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Predĺžené úradné hodiny na daňových úradoch

Prváci sa stávajú novými čitateľmi

Mesto Poprad sa aj v tomto roku 
zapojí do projektu Hodina Zeme. 
V sobotu 25. marca 2017 v čase 
medzi 20.30 a 21.30 hod. vypne 
verejné osvetlenie hneď na niekoľ-
kých miestach. Pôjde o nasvietenie 
kostolov a kultúrnych pamiatok v 
centre mesta, v Spišskej Sobote a 
v Strážach. Na Námestí sv. Egídia 
bude svietivosť verejného osvetlenia 
znížená približne o dve tretiny.

Hodina Zeme je symbolickým ges-
tom, ktorým mesto Poprad rovnako 
ako ďalšie mestá, obce, domácnosti a 
firmy na celom svete dávajú najavo, že 
im záleží na trvalo udržateľnom živo-
te na našej planéte. Ide zároveň o ori-
ginálnu formu, ako upozorniť na kli-
matické zmeny a svetelné znečistenie 
na našej planéte.   (mag)

Posilnené podateľne, dlhšie otvo-
rené daňové úrady a novinka „dri-
ve in“. Finančná správa sa aj tento 
rok pripravila na najväčší nápor 
pri podávaní daňových priznaní na 
daň z príjmu za rok 2016. Daňové 
priznanie treba podať a daň 
zaplatiť do 31. marca 2017. 

   Daňové úrady (vráta-
ne pobočiek a  kontaktných 
miest) budú pre verejnosť 
otvorené:  24. marca - od 8. 
do 16. hod., 27. - 28. marca 
- od 8. do 17. hod., 29. - 30. 
marca - od 8. do 18. hod. a 
31. marca - od 8. do 19. hod. 
Opäť sa posilňuje aj dostup-
nosť call centra podľa úrad-
ných hodín daňových úradov 
a v posledný deň na podanie 

daňového priznania 31. marca od 8. 
do 24. hod.

Ak občania či firmy lehotu na po-
danie daňového priznania nestíha-
jú, môžu oznámiť na daňový úrad 
odklad o  tri, resp. o  šesť mesiacov 

(ak majú za minulý rok aj príjmy zo 
zdrojov v zahraničí). Do 31. marca 
2017 je potrebné nielen podať daňo-
vé priznanie, ale daň aj zaplatiť.  

Daňovníci môžu na podanie daňo-
vého priznania využiť tri spôsoby - 

môžu daňové priznanie poslať 
buď elektronicky (prostred-
níctvom aplikácie eDane alebo 
portálu finančnej správy), ale-
bo ho môžu v papierovej podo-
be poslať poštou, či priniesť na 
podateľne daňových úradov.

Ak občania nestíhajú ísť 
priamo na daňový úrad, 
môžu využiť na podanie da-
ňového priznania niektoré 
miesta a mestské či obecné 
úrady. Zoznam je na www.
financnasprava.sk.  (ppp)

Hodina Zeme

Podtatranská knižnica v  Popra-
de pripravuje pre prvákov každo-
ročne v marci slávnostné zápisy do 
knižnice. Počas programu sa malí 
čitatelia vždy dozvedia zaujíma-
vosti o knihách a prevezmú si svoje 
prvé čitateľské preukazy.

S obľúbenou knihovníčkou Dankou 
sa stretli najmenší školáci aj minulý 

týždeň v stredu v knižnici na sídlisku 
Juh. „Je to slávnostný akt so sprievod-
ným programom. V posledných rokoch 
sa nám osvedčila obľúbená postavička 
- knihovníčka Danka, ktorá deťom roz-
práva o tom, ako sa majú ku knihám 
správať. Po zložení slávnostného sľubu 
si prváci bezplatne prevzali svoje prvé 
čitateľské preukazy a  mohli si hneď 

na mieste vybrať aj svoju obľúbenú 
knihu,“ povedala knihovníčka Lenka 
Bordáčová - Chladoňová.

