lyžiarskych svahoch
prázdninovali nielen Slováci,
ale i Poliaci a Česi. Najviac
vyťažené boli v Tatrách stredoslovenské školské prázdniny, najslabšie východoslovenské. Celkovo zaznamenali
trojpercentný nárast návštevnosti oproti minulému roku.
Ľudí prilákali do Tatier hlavne priaznivé poveternostné
a snehové podmienky.
HORSKÁ
záchranná
služba žiada návštevníkov o
opatrnosť pri túrach v Tatrách, pretože podkladový
sneh je tvrdý až zľadovatený
a hrozí veľké riziko pošmyknutia a na slnečných stranách
je zvýšené riziko pádu lavín.
GRAND Hotel Kempinski High Tatras obhájil aj
tento rok prestížne ocenenie
TREND Top 2018 a stal sa už
po štvrtýkrát za sebou najlepším hotelom na Slovensku.
Dosiahol najvyšší počet bodov, a to 18,5 bodu z 20 možných. V prvej desiatke najlepších reštaurácií sa umiestnila
hotelová Grand Restaurant a
medzi top someliérov na Slovensku patrí podľa ocenení aj
hotelový someliér Popradčan
Matúš Hamara.
(ppš)

bol za predsedu Svetového
združenia bývalých politických väzňov zvolený František Bednár, boli zvolení traja
podpredsedovia, deväťčlenné
predsedníctvo, revízna a kontrolná komisia a hospodár.
Nový predseda sa prihovoril prítomným a zdôraznil nevyhnutnosť zachovania histo-

rickej pamäte, čo je hlavným
poslaním združenia, rozšírenie členskej základne o rodinných príslušníkov a mladých
ľudí a spojenia všetkých troch
organizácii na Slovensku do
jednej spoločnej organizácie
tak, ako je to v prípade Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
(ppp)

•

•

•
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Mestskí policajti hodnotili svoju činnosť

Náčelník Mestskej polície
Poprad Štefan Šipula predložil na ostatnom februárovom zastupiteľstve správu
o činnosti MsP za minulý
rok.
Hlavnými úlohami mestskej polície v hodnotenom
období bolo zabezpečovanie
nočného pokoja a verejného
poriadku v meste a mestských
častiach, ochrana majetku,
životného prostredia, dodržiavanie poriadku a čistoty na
verejných priestranstvách a
verejne prístupných miestach,
kontrola a dodržiavanie VZN
mesta a dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej
premávky vo vymedzenom
rozsahu. „MsP vykonávala v
hodnotenom období hliadkovú
činnosť nepretržite v 24 hodinovom cykle a to osemhodinovými resp. dvanásťhodinovými
zmenami. Teritórium mesta je
rozdelené na 7 územných častí,“ uviedol na úvod náčelník
MsP Poprad Štefan Šipula.
Bežnou úlohou mestských
policajtov bolo zisťovanie nedostatkov technického charakteru v meste (chýbajúce
alebo poškodené poklopy
kanalizácie, nefunkčné verejné osvetlenie, spolupráca
a súčinnosť s PZ SR, či RZP
a HaZZ pri dopravných nehodách a pod.). „Vlani bolo
vykonaných 108 kontrol v
zmysle zákona o ochrane pred
zneužívaním
alkoholických
nápojov. Počas týchto kontrol
bolo príslušníkmi MsP zistených celkom 21 prípadov požitia alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov. Mestská
polícia Poprad vykonáva aj
odborný dozor nad výkonom
taxislužby na území mesta.

Počas minulého roka bolo vykonaných celkom 10 kontrol a pri
všetkých bolo zistené porušenie
zákona, za čo boli majitelia
taxislužieb riešení v správnom
konaní. Počas celého roka bolo
zistených 26 vozidiel s neplatnou STK a EK a všetky prípady
boli odstúpené na Okresný úrad
Poprad. O svojej činnosti pravidelne informujeme verejnosť aj
prostredníctvom novín Poprad,
ako aj Televízie Poprad, našej
webovej stránky a stránky mesta
Poprad,“ dodal náčelník.
Na základe národného projektu „Šanca na zamestnanie“
štyria pracovníci v rámci občianskej hliadky vykonávali
činnosť hlavne v mestskej časti
Matejovce, ktorá bola zameraná na zníženie prejavov kriminality, dohľad
nad rómskou mládežou,
predchádzanie
výtržnostiam a vandalizmu,
zlepšenie verejného poriadku, kvality životného
prostredia a zvýšenie životnej úrovne vrátane osvetovej činnosti. „V mesiaci jún
2017 bol na Ministerstvo
vnútra SR podaný projekt pod
názvom „Miestna občianska
poriadková služba v meste Poprad“ a v septembri bolo doručené rozhodnutie o schválení
žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Uvedený projekt
nadväzuje na predchádzajúci
projekt občianskych hliadok a
bol spustený od 1. januára 2018
pod gesciou Mestskej polície Poprad,“ vysvetľoval Š. Šipula.
Medzi základné úlohy príslušníkov MsP patrí aj kontrola
VZN mesta Poprad. „Počas celého roka bolo zistených celkom
13 prípadov porušenia právnych
predpisov týkajúcich sa chovu

psov a bolo uložených 12 blokových pokút v celkovej výške
120 eur a raz bola riešená osoba napomenutím. Zistených
bolo aj 210 prípadov porušenia VZN o zákaze požívania
alkoholických nápojov na
území mesta Poprad, kde bolo
uložených celkom 136 blokových pokút v celkovej výške
1 558 eur. Pri kontrole VZN
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území mesta Poprad bolo počas
celého roka zistených 21 prípadov porušenia a bolo uložených 20 blokových pokút v celkovej výške 260 eur. Jedenkrát
bola riešená osoba napome-

nutím. Počas minulého roka
bolo zaznamenaných celkom
6 765 oznámení od občanov
na tiesňovú linku 159. Bolo
zistených 4 341 priestupkov z toho 244 porušení platných
VZN Mesta Poprad a 4 trestné činy,“ uviedol náčelník
s tým, že podľa jednotlivých
okrskov riešila MsP Poprad
najviac priestupkov v centre
mesta.
Pre potreby OR PZ a OO
PZ v Poprade bolo za uplynulý rok poskytnutých 124
záznamov monitorovacieho
kamerového systému. „Prostredníctvom neho bolo v uply-

nulom roku zistených celkovo
869 prípadov protiprávneho
konania,“ doplnil Š. Šipula.
Ako účinný prostriedok
prevencie sa v minulom roku
ukázal Pult centralizovanej
ochrany. „K poslednému dňu
minulého roka bolo na PCO
MsP napojených spolu 160
objektov, z ktorých je 38 objektov patriacich mestu Poprad. V sledovanom období
na nich nedošlo k žiadnemu
pokusu o závažné protiprávne
konanie a nebolo teda potrebné zasahovať proti prípadným
páchateľom protiprávnej činnosti na strážených objektoch,
čo dokazuje opodstatnenosť a
kvalitu stráženia jednotlivých
objektov,“ zdôraznil náčelník MsP Poprad.
V uplynulom roku príslušníci MsP aplikovali v
1 452 prípadoch použitie
donucovacích prostriedkov. V 1 426 prípadoch
bolo použitie donucovacích prostriedkov v súlade
so zákonom realizované
aplikovaním technického
prostriedku na zabránenie
odjazdu motorového vozidla
(blokovacie zariadenie).
Jednou zo základných priorít MsP je oblasť preventívnej
činnosti, ktorá bola zameraná hlavne na určené cieľové
skupiny, za účelom zvýšenia
bezpečnosti osôb, zabezpečenia podmienok dodržiavania
verejného poriadku v meste,
ako aj prezentovania práce a
informovanie občanov mesta
o činnosti MsP. „Počas minulého roka zrealizovala MsP Poprad spolu 232 preventívnych
aktivít pre takmer 5000 osôb,“
vypočítal Š. Šipula a dodal:
„V sledovanom období roku

týždeň popoludní mestPolícia pátra •skíMINULÝ
Týždeň s MsP
policajti pri veľkom kruhovom