S  preukazom v  ruke sa deti vrh-
li medzi regály a  začali v  knihách 
listovať. „Naučila som sa, že knihy 
nesmiem krčiť, ani trhať. Niekto-
ré slová už dokážem sama prečítať, 

tak sa na to teším,“ prezradila Ka-
rolínka Kišková. „Najradšej mám 
knihy, kde sú rozprávkové postavič-
ky. S  mamkou si čítame na dobrú 
noc,“ pokračovala Mirka Lukáčová. 
„Zaujímajú ma veci o  svete a  tak 
som si vybral knihu Malý zvedoš,“ 
dodal Miško Bartoš.  (ppv)
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Stručne Mesto si vypočulo názory vedúcich školských jedální

S územným plánom sa môžu pohnúť ďalej

 ZMENA zimného času na letný 
sa uskutoční v  nedeľu 26. marca. 
Čas si zmeníme z 2. hod. na 3. hod.

 OPÄTOVNE zvolané ustano-
vujúce zhromaždenie účastníkov 
pozemkových úprav v k.ú. Poprad 
sa uskutoční v  stredu 29. mar-
ca o  15. hod. vo veľkej zasadač-
ke Mestského úradu v  Poprade. 
Účastníci pozemkových úprav na 
zhromaždení utvárajú na obstara-
nie svojich spoločných záležitostí 
združenie účastníkov pozemko-
vých úprav, schvália stanovy zdru-
ženia a zvolia predstavenstvo ako 
výkonný orgán združenia. 

 V  STREDU 22. marca o  10. 
hod. sa v Aréne Poprad bude konať 
divadelné predstavenie s  názvom 
Drogy sú cesta do tmy. Podujatie 
sa uskutoční pod záštitou pod-
predsedu PSK Štefana Bieľaka a 1. 
viceprimátora mesta Poprad Igo-
ra Wzoša. Následne o  11.30 hod. 
bude nasledovať diskusia spojená 
s inšpiratívnymi príbehmi. 

 OKRESNÉ kolo Hviezdosla-
vovho Kubína sa uskutoční 22. 
marca o  9. hod. v  Podtatranskej 
knižnici na sídlisku Západ v  Po-
prade. 

 NOVÚ výstavu Vladimíra Ga-
žoviča s názvom Všetko je len hra 
sprístupnia verejnosti v Tatranskej 
galérii v Poprade v piatok 24. mar-
ca o 17. hod. Hudobný hosť verni-
sáže bude Ján Fiala a Štefan Szabó.

 PRERUŠENÁ distribúcia elek-
triny z  dôvodu plánovaných prác 
na zariadení nízkeho napätia bude 
v piatok 24. marca od 7. do 16.30 
hod. vo Veľkej na Velickom náves-
tí a  v  utorok 28. marca od 7. do 
15.30 hod. na Novej ulici. Presné 
čísla odberných miest a domov sú 
uverejnené na internetovej strán-
ke mesta - www.poprad.sk

 PRVÉ VOK-y v rámci jarné-
ho upratovania budú umiest-
nené od 31. marca do 7. apríla 
v  týchto lokalitách - na Hviezdo-
slavovej, Levočskej, Sadovej, Ba-
níckej, Bernolákovej, Murgaš-
ovej, Okružnej ulici (garáže) a 
na Ul. Popradskej brigády a na 
Juhu III na Suchoňovej, Jesen-
nej a Záborského ul. 

 SIEDMY ročník kampane Vy-
zvi srdce k pohybu bude prebiehať 
od 20. marca do 11. júna 2017 pod 
záštitou hlavného hygienika SR a 
Slovenskej epidemiologickej a vak-
cinologickej spoločnosti.  (ppš)

Minulý týždeň v uto-
rok na mimoriadnom 
zasadnutí Mestského za-
stupiteľstva v Poprade 
sa poslancom podarilo 
na druhý pokus schváliť 
Zmenu a doplnok Územ-
ného plánu (ÚPN) 2016 
mesta Poprad. 