Policajti
vyhlásili pátranie
po Ľubomírovi
Kunošovi z Popradu, ktorý je
obvinený z prečinu zanedbania
povinnej výživy.
Ľubomír Kunoš je vysoký približne 190 cm, štíhlej postavy, má hnedé
vlasy a modré oči. „Akékoľvek poznatky k hľadanej osobe oznámte na
oddelení pátrania Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade, na
číslo 0961 89 3371, respektíve na linku 158,“ dodala J. Migaľová. (ppv)

objazde zbadali 73-ročného cyklistu,
ktorý pri schádzaní z bicykla nešťastne spadol a utrpel bolestivé zranenia.
K cyklistovi bola privolaná sanitka,
ktorou bol odvezený do nemocnice.
Bicykel bol uschovaný v priestoroch
OR HaZZ Poprad.
V STREDU 14. marca večer hliadka MsP Poprad zistila štyri osoby požívajúce alkoholické nápoje za budovou
ZŠ Francisciho. Išlo o maturantov,
ktorí svojim konaním porušili platné
všeobecne záväzné nariadenie o zákaze požívania alkoholických nápojov na
území mesta Poprad, za čo bola každému z nich uložená bloková pokuta.

•

VO ŠTVRTOK 15. marca v noci
•oznámil
na linku 159 občan, že na

chodníku, v blízkosti Cirkevnej spojenej školy Štefana Mnoheľa v Poprade,
našiel bicykel. Hliadka mestskej polície nájdený horský bicykel prevzala a
keďže sa nepodarilo zistiť jeho majiteľa, uložila ho v priestoroch úradovne
MsP Poprad.
V PIATOK 16. marca pred polnocou hliadka MsP Poprad zasahovala na podnet pracovníka miestnej
občianskej poriadkovej služby v kine
Máj, kde sa snažil neoprávnene dostať
muž z Matejoviec. V kine sú dočasne ubytovaní obyvatelia zhorených

•

2017 nebolo zistené žiadne
závažné porušenie pracovnej
disciplíny u takmer štyridsiatky príslušníkov MsP spojené s
priamym výkonom služby. Na
príslušníkov mestskej polície
boli zaznamenané dva útoky
na verejného činiteľa, kde v
jednom prípade došlo k drobnému zraneniu príslušníka
MsP, ktoré si však nevyžiadalo
PN. V jednom prípade bol na
príslušníkov MsP prijatý podnet v súvislosti s ich postupom
pri riešení dopravnej situácie.
V druhom prípade sa jednalo
o podnet v súvislosti s podozrivým získaním maturitného
vysvedčenia príslušníkom MsP.
Za obdobie roku 2017 nebola
na činnosť príslušníkov MsP
podaná žiadna sťažnosť zo
strany občanov.“
Náčelník MsP Poprad Štefan Šipula požiadal poslancov
na ostatnom zastupiteľstve
o zvýšenie kapitálových výdavkov o 50 tisíc eur na nákup telekomunikačnej techniky. „Medzi najdôležitejšie
technické prvky patrí systém
komunikácie prostredníctvom
rádiostaníc. V súčasnosti využíva MsP ešte stále analógový
systém zriadený v roku 1991,
t.j. v roku založenia MsP. Posledné rádiostanice boli zakúpené v roku 2010. Vzhľadom
na častú poruchovosť a nekvalitné spojenie je potrebné vybaviť MsP modernejším digitálnym spojovacím systémom,“
uzavrel náčelník MsP Poprad
Štefan Šipula.
Celkový počet priestupkov
riešených Mestskou políciou
Poprad sa v porovnaní s rokom 2016 znížil zo 4 836 na
4 345, teda o 491 priestupkov.		
(ppv)

priestorov z Ulice Staničnej a práve
za nimi chcel ísť v túto neskorú nočnú hodinu ďalší Matejovčan. Hliadka
mestskej polície tohto muža upozornila a z miesta vykázala. Poškodenie
majetku zistené nebolo.
V NEDEĽU 18. marca v nočných
hodinách zasahovali hliadky MsP
Poprad v pohostinskej prevádzke
na Ulici Dostojevského, kde počas
rómskej zábavy došlo k vzájomnému
napádaniu medzi zákazníkmi. Na
miesto boli privolané aj hliadky PZ
a situácia bola napokon upokojená.
Osoby, ktoré roztržku vyvolali boli
z prevádzky vykázané a akcia bola
ukončená. Podľa obsluhy k poškodeniu majetku nedošlo.
(msp)

•
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Človek dospieva v okamihu, kedy začne lásku dávať, namiesto
aby ju vyžadoval.“			
OSHO

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 21. marca má meniny - Blahoslav, vo štvrtok 22. marca - Beňadik, v piatok 23. marca - Adrián, v sobotu 24. marca - Gabriel,
v nedeľu 25. marca - Marián, v pondelok 26. marca - Emanuel
a v utorok 27. marca - Alena.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V pondelok 19. marca 2018
vo Veľkej s

Petrom Mitrikom,
69-ročným

V pondelok 19. marca 2018
v Strážach s

Helenou Gabrikovou,
89-ročnou

V utorok 20. marca 2018
vo Veľkej s

Ladislavom Neumannom,
68-ročným

V utorok 20. marca 2018
vo Veľkej s

Máriou Šebestovou,
64-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 21. marca 2018
o 13. hod. vo Veľkej s
V stredu 21. marca 2018
o 13. hod. v Spišskej Teplici s
V piatok 23. marca 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Gizelou Krkoškovou,
88-ročnou
Máriou Kolbovou,
87-ročnou
Jozefom Hanzesom,
71-ročným

Poďakovanie
Ďakujeme lekárom a zdravotníkom Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v popradskej nemocnici
za medicínsku starostlivosť a ľudský prístup počas hospitalizácie Juraja Hrehorčáka.
Rovnako ďakujeme za prejavenú sústrasť a účasť všetkým na poslednej rozlúčke s naším zosnulým.
Rodina Hrehorčáková

Program kina CINEMAX Poprad
Od 22. marca do 28. marca

Predpremiéra - Sherlock
Gnomes 2D, 3D: o 13.50
hod. (2D v sobotu, 3D v nedeľu), Pacifik Rim: Povstanie 3D: o 16. hod. (nehrá sa
28.3.), o 17. hod. (hrá sa len
28.3.), Backstage: o 15. hod.
(hrá sa len 28.3.), o 18.30
hod. (nehrá sa 28.3.), Pacifik
Rim: Povstanie 2D: o 20.40
hod. (nehrá sa 28.3.), Predpremiéra - Ready Player
One 3D: o 19.30 hod. (hrá
sa len 28.3.), Králik Peter:
o 13.40 hod. (hrá sa len cez
víkend) a o 15.50 hod., Mária Magdaléna: o 18. hod.,

Tomb Raider: o 20.50 hod.,
Leo da Vinci: Misia Mona
Liza: o 14.10 hod. (hrá sa
len cez víkend), Chloe a trpaslíci: o 15. hod. (hrá sa
cez len 27.3.) a o 16.10 hod.
(nehrá sa 27.3.), Otcova volga: o 17. hod. (hrá sa cez len
27.3.) a o 18.20 hod. (nehrá
sa 27.3.), Oni 2: Nočná korisť: o 20.30 hod. (nehrá sa
27.3.) a o 21. hod. (hrá sa len
27.3.), ARTMAX FILMY:
Dancer: o 16. hod. (hrá sa
cez len 27.3.) a o 20.25 hod.
(nehrá sa 27.3.). Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

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

www.noviny-poprad.sk

Mladí ľudia chcú od dospelých rovnocenný prístup

Na konferencii YoDel
v pondelok minulý týždeň v Tatranskej galérii
účastníci diskutovali o
tom, ako porozumieť a
komunikovať s mladými
ľuďmi, ako k nim pristupovať, reagovať na ich
potreby a čo od nich očakávať. Takisto hovorili aj
o nových trendoch v práci s mládežou. Organizátorom bolo občianske
združenie V.I.A.C na
podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s občianskym
združením
Youthwatch a mestom
Poprad. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia samospráv, cirkvi, pracovníci
s mládežou aj podnikatelia.
Témami nebolo to, čo tu je,
nie je, alebo hľadanie chýb
mladého človeka, ktorý prechádza cez rôzne etapy, turbulencie a má množstvo otázok,
ale skôr to, aby ľudia okolo
neho pri ňom stáli a hľadali s ním pravdivé odpovede.
Aby mladí ľudia rástli v hodnotách. Organizátor, predseda občianskeho združenia
pre podporu a rozvoj mládeže Branislav Kožuch uviedol:
„Zámerom je hovoriť o tom,
ako sa zmenila mladá generácia, s ktorou pracujeme a aký
to má dopad na našu prácu.“
Mladá generácia nie je

homogénna skupina, nie sú
všetci rovnakí a nerobia rovnaké veci. Zaujíma ich množstvo vecí a v každej z nich
chcú niečo zisťovať a byť ich
súčasťou. Častokrát pod tlakom starších. Lektor rozvíjania potenciálu mladých ľudí
Tomáš Pešek (na foto) povedal: „Medzi mladých neprichádzam s tým, žeby som im
hovoril, čo majú robiť a ako.
Keď sa ich pýtam na názor
a povedia niečo, s čím nesúhlasím, nehovorím, že takto to
nie je, ale je lepšie porozumieť
prečo si myslia to, čo si myslia.
Keď vidia, že sa o nich úprimne zaujímam, sú potom oveľa
ochotnejší počúvať ako ja vnímam niektoré veci.“
Medzi mladými a staršími

je bariéra vnímania a prežívania vecí. Napätie medzi
generáciami sa však dá prekonávať. „Je to vnútorné nastavenie, partnerský prístup
- byť zvedavý. Ako mladí žijú
a prežívajú rôzne situácie.
Pre 15-16-ročného človeka
je dôležité stať sa pre dospelých partnerom. Zároveň im
nechajme zodpovednosť robiť
chyby, nemyslime si, že všetko zvládnu a buďme opatrní
s očakávaniami.“
Organizátorom išlo v prvom rade o odstránenie predsudkov, ktoré ničia potenciál
mladých, o vybudovanie
trvalej vzájomnej dôvery,
o reálne očakávania a snahu vidieť to, čo mladí naozaj
dokážu.		
(kpa)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 21. marca - Ekolekáreň - OC Forum,
vo štvrtok 22. marca - Lekáreň nemocnice
Poprad, v piatok 23. marca - Tília, v sobotu
24. marca - Adus, v nedeľu 25. marca - Tília, v pondelok 26. marca - Ekolekáreň - OC Forum a v utorok 27. marca - Avena. Ekolekáreň:

OC Forum, Nám. sv. Egídia, Lekáreň nemocnice
Poprad: Banícka 28, Tília: Banícka 28, Adus:
Mnoheľova ul. 2, Avena: Karpatská 11. 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
Všetko vám
bude
vychádzať tak, ako chcete. Tešte sa z
viacerých dobrých správ.

Budete zvažovať, či sa
pustiť do nejakej novej aktivity.
Máte na to vhodné obdobie.

Ak je okolo
vás rušno,
ste vo svojom živle. Tentoraz to
tak bude.

Pekný týždeň bude
priať najmä nadväzovaniu nových vzťahov a pohode v rodine.

Bude to veľmi pracovne
alebo študijne úspešný týždeň.
Môžete sa pustiť do nových plánov.

Nepatríte k
tým, ktorí
sa dajú ovplyvniť inými. Budete
trvať na svojom názore.

Vynorí sa
vám možnosť finančného prilepšenia. A
nepôjde o malú sumu.

Príjemný
týždeň, počas ktorého vás potešia dobré správy a ponuka nejakého zárobku.

Vďaka svojej intuícii
dobre odhadnete svojho protivníka a poradíte si s ním.

Budete sa
tešiť z nových príležitostí, ale aj z nových
stretnutí a kontaktov.

Nepovyšujte sa nad
iných, lebo môžete dostať príučku.

Zmáha vás
jarná únava. Bojujte s ňou správnou životosprávou a pohybom.
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Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie
pracovnej pozície

odborný referent/ka oddelenia stavebného poriadku

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa - pozemné
stavby, • prax v príslušnom odbore výhodou, • znalosť právnych
noriem v predmetnej oblasti, • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, • práca s počítačom
- pokročilý, • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
• písomná prihláška na výberový pohovor, • profesijný štrukturovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu, • kópia
dokladov o dosiahnutom vzdelaní, • čestné prehlásenie o bezúhonnosti, • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných
údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov.
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.
052/7167291
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi:
29. marec 2018 do 12.00 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie - stavebný
poriadok“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich
poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.				
PP-32

Inzercia
•

pr edaj

Predám kvalitný leštený
Tatranský drevený obklad
- 3 €, perodrážka, Zrubový
profil, hranoly a dlážkovicu
na podlahy. Inf. č. t.: 0908
234 866.
1/18-P

Kúpa

•

Kúpim pozemok vo
Veľkej, v Spišskej Sobote
alebo v Strážach vhodný
na výstavbu rodinného
domu, výmera pozemku max. do 450 m2, cena
do 45 000 €. Platba v hotovosti. Inf.: č. t. 0903
626 055.
1/18-K
Kúpim
akékoľvek parožie. Inf.: č. t.
0904 834 937. 2/18-K
Kúpim
2-rýchlostnú babetu, aj v nepojazdnom stave. Inf.: č. t.
0907 085 349.
3/18-K

•
•

Rôzne

• Dám

do prenájmu
kadernícke miesto v Obchodnom centre Zóna v

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka oddelenia dopravy

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. prvého stupňa v oblasti stavebníctva
alebo dopravy
• prax v príslušnom odbore výhodou,
• znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti,
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
• práca s počítačom – pokročilý,
• vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
• písomná prihláška na výberový pohovor,
• profesijný štrukturovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu,
• kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk , tel. 052/7167291
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 29. marec 2018 do
12.00 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie – doprava“ do podateľne Mestského úradu
v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:

Poprade. Inf.: č. t. 0903
713 557.
10/18-R
Práca v Rakúsku v logistickom sklade bez znalosti jazyka. Inf.: info@
hgw-logistics.at, tel. 0909
131 925.
12/18-R
Prenajmeme
kancelárske priestory v Poprade, Teplická 34, bývalá
AB Stavomontáže. Inf.:
č. t. 0905 563 836, e-mail: pabamke@gmail.
com
13/18-R
Hľadáme spoľahlivú
a čestnú pani na upratovanie
8-poschodového domu v Poprade na
sídlisku Západ. Inf. č. t.
0902 221 330, mail: daniela-sofia@hotmail.de.
Tešíme sa na vašu pomoc.
14/18-R
Dám do prenájmu záhradu v záhradkárskej
osade 2 v Poprade (sídl.
Západ). Inf.: č. t. 0915
287 566.
15/18-R
Klietky pre chov prepelíc, pasce na líšky a
kuny, liahne na vajíčka, viac na www.123nakup.eu. Inf.: č. t. 0907
181 800.
17/18-R