Aj na toto rozhodnu-
tie sa čakalo istý čas, kým 
si poslanci vysvetlili zá-
sadné otázky. Predklada-
teľom bol viceprimátor 
Pavol Gašper, ktorý pred-
ložil materiál tak, ako aj 
pri riadnom zasadnutí 
MsZ, no pre zjednoduše-
nie schvaľovania ponú-
kol pozmeňujúce návrhy 
k jednotlivým častiam do-
kumentu. Poslanec Štefan 
Pčola podotkol, že očaká-
val návrat k tejto téme, ale 

nie takto odrazu. „Predlo-
žený návrh sme dostali na 
stôl tesne pred mimoriad-
nym zasadnutím. Ocenil 
som síce prácu ľudí, ktorí 
na dokumente pracovali, 
ale stále tvrdím, že tam sú 
nedostatky,“ uviedol v dis-
kusii pred schvaľovaním. 
Poslankyňa Alena Madzi-
nová zdôraznila: „Nešlo 
o  taktizovanie, materiál 
je presne ten istý. Pozme-
ňujúci návrh pri riadnom 
zastupiteľstve úplne zani-
kol a preto je tu opäť.“ Po-
slankyňa Beáta Sichrovská 
dodala: „Na diskusiu sme 
mali dostatok času. Ne-
myslím si, že teraz je to na-
rýchlo.“ Poslanec Vladimír 
Lajčák svoj pôvodný názor 
prehodnotil. „Na  všetko 
som dostal dôkladné vy-

svetlenie, ak sa rozumne 
dohodneme, nemám nič 
proti,“ podotkol. „Neschvá-
lením by boli ohrozené 
viaceré investície a  aj iné 
aktivity smerujúce k zlepše-
niu života v meste,“ doplnil 
poslanec Slavomír Božoň. 
S pozmeňujúcim návrhom 
prišiel na mimoriadne za-
sadnutie aj poslanec Milan 
Baran, ktorý zdôrazňoval 
reguláciu zelených plôch 
a  tiež  plán udržateľnej 
mobility. „O týchto témach 
hovoríme už dlho. Po tech-
nickej stránke nemám voči 
zmenám výhrady, veď je to 
živý proces. Problémová je 
len legislatívna stránka,“ 
uviedol v diskusii.

Po prestávke prišiel ver-
dikt: Zmena a  doplnok 
Územného plánu (ÚPN) 

2016 mesta Poprad boli 
schválené, rovnako aj ná-
vrhy M. Barana. „Otvára 
to cestu k ďalšiemu rozvoju 
a riešeniu problémov, ktoré 
občanov trápia. Pozme-
ňujúci návrh, ktorý som 
predložil, hovorí o  prekle-
nutí prechodného obdobia. 
Mohlo by sa totiž stať, že 
niekto má pripravený inves-
tičný zámer podľa pôvodné-
ho znenia územného plánu 
a  podľa nového by už ne-
musel požiadavkám vyho-
vovať. Taktiež sme v  sprie-
vodnej správe zafixovali 
zóny, na ktoré sa vzťahuje 
daný regulatív. V obytných 
zónach by sa tak nemal ďa-
lej rozvíjať priemysel,“ po-
vedal po schválení vicepri-
mátor mesta Poprad Pavol 
Gašper.  (ppv)

Od začiatku kalendárneho roka 
platí vo všetkých školských jedál-
ňach v  zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta Poprad dlhšie avizovaný 
jednotný jedálny lístok. Vedenie 
radnice minulý týždeň pozvalo na 
spoločné stretnutie riaditeľov škôl 
a vedúce školských jedální, aby si vy-
počulo názory na zavedenú zmenu.