•
•

•

•
•

KINO TATRAN
21. marca o 18. hod. - CESTOU NECESTOU - Najväčší cestovateľský
festival na Slovensku
o 18.00 hod. - L. Siváková - 1000 km
od Moskvy a ďalej, o 19.15 hod. - K.
Poperníková– Sama na cestách dole
hlavou: Nový Zéland, o 20.30 hod.
- M. Mihál– Dva týždne autom po
severnej Indii a Andamanských ostrovoch. Vstupné v predpredaji: 5 €,
Vstupné na mieste: 6 €
22. marca o 19. hod. - POTVORA
DK, dráma, 86 min., titulky, MP15
Vstupné: 5 €, Vstupné FK, ŤZP: 3 €
23. marca o 16.30 hod. - CHLOE A
TRPASLÍCI
USA, animovaný, 89 min., dabing,
MP7
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti,študenti,seniori, ŤZP): 4 €
FESTIVAL FILMOVÝCH KLUBOV
FEBIOFEST

Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

23. marca o 19. hod. - AŽ NA DNO FEBIOFEST
USA, dráma/romantický, 116 min.,
titulky, MP15
J. McAvoy a A. Vikander v novom filme W. Wendersa.
Vstupné: 5 €, Vstupné FK, ŤZP: 3 €

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. PP-29

24. a 25. marca o 16.30 hod. - KRÁLIK PETER

Divadelná Šuňava

Minulý piatok a
sobotu sa konal 26.
ročník
Divadelnej
Šuňavy. Darilo sa aj
popradským divadelníkom. V kategórii
divadlo dospelých získal za okres
Poprad 1. miesto a postup na Krajskú scénickú žatvu DS Commedia
s hrou Stroskotanci na šírom mori,
v kategórii divadlo mladých takisto
za okres Poprad 1. miesto s postupom DS Šťastlivec zo ZUŠ Štefánikova Poprad s miniatúrou Screensaver, v kategórii Deti deťom
obsadil za okres Poprad 1. miesto
DS Trma vrma zo Spojenej školy
Letná s predstavením Na úteku s
postupom na Rozprávkový Stropkov. V kategórii divadlo poézie získal 2. miesto DS Art Academy Poprad s predstavením Zázrak. Cenu
starostu obce Šuňava Stanislava
Kubaského získal DS Commedia
Poprad. Zároveň dostalo Ďakovný list Podtatranského osvetového
strediska pri príležitosti 50. výročia
svojho založenia.
Celkovo sa na Divadelnej Šuňave
zúčastnilo 9 divadelných súborov
so 120 účinkujúcimi, ktorí odohrali 14 predstavení.
(ppm)
USA, rozprávková komédia, 93 min.,
dabing, MP
Rebelský králik Peter žije svoj veselý
bezstarostný život spolu s ostatnými
zvieratami na farme. Vstupné: 5 €,
Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
24. marca o 19. hod. - NICO 1988FEBIOFEST
IT/BE, životopisný/dráma/hudobný,
93 min., titulky, MP15
Posledný rok života speváčky Nico,
ktorej milencami boli A. Delon a J.
Morrison a ktorá spolupracovala s hudobnými legendami The Rolling Stones a The Velvet Underground.
Vstupné: 5 €, Vstupné FK, ŤZP: 3 €
25. marca o 19. hod. - PREZIDENT
BLANÍK- FEBIOFEST
CZ, komédia, 95 min., česká verzia,
MP12
Tonda Blaník ohlásil prezidentskú
kandidatúru, v kampani sľúbil napríklad maslo a lítium do každej rodiny
alebo korupciu dostupnú pre všetkých. Vstupné: 5 €, Vstupné FK, ŤZP:
3€
26. marca o 19. hod. CUKRÁR + VÍŤAZNÉ FILMY - FEBIOFEST
DE, dráma, 104 min. + krátke filmy,
titulky, MP15
Nemecký cukrár sa vydáva na cestu
do Jeruzalema, aby vyhľadal ženu a
syna jeho mŕtveho milenca.
Vstupné: 5 €, Vstupné FK, ŤZP: 3 €
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Poľovníci pod Tatrami ulovili špičkové trofeje Pohyb, hudba, emócie v príbehu

Chovateľskú prehliadku
trofejí ulovených v sezóne
2017/18 v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Poprad a Podtatranskej
okresnej organizácie SPZ v
Poprade otvorili v nedeľu v
priestoroch Tatranskej galérie na Hviezdoslavovej ul. v
Poprade.
Otvorená je ešte dodnes 21.
marca do 17. hod.
Šimon Škoviera, predseda
obvodnej hodnotiteľskej komisie Obvodnej poľovníckej
komory v Poprade konštatoval: „Chovateľská prehliadka
ukázala nárast početnosti zveri
v poľovných revíroch aj trofejovú kvalitu zveri. Plnenie plánov lovu predstavuje viac ako
98 percent, čo je veľmi dobré
číslo. Máme naozaj špičkové
trofeje jelenej zveri, kde až 47
jeleňov dosiahlo medailovú
hodnotu. Najsilnejšia trofej
pochádza z poľovného revíru
(PR) Štrba, kde jeleňa ulovil
Ján Gallo a dosahuje hodnotu
214,60 bodu CIC. V srnčej zveri sme zaznamenali 3 medailové srnce. Najsilnejšou trofejou
srnca je srnec ulovený Júliusom
Pitoňákom v PR Dubina - jeho
bodová hodnota dosiahla viac
ako 163 bodov CIC, čo je aj
najsilnejšia trofej ulovená v

o ľudskej nepoučiteľnosti

popradskom regióne. Ďalej tu
máme veľmi kvalitnú muflóniu
zver v PR Dubina, kde muflóny štandardne dosahujú veľmi
vysoké bodové hodnoty. Najsilnejšou trofejou je trofej, ktorú
ulovil Ľuboš Pavlík vo zverníku Kvetnica. Tento muflón
dosiahol viac ako 228 bodov
CIC. U diviačej zveri bolo až
8 diviakov medailových, z toho
najsilnejšia trofej je ulovená
Dušanom Mackom v PR Štrba
a bola ohodnotená na viac ako
126 bodov CIC.“
Poľovníci vystavujú aj trofeje ostatných druhov zveri,
z ktorých najvzácnejším druhom je vlk. Ako dodal Š. Škoviera, v rámci popradského
poľovníckeho regiónu bolo
ulovených 5 vlkov. Najsilnejšiu trofej vlka ulovil Peter

Grexa z PR Štrba s viac ako
41 bodmi CIC. Vystavené sú
tiež iné trofeje, medzi nimi i 1
medailová líška a 3 medailové
jazvece.
Uplynulú sezónu hodnotila OPK Poprad ako veľmi
dobrú, pretože zveri bol dostatok. No končiaca sa zima
priniesla aj straty. Š. Škoviera uviedol: „Zaznamenali
sme vyšší úhyn u srnčej zveri,
ktorý predstavoval z lovu až
42 percent. Môžeme to pripísať na vrub vysokej snehovej
pokrývke, klimatickým podmienkam, silným mrazom a
samozrejme aj predátorom.“
Poľovníci však nezaháľali, pre
poľovnú zver zabezpečovali
množstvo kvalitného krmiva
a starali sa o ňu, čím úhyn minimalizovali.
(mar)

Biografický slovník osobností mesta Poprad
110 rokov od narodenia
lekára MUDr. Jozefa NEUMANA (*19. 3. 1908 Trnava
- †1987 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko)
Otec Móric bol železničiarom (†1924), matka Terézia.
Manželka MUDr. Ružena,
rod. Kurzmanová, deti Tomáš (*1948), Helena (*1951).
Manželstvo uzavreli 30. augusta 1936.
Po promócii nastúpil na
lekársku prax v Piešťanoch,
počas 2. svetovej vojny bol
v emigrácii v Anglicku, po
vojne pracoval v sanatóriu na
Pleši v Čechách, potom vo
Vyšných Hágoch. V roku 1952
bol menovaný za riaditeľa
liečebne v Kvetnici. V ústave
pôsobil do roku 1968, kedy
emigroval do Nemecka.
S jeho menom je spojená
významná pomoc terénu, vytvorenie funkčnej jednotky
liečebne s terénom, rehabilitácia a preškoľovanie osôb so
zmenenou pracovnou schop-

V marci si pripomíname:
nosťou, najmä na zdravotnícke povolania. V rokoch 1953
- 1963 sa uskutočnilo v Kvetnici šesť kurzov, v ktorých
bolo preškolených 152 osôb.
Presadil bezvýmerový systém
prijímania pacientov. Okrem
iného zaviedol bronchologickú diagnostiku (1952).
V období nedostatku lekárov
takmer všetci ústavní lekári
chodili jedenkrát týždenne
pracovať do TBC stredísk
v Poprade, Spišskej Novej Vsi,
Kežmarku, Levoče a Gelnice.
Za svoju prácu bol ocenený
titulom Zaslúžilý lekár, no keď
v roku 1968 emigroval, mu bol
tento titul odobratý.
180 rokov od narodenia
učiteľa Júliusa FABINYIHO
(*1838 Stráže - †1. 8. 1920 Košice)
Evanjelické teologické štúdium absolvoval v Jene, učiteľskú skúšku zložil na štátnom
učiteľskom ústave v Sárospataku. V rokoch 1873 - 1875

pôsobil v Košiciach ako učiteľ na ľudovej škole, v rokoch
1875 - 1913 vyučoval nemčinu, dejepis, zemepis a telocvik
na meštianskej škole, súčasne
učil aj na obchodnej učňovskej
škole. Od septembra 1913 bol
na dôchodku. Až potom za zásluhy v pedagogickej činnosti
mu bol v januári 1914 udelený titul riaditeľa meštianskej
školy. Bol členom evanjelickej
školskej stolice. V oblasti hospodárskeho života sa angažoval ako funkcionár Spolku
mladých obchodníkov, v revíznych komisiách košických
bánk. Bol dlhoročným tajomníkom evanjelickej školskej
stolice, tajomníkom Spolku
Červeného kríža od jeho založenia v Košiciach v roku
1879, za čo dostal v roku 1904
rytiersky kríž rádu Františka
Jozefa. V roku 1915 bol predsedom mestského výboru zaopatrovacieho úradu pre vojakov - invalidov.
Zuzana Kollárová

V divadelnej sále v Spišskej Sobote predviedlo
v nedeľu predposledné
predstavenie tohtoročných
Divadelných fašiangov Celkom malé divadlo (CM) zo
Starého Tekova. Pod Tatry
zavítalo s hrou O skutkoch
a jestvovaniach.
V inscenácii hrajú manželskú dvojicu Ria Mészárošová
a Petr Mészároš. V ich príbehu sa zázrak vzkriesenia
stane druhoradým v porovnaní s túžbou po mamone.
Neprebudí ich ani prítomnosť anjela (Albín Štroffek)
a rozhovor s ním. Herci na
odľahčenie vniesli do hry aj
humorné pasáže, avšak zneváženie hodnôt prevážilo.
Drevené pódium a osvetlenie vytvorili pocit, že
v takomto svete ešte má
zmysel hovoriť o hodnotách života. Príbeh
tvoria rôzne hraničné
situácie v živote človeka, v ktorých vystupujú
na povrch jeho charakter a morálne kvality.
P. Meszároš uviedol:
„Postavy v hre sa snažia vyjadriť svoje vnútro a emócie cez pohyby
a gestá v spojení s metaforami. K tomu vzájomná výmena energií

postáv na javisku v bizarnom
svete snov. Príchod a odchod
(na svet, zo sveta) aj večná
otázka, nakoľko naše skutky
podmienia, kadiaľ pôjdeme
ďalej?“
Dôležitým prvkom deja je
anjel, ktorý sa unavený vplazí do prichádzajúcej smrti
jedného z dvojice, urobí
zázrak a necháva ho žiť.
Následne prežíva situácie
zlyhania človeka, kde sa na
záver stáva on samotný jeho
obeťou. Vstáva zmŕtvych,
aby sa odplazil a aby niekde
ďalej znovu prežil rovnakú
skúsenosť ľudskej nepoučiteľnosti. Najbližšiu nedeľu
uzavrie Divadelné fašiangy
Divadlo Commedia s hrou
Kapustnica.
(kpa)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O vstupenky na koncert
Marie Rottrovej v Poprade

Známa česká speváčka Marie Rottrová bude účinkovať
aj v našom meste. Vystúpi vo
štvrtok 12. apríla vo viacúčelovej hale Aréna Poprad tentoraz s Bigbandom a hosťom
Petrom Němcom.
Marie Rottrová sa prvej gramofónovej nahrávky dočkala
s kapelou Flamingo (Plameňáci), s ktorou vystupovala
veľkú časť svojej kariéry. Popri
hudobnej sa vydala i na dráhu
televíznu a hereckú. Zažiarila
v slovenskom filmovom muzikáli Neberte nám princeznú.
Úspech zožala jej 22-dielna
televízna relácia Divadélko
pod věží, kam si pozývala
zaujímavých hostí z rôznych
oblastí verejného života. Medzi jej nezabudnuteľné piesne
patria Kůň bílý, Řeka lásky,

Měli jsme se potkat dřív, To
nic, Lásko, Markétka, Lásko,
voníš deštěm, Střapatá nohatá, Skořápky ořechů, Ten vůz
už jel a mnoho ďalších.
Redakcia novín POPRAD
v spolupráci s organizujúcou
agentúrou Mystik pripravila
pre čitateľov súťaž o vstupenky
na popradský koncert. Podmienkou zaradenia do súťaže
je vystrihnúť kupón a zaslať
ho do redakcie (Podtatranská
149/7, Poprad) do pondelka 26.
marca 2018. Mená troch vyžrebovaných čitateľov budú uverejnené v novinách POPRAD
v stredu 28. marca 2018. (ppš)

Marie Rottrová

Kupón
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Nepresvedčivý štart jari pre popradských futbalistov

Po dvoch odložených kolách jarnej
časti v II. lige sa
popradskí futbalisti dočkali prvého súťažného
zápasu v novom roku až minulý týždeň v utorok v rámci
štvrťfinále Slovnaft Cup-u
na domácom trávniku proti
prvoligovému Ružomberku.
Popradčania
nezopakujú historický semifinálový
úspech popradského futbalu
v Slovenskom pohári spred
roka. Po prehre 0:2 s Ružomberkom z pohárovej súťaže
vypadli. „Nešťastný gól, ktorý
sme dostali v prvom polčase
poznačil celý priebeh zápasu.
Podľa môjho názoru vyhralo
šťastnejšie mužstvo,“ komentoval pohárový duel hrajúci
asistent trénera FK Poprad
Stanislav Šesták. „Bol to pre
nás prvý súťažný zápas v jarnej
časti a vedeli sme, že na ťažkom
teréne to môže byť o jednom
góle. Paradoxne sme ho strelili
my, ale do vlastnej brány a tým
sme súpera postavili na nohy.