Prešli dva mesiace a mesto neustá-
le sleduje, ako sa jednotný jedálny 
lístok v  školách ujal, ako sú vedú-
ce jedální spokojné s  dodávateľmi 
surovín a  v  neposlednom rade ho 
zaujíma spätná väzba od detí a  ich 
rodičov. „Musíme odskúšať aspoň 
štvrťrok, pretože jedlá sú úplne nové 
a  deti na ne zatiaľ reagujú rôzne. 
Budeme to testovať celý kalendárny 
rok,“ uviedla vedúca odboru škol-
stva, mládeže a športu MsÚ v Pop- 
rade Edita Pilárová. „Keď sme v mi-
nulom roku vypovedali všetky staré 
zmluvy s dodávateľmi, ktoré mnoho-
krát vôbec neboli aktuálne a boli sme 
na hrane zákona, tak sme si obišli 
hlavných dodávateľov a  chceli sme 
vidieť, v akých podmienkach pracujú. 
Ponúkli sme školám základný pre-
hľad a oni si samostatne vyhlasovali 
verejné súťaže. Mal som mierne oba-

vy, že to nebude dostatočne pochope-
né zo strany vedúcich a personálu, ale 
som milo prekvapený, že to bolo dobre 
prijaté,“ doplnil prvý viceprimátor 
mesta Poprad Igor Wzoš, podľa kto-
rého má tento projekt zmysel.

Svoje poznatky, skúsenosti, ale aj 
námietky mali možnosť na stretnu-
tí prezentovať riaditelia škôl, ako aj 
samotné vedúce školských jedální. 
„Rozdelili sme sa do dvoch skupín 
a  takto pripravujeme jedálny lístok 
na celý mesiac. Zatiaľ nám to vychá-

dza a ohlasy sú dobré. Vždy sa u nás 
varilo dobre a jednotným jedálnym 
lístkom sa nič nepokazilo, ale ani vý-
razne nezlepšilo,“ povedala vedúca 
ŠJ v ZŠ Jarná Stanislava Valášiková. 
„Máme viacerých dodávateľov, kto-
rí medzi sebou tak trochu súťažia. 
Ten najosvedčenejší bude mať časom 
väčšiu frekvenciu dodávok. Našou 
úlohou je cibriť u  detí stravovacie 
návyky, ale tie si prenášajú z domu,“ 
doplnila vedúca ŠJ v ZŠ Francisciho 
Zuzana Laburdová.  (mav)

Pri príležitosti 70. výročia vzniku 
mesta Vysoké Tatry udelili minulý 
štvrtok na Tatranskom galavečere 
štyri výročné ceny mesta.

Cenu za celoživotný prínos pre 
tatranský šport, spojenú s uvede-
ním do Tatranskej športovej siene 
slávy udelilo mesto in memoriam 

zástupcovi sánkarského športu 
Milanovi Gerdelánovi a horolez-
covi a kameramanovi Jurajovi We-
inczillerovi. Ich mená boli pridané 
k celkovo pätnástim osobnostiam, 
ktoré prispeli k rozvoju športu vo 
Vysokých Tatrách. Obnovená sieň 
športovej slávy je umiestnená vo 

vile Flóra v Starom Smokovci.
Cenu mesta dostal bývalý pri-

mátor mesta V. Tatry Juraj Haščák, 
predseda Klubu Tatrancov a Cenu 
primátora za čin roka 2016 Radoslav 
Bardún, majiteľ nedávno zrekon-
štruovaného najstaršieho tatranské-
ho hotela Lomnica.  (ppp)

Odovzdali ceny mesta Vysoké Tatry
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Krátke správy

Za posledné tri roky zmizlo z popradských ulíc 63 vrakov

Mesto Poprad a Katolícka univerzita podpísali
Memorandum o spolupráci s cieľom rozvíjať cestovný ruch

Spomienka na tragické udalosti
spred sedemdesiatich piatich rokov  VÝSKUM novej liečby rakoviny 

alebo Parkinsonovej choroby, objav 
nových planét vo vesmíre, vývoj ba-
térií do   smartfónov s dlhšou výdr-
žou. To je len pár príkladov tzv. hra-
ničného výskumu, ktorý Európska 
komisia podporuje prostredníctvom 
prestížnej Európskej rady pre výskum 
(ERC). Zo Slovenska sa prestížny 
grant od ERC podarilo získať zatiaľ 
jedinému Slovákovi. Je ním  pôvo-
dom Popradčan Ján Tkáč, predseda 
vedeckej rady na Chemickom ústave 
SAV, ktorý sa zaoberá využitím nano-
technológií pri konštrukcii rôznych 
zariadení aplikovateľných v oblasti 
glykomiky a diagnostiky rozličných 
ochorení, vrátane rakoviny prostaty. 
V roku 2015 získal na Slovensku titul 
Vedec roka a minulého roku dostal 
Cenu mesta Poprad.