Skúsené mužstvo si víťazstvo
postrážilo a pridalo aj poistku,“
dodal asistent trénera FK Poprad Mikuláš Dvorožňák.
Po nezdare v pohári sa popradskí orly plne sústredili
na úvodný súboj jari v II. lige.
V sobotu 17. marca privítali
v NTC FK Pohronie. Začali
dobre a od 26. minúty vyhrávali 1:0 nádherným gólom
Dávida Galloviča. V druhom
polčase však hostia vyrovnali
rovnako efektným zakončením Mariána Kovaříka a tak sa
body delili. „Súper bol zdatný

a húževnatý, navyše tento terén
na jar nehrá vôbec v náš prospech. Remíza je asi spravodlivá a my budeme musieť zbierať
body v ďalších zápasoch,“ poznamenal M. Dvorožňák.
Výsledky: štvrťfinále Slovnaft Cup-u v utorok 13. marca FK Poprad - MFK Ružomberok 0:2 (0:1). 20. kolo
II. ligy v sobotu 17. marca FK
Poprad - FK Pohronie Žiar
nad Hronom Dolná Ždaňa
1:1 (1:0), gól Popradu: 26.
Dávid Gallovič.
Program: 21. kolo II. ligy

Popradské líšky vybojovali bronzové medaily

Popradské hokejistky cez víkend odohrali
na domácom
ľade dvojzápasovú sériu o bronz v ženskej
hokejovej extralige proti
Spišskej Novej Vsi.
V sobotu svoje súperky rozdrvili výsledkom 9:1
a v nedeľu sa síce so Spišiačkami viac potrápili, ale
napokon si víťazstvom 3:1
vybojovali bronzové medaily, nakoľko sa súboje o bronz
v najvyššej ženskej hokejovej
súťaži hrajú na dva víťazné
zápasy. Opäť tak potvrdili, že
patria medzi najúspešnejšie
popradské kolektívy. „Našou
povinnosťou bolo aspoň ten
bronz získať. Najmä v druhom zápase pracovali nervy

a emócie naplno. Nešlo to
úplne podľa našich predstáv,
ale hovorí sa, že posledný
krok býva najťažší,“ uviedol
tréner Popradských líšok
Milan Skokan. „História si
bude pamätať, že za celých
šesť rokov, odkedy sme pri
tomto tíme, bojujeme stále
o medaily. Aj tento bronz má
svoju hodnotu,“ pokračoval
asistent trénera Popradských
líšok Ivan Bednár. „Titul sa
vždy ťažko obhajuje a tak sme
radi, že sme dosiahli aspoň na
bronzový stupienok,“ uzavrela kapitánka tímu Katarína
Kováčiková.
Výsledky: 1. zápas o 3.
miesto v sobotu 17. marca
Popradské líšky - HC Osy
Spišská Nová Ves 9:1 (4:0,
4:0, 1:1), góly Popradu: 1.

Bianka Šuliková (P. Novotná,
Z. Majeríková), 6. Martina
Staroňová (G. Krivjanská, L.
Halušková), 10. P. Novotná
(L. Šuliková), 15. Romana
Halušková, 27. Romana Halušková (E. Leskovjanská, Z.
Majeríková), 35. Gabriela
Krivjanská (Z. Majeríková),
37. Bianka Šuliková (E. Leskovjanská), 39. Lucia Halušková (E. Leskovjanská),
56. Zuzana Majeríková (P.
Novotná, L. Šuliková). 2. zápas o 3. miesto v nedeľu 18.
marca Popradské líšky - HC
Osy Spišská Nová Ves 3:1
(0:0, 0:1, 3:0), góly Popradu: 49. Emília Leskovjanská
(B. Šuliková), 51. Nikola
Nemčeková (B. Šuliková,
E. Leskovjanská), 59. Bianka Šuliková.
(mav)

v sobotu 24. marca o 15. hod.
FK Noves Spišská Nová Ves
- FK Poprad, dohrávka 18.
kola II. ligy v utorok 27. marca o 16.30 hod. FK Poprad Partizán Bardejov.
(ppv)

Z kuchyne FK Poprad

St. žiaci U15: v sobotu 17. marca Poprad - Stropkov 4:0. St.
žiaci U14: v sobotu 17. marca
Poprad - Stropkov 2:2. Ml.
žiaci U13: v stredu 14. marca
Michalovce - Poprad 2:1. Ml.
žiaci U12: v stredu 14. marca Michalovce - Poprad 9:6.

Tabuľka II. ligy
R

P

S

1. Skalica

Z

18 11 4

V

3

26:14 37

B

2. Sereď

18 11 3

4

44:22 36

3. Lokomotíva KE

18 10 3

5

27:18 33

4. Žilina B

19 10 2

7

49:28 32

5. FK Poprad

18 9

5

4

29:14 32

6. Sp. N. Ves

18 8

5

5

27:25 29

7. Zvolen

18 7

4

7

20:29 25

8. L. Mikuláš

18 6

5

7

30:26 23

9. Bardejov

17 6

5

6

27:23 23

10. Šamorín

18 6

3

9

23:20 21

1. N. Mesto n. V.

19 6

3

10 19:39 21

11. Pohronie

18 4

8

6

12. Inter BA

18 6

2

10 27:35 20

13. Komárno

18 5

4

9

30:50 19

14. Trebišov

17 5

3

9

14:30 18

15. Podbrezová B

18 2

5

11 15:38 11

26:22 20

HK Poprad

Popradskí hokejisti majú za sebou úvodné dva
zápasy štvrťfinálovej série play-off Tipsport ligy, ktoré sa
hrali cez víkend na ľade
Dukly Trenčín.
V oboch prípadoch ťahali kamzíci za kratší koniec,
ale najmä prvý duel bol
dramatický, nakoľko vojaci
rozhodli o svojom triumfe
až 34 sekúnd pred koncom
jediným gólom stretnutia.
Už dnes (21. marca) a zajtra
(22. marca) sú na programe
ďalšie dva zápasy série hranej
na štyri víťazstvá, a to na po-

pradskom ľade v rovnakom
čase o 18. hodine.
Výsledky Tipsport ligy:
1. kolo štvrťfinále play-off
v sobotu 17. marca HK Dukla Trenčín - HK Poprad 1:0
(0:0, 0:0, 1:0). 2. kolo štvrťfinále play-off v nedeľu 18.
marca HK Dukla Trenčín
- HK Poprad 3:1 (1:0, 1:1,
1:0), gól Popradu: 40. Štefan
Fabian (D. Buc, R. Heizer).
Program Tipsport ligy:
3. kolo štvrťfinále play-off v stredu 21. marca a 4.
kolo štvrťfinále play-off
vo štvrtok 22. marca o 18.
hod. HK Poprad - HK Dukla Trenčín.
(ppv)

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: 3. zápas semifinále play-off v piatok 16. marca Poprad - Trenčín 7:3 a 4. zápas semifinále play-off v sobotu
17. marca Poprad - Trenčín 4:3.
Dorast: 3. zápas štvrťfinále play-off v stredu 14. marca
Martin - Poprad 3:2 a 4. zápas štvrťfinále play-off vo štvrtok 15. marca Martin - Poprad 3:0 (Poprad vypadol po výsledku 1:3 na zápasy).
Kadeti (II. časť o Majstra SR): v sobotu 17. marca Martin - Poprad 3:9 a v nedeľu 18. marca Martin - Poprad 2:8.
St. žiaci 8. roč.: v sobotu 17. marca Prešov - Poprad 3:0.
St. žiaci 7. roč.: v sobotu 17. marca Prešov - Poprad 7:4.
Ml. žiaci 6. roč.: v sobotu 17. marca Poprad - Prešov 3:3.
Ml. žiaci 5. roč.: v sobotu 17. marca Poprad - Prešov 16:4.
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Dva majstrovské opasky s popradským rukopisom

Minulý týždeň v piatok sa
v Aréne Poprad uskutočnil
galavečer známej svetovej
série bojových športov Simply The Best 18, ktorý ponúkol desať zápasov v boxe,
MMA a K1. V troch dueloch
sa bojovalo o majstrovský
opasok a v hre boli aj domáci borci.
Slovenský titul v K1 organizácie WKN do 81 kg si
v ringu vybojoval Erik Matejovský, ktorý je pôvodom
z Nitry, ale jeho minulosť je
spätá aj s klubom Body Gym
Poprad. Svojho súpera z Kežmarku Jozefa Kolodzeja zdolal na body. „Publikum si ma
asi pamätalo a o to lepší zápas
to bol. Mal som ťažší rozbeh,
ale som rád, že som vyhral,“

uviedol E. Matejovský.
V druhom titulovom zápase o Internacionálny K1
opasok WKN do 64,4 kg sa
s Belgičanom Tarikom Mahilonom predviedol Popradčan
Samuel Hadzima (na foto),
ktorý až do samotného vy-

BAM Poprad

Basketbalistky
BAM Poprad minulý týždeň v stredu neuspeli na ihrisku Šamorína v odvetnom
zápase štvrťfinále play-off
extraligy žien. Prehrali tak
0:2 na zápasy a bojovať budú
o umiestnenie.
Už dnes, t.j. v stredu 21.
marca sa zverenkyne Milana
Černického stretnú v úvodnom zápase 2. kola play-off
o umiestnenie na domácej
palubovke so Slovanom Bratislava.
Výsledok: 2. kolo štvrťfinále play-off v stredu 14. marca
ŠBK Šamorín - BAM Poprad
72:56 (32:27), najviac bodov
BAMP: Zuzana Ivančáková
a Eva Filičková - 11.

Program: 1. kolo play-off
o 5.-8. miesto v stredu 21.
marca o 17.30 hod. BAM Poprad - BK Slovan Bratislava,
2. kolo play-off o 5.-8. miesto
v nedeľu 25. marca o 19.
hod. BK Slovan Bratislava BAM Poprad.
(ppv)

Krátko zo športu

LESNÍCI si aj tento rok
zmerajú sily na lyžiach. Ich
presnú mušku, ako aj kondíciu opäť preveria Majstrovstvá lesníkov SR v lyžovaní
s medzinárodnou účasťou.
V poradí 54. ročník Venerovského memoriálu sa uskutoční od 25. do 27. marca
v športovom areáli FIS na
Štrbskom Plese.
BENEFIČNÝ bowlingový
turnaj o Putovný pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja opäť pomáhal.
Vďaka jeho benefičnému poslaniu sa v pondelok 12. marca
podarilo prerozdeliť 9 800 eur
medzi štrnásť rodín z regiónu,
ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách.
(ppv)

•

V STREDU 14. marca sa
odohralo 11. kolo Bowling
Tour mesta Poprad. V skupine A zvíťazil Ján Petras
finálovým výkonom 227
a celkovým priemerom 214.
V skupine B triumfoval Pavel
Bubelíny výkonom 209 a celkovým priemerom 171,25.
BASKETBALISTI
BK
Iskra Svit ukončili v sobotu
17. marca základnú časť SBL
víťazstvom 94:89 v Spišskej
Novej Vsi a v tabuľke obsadili
5. miesto. Štvrťfinálovú sériu
odštartujú zverenci Michala
Madzina v sobotu 24. marca o 18. hodine v Košiciach
s domácimi býkmi.

•

Z kuchyne BAM Poprad
St. žiačky: v sobotu 17.
marca YA Košice - Poprad
75:34 a v nedeľu 18. marca
YA Košice - Poprad 59:34.
Ml. žiačky: v sobotu 17.
marca Poprad - CBK Košice 30:54 a 27:51.
Ml. mini žiačky: v sobotu
17. marca Poprad - Lučenec 42:40.

•

•

hlásenia víťaza netušil, že
svojho súpera porazil. „Bol
to vyrovnaný zápas, ale triafal som čistejšie údery. Bola tu
super atmosféra, ľudia ma tlačili dopredu a ja som im za to
vďačný,“ povedal S. Hadzima.
Vrcholom večera bol súboj

K1 o titul Majstra sveta WKN
medzi slovenskou legendou
kickboxu Vladimírom Indrányim a Dylanom Colinom z
Francúzska. V plných piatich
kolách sa napokon viac darilo Francúzovi. „Veril som,
že moje jednoznačné údery
prevážia, ale nebol som dostatočne aktívny a preto som
prehral,“ priznal V. Indrányi.
V rámci podtatranského
regiónu sa v ringu predstavili aj Kežmarčania, či Levočania. Jozef Kušmirek porazil v klasickom boxe Srba
Vlasta Čepa a Ladislav Koky
predviedol divákom víťazný
zápas MMA proti Čechovi
Jakubovi Kuklovi. Svoj absolútne posledný zápas kariéry
odboxoval v Aréne 43-ročný

Alexander Serbič pôvodom
z Bosny a Hercegoviny, ktorý
však žije v Poprade a je šéftrénerom klubu Alex Gym Poprad. Svoj zápas s Martinom
Oršuliakom prehral na body.
Už tradične malo podujatie
pod Tatrami aj charitatívny
rozmer. Celkovou sumou
1650 eur pomohli organizátori, ale aj diváci v rámci tomboly, popradským deťom s autizmom. „Dva mesiace sme
sa na túto akciu pripravovali
a myslím si, že to dopadlo dobre. Posledný zápas bol ozajstnou čerešničkou na torte. Už
teraz si viem predstaviť, koho
proti Colinovi postavím na
budúce,“ uzavrel organizátor
galavečera Simply The Best
18 Lukáš Body.
(mav)

Poprad zavŕšil v Tatranskej lyžiarskej lige hetrik

Šestnáste
pokračovanie
medzinárodného lyžiarskeho seriálu združenia miest
a obcí Euroregiónu Tatry
ovládli medzi zjazdármi do
tretice Popradčania. V bežeckej stope mala navrch
Štrba a Zakopane.
Druhé kolo v behu na lyžiach na Štrbskom Plese napísalo uplynulú stredu pomyselnú bodku za tradičným
podujatím. Tohtoročný balík
pretekov Tatranskej lyžiarskej ligy (TLL) pozostával
z troch kôl obrovského slalomu a dvoch kôl pre bežkárov.
„Organizátormi boli podobne
ako vlani Poprad, Zakopane, Kežmarok a Štrba. Deti
okrem Štrbského Plesa súťažili
v Bachledovej doline, Spišskom Bystrom, Zakopanom či
Jurgowe. Dohromady sme registrovali zhruba 350 športovcov od Štrby cez Vysoké Tatry,

Ždiar až po Spišskú Starú Ves.
Medziročne ide o mierny nárast záujmu, čo ale pripisujeme najmä tomu, že druhé kolo
behov na lyžiach bolo zároveň
vyvrcholením Športovej olympiády detí a mládeže mesta
Poprad,“ informoval referent
mládeže a športu MsÚ v Poprade a súčasne koordinátor
ligy Peter Procházka a pokračoval: „O budúcnosti Tatranskej lyžiarskej ligy sa počas
aktuálnej sezóny hovorilo dosť.
Zopakujem však, že topánka

nás tlačí najmä z personálneho hľadiska. Je nemysliteľné,
aby na jednej strane Vysokých
Tatier chod športových súťaží zabezpečoval desaťčlenný
výbor a na opačnej strane jeden chlap. Plánovali sme ligu
rozšíriť, žiaľ, nestretli sme sa s
porozumením okolitých obcí.
Výzvou do ďalšieho ročníka
ostáva posilnenie statusu bežeckého lyžovania a úprava
propozícií súťaží tak, aby čo
najviac zodpovedali súčasným
potrebám.“
(ppp)

Najstaršia slovenská rally sa prezentovala v Prahe

Organizátori najstaršej slovenskej automobilovej súťaže Rallye Tatry (25. - 26. mája
2018) dostali možnosť prezentovať sa v rámci
tlačovej konferencie k začatiu Majstrovstiev
Českej republiky v rally 2018 v priestoroch
Autoklubu ČR v Prahe.
Sedemdielny seriál českého šampionátu
otvorí Kowax Valašská rally Valmez (23. - 25.
marca) a práve partnerským podnikom súťaže
vo Valašskom Meziříčí je Rallye Tatry v Poprade. Výsledkom obojstrannej spolupráce usporiadateľských štábov bolo vytvorenie Valašsko-Tatranského pohára, ktorého druhý ročník sa
pôjde tento rok v rámci oboch súťaží. Novinky
v aktuálnom ročníku populárnej rally pod Tat-

rami predstavil v Prahe Roman Ordelt, tlačový
tajomník a člen organizačného výboru Rallye
Tatry 2018. Na Rallye Tatry zavíta po bývalom
majstrovi sveta a legende Stigovi Blomqvistovi
zo Švédska ďalšie zvučné meno svetového motoršportu - popredný automobilový okruhový
jazdec Felix Rosenqvist. Popri klasickej rally
sa tento rok premiérovo uskutoční 1. ročník
Green Rallye Tatry. Organizátori popradskej
rally sa snažia nájsť nové cesty propagácie. Za
týmto účelom vznikol post ambasádora rally,
ktorý bude najmä v zahraničí aktívne propagovať Rallye Tatry. Oficiálnym vyslancom slovenskej rally bude posádka Vlastimil Majerčák
- Pavol Kušnier zo stajne L Racing.
(ord)
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Organizácia Spojených národov
zaväzuje aj Slovensko, aby sa zapojilo do Agendy 2030 OSN a pri
prijímaní priorít rozvoja do roku
2030 pre našu krajinu vychádzalo
zo 17 cieľov udržateľného rozvoja
načrtnutých v tomto dokumente.
Minulý týždeň sa v Poprade
uskutočnilo jedno zo série participatívnych stretnutí odborníkov
pod vedením predstaviteľov Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Ich cieľom bude rozpracovanie národných priorít pre Slovensko.
Diskutovanými témami boli zdravie a kvalita života a tiež chudoba.
Tomáš Szalay zo Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku (Health Policy
Institute) sa zamyslel nad sformulovaním
vízie Slovenska v tejto oblasti, aby Slováci
žili zdravší a kvalitnejší život. Povedal: „Na
stretnutí sme sa zhodli na tom, že je dôležité
veci, ktoré sa týkajú zdravotného stavu merať
a dáta zverejňovať, aby sme mohli porovnávať, či sa zdravotný stav populácie zlepšuje
alebo nie. Je pravdou, že Slováci žijú kratšie
ako ostatní Európania. Priemerná stredná
dĺžka života pri narodení je kratšia približne
o 4 roky oproti priemeru EÚ. Navyše žijeme
pomerne veľa rokov nie v zdraví - máme nejaké bolesti, obmedzenia, postihnutia, máme
príliš veľa úmrtí, ktoré by sa dali odvrátiť, zomierame na choroby, na ktoré by sme nemuseli. Treba zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a aktívnejšie pritiahnuť ľudí, aby sa v
prvom rade sami starali o svoje zdravie. Viac
sa hýbali, správne sa stravovali, mali dostatok spánku... Žiaľ, dnes majú pacienti pocit,
že nemusia urobiť nič, nech ich systém lieči.
Takýto postoj je však dlhodobo neudržateľný,
vzhľadom na to, že nám stúpa počet chronických ochorení. Povedal by som, že máme epi-

démiu chronických ochorení napr. cukrovky
alebo onkologických ochorení. A v budúcnosti
ich môže byť ešte viac, pretože populácia starne, dožívame sa vyššieho veku.“
Ľudskoprávny aktivista Ladislav Oravec sa
zameral na oblasť chudoby. Práve v Prešovskom a Banskobystrickom kraji je najvyššia
miera ohrozenia chudobou na Slovensku.
Uviedol: „Snažili sme sa vypočuť si množstvo
názorov, nazbierať množstvo dát. Ľudia na
Slovensku majú pocit, že žijú z mála peňazí,
že sme chudobní. Ale v rámci EÚ patríme ku
krajinám, ktoré majú najnižšiu mieru ohrozenia chudobou - 12-13 percent. Samozrejme
máme skupiny - domácnosti s jedným rodičom, viacpočetné rodiny, rómske rodiny v
marginalizovaných komunitách, kde je ohrozenie chudobou oveľa vyššie a v tomto smere
máme čo doháňať.“
Na stretnutí sa zúčastnil i viceprimátor
Popradu Igor Wzoš, ktorý podčiarkol: „Teším sa, že diskusia o prioritách pre Slovensko
v rámci Agendy 2030 OSN bola aj v Poprade. Je obohacujúce, keď vieme, kam sa bude
uberať táto krajina, o to skôr sa vie aj mesto
vydať na stanovenú cestu. Poprad má veľmi
dobrý Plán rozvoja mesta a tie témy sa prekrývajú s Agendou 2030, či už je to problém energetickej bezpečnosti, či chudoby,
vzdelávania a ďalších.“
(mar)
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Slováci oproti iným Európanom žijú
kratšie, musia sa viac starať o svoje zdravie

Umelecká agentúra Bell Canto z Popradu uvedie 23. apríla
originálnu komédiu s názvom Letná noc v podaní Bratislavského divadla komédie. Je o generácii štyridsiatnikov, ktorí sa
uprostred jednej noci, ale aj uprostred svojich životov a vzťahov vzájomne spoznávajú, strácajú, míňajú a nachádzajú. Strhujúce herecké výkony dvoch hlavných protagonistov - Kristína Farkašová a Marcel Ochránek presvedčia, že dokážu nielen
„postaviť dom a zasadiť strom“..., ale že obaja sú skvelí divadelní herci a komici, ktorí fantasticky rozcitlivejú a rozosmejú.
100 minútové predstavenie ponúka ohňostroj skvelej zábavy.

Peter Hámor vyrazil za ďalším dobrodružstvom
(Dokončenie zo str. 1)

Počas aklimatizácie si so
spolulezcom
naplánoval
okruh okolo Manaslu. „Začiatkom apríla sa presunieme do údolia Solo Khumbu
a do základného tábora pod
Everest sa chceme dostať približne v polovici apríla. Celý
výstup plánujeme na päť dní.
Pod Tatry sa vrátim 8. júna.
Správy sa budem snažiť podávať stále cez internet na
mojej stránke, prípadne na

stránkach horolezeckého charakteru,“ uviedla horolezecká
ikona spod Tatier.
Večnou podporovateľkou
a spriaznenou dušou je jeho
manželka Mária Hámorová,
ktorá má pred každou Petrovou výpravou rešpekt a drží
mu vždy palce, aby sa zdravý
vrátil domov. „Tento rok je
špecifický tým, že Everest je náročný a podmienky, ktoré teraz
určuje nepálska vláda sú tvrdé.
Do poslednej chvíle to nebolo

isté. Vo vysokých kopcoch je
miera objektívneho nebezpečenstva vždy veľká. Verím, že
Peter nebude riskovať a hory
mu budú naklonené tak, ako
doteraz. Už tridsať rokov dúfam v to, že už nič ďalšie nevymyslí a stále s niečím príde.
Preto si myslím, že pokiaľ mu
bude priať zdravie a telo bude
fungovať, tak do hôr bude stále
chodiť. Možno však začne postupne znižovať výšky,“ uzavrela M. Hámorová.
(mav)

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov.
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