 V PIATOK 24. marca sa v Základ-
nej škole na Tajovského ulici v Popra-
de uskutoční druhý ročník environ-
mentálnej konferencie žiakov a  ich 
učiteľov venovanej vode a  jej význa-
me pre život. 

 PODPORNÉ pohrebné združenie 
na Slovensku, odbočka č. 61 v Popra-
de pozýva svojich členov na výročnú 
členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 
v nedeľu 26. marca o 14. hod. v malej 
zasadačke Mestského úradu v Poprade. 

 KONCERT kapely Marton_Band 
spojený s  krtom básnickej zbierky 
Nemenná a  hosťom Robom Miklom 
sa uskutoční v piatok 24. marca o 18. 
hod. v cukrárni Malý princ na sídl. 
Juh, Dostojevského ul. 12. 

 POSLEDNÁ hodnotiaca členská 
schôdza denných centier mesta Pop- 
rad sa konala minulý týždeň v stredu 
15. marca v DC Limba na sídlisku Zá-
pad v Poprade.  

 TLAČOVÁ konferencia na tému 
Bude možné eliminovať tuberkulózu? 
sa uskutoční v  piatok 24. marca vo 
Vyšných Hágoch. Koná sa pri príleži-
tosti Svetového dňa tuberkulózy, ktorý 
vyhlasuje Svetová zdravotnícka orga-
nizácia, tento rok pod heslom Spojme 
sa a skoncujme s tuberkulózou. 

 SVETOVÁ organizácia zubných 
lekárov vyhlásila 20. marec za Sve-
tový deň ústneho zdravia. Heslo pre 
rok 2017 je Rob správne rozhodnutia 
v starostlivosti o svoje ústa. 

 GRAND Hotel Kempinski High 
Tatras si minulý týždeň slávnostne 
prevzal ocenenia Trend Top. V ka-
tegórii hotely  obhájil prvé miesto 
z predchádzajúcich rokov, Grand 
Restaurant sa radí medzi top 10 
reštaurácií, Tomáš Tejbus patrí medzi 
Top šéfkuchárov na Slovensku a Matúš 
Hamara medzi Top someliérov. (ppš)

Správa mestských komu-
nikácií (SMK) v Poprade 
sa odstraňovaniu autovra-
kov venuje od roku 2014. 
Odvtedy bolo z ulíc mesta 
odstránených 63 vrakov. 
Spolu 52 vrakov odstrá-
nili samotní majitelia na 
základe výzvy, ďalších 11 
vrakov bolo odtiahnutých 
a uskladnených. V roku 
2017 sú v týchto dňoch v 
riešení 3 ďalšie vraky. 

„Dlhodobo odstavené ne-
pojazdné automobily s ne-
platným osvedčením o TK 
a EK veľmi často nechávajú 
majitelia stáť v uliciach, čím 

ohrozujú životné prostre-
die a zaberajú parkovacie 
miesta, ktorých je stále väčší 
nedostatok,“ uviedol riaditeľ 
SMK Peter Fabian.  Pri rie-
šení nahláseného autovra-
ku je potrebné preukázať, 
že vozidlo je nepojazdné, 
nemá napríklad EČV, má 
neplatné osvedčenie o TK 
a EK. Po nahlásení vozidla 
nasleduje obhliadka vraku, 
fotodokumentácia a zisťo-
vanie majiteľa. „Náš právny 
zástupca zasiela majiteľovi 
vozidla výzvu na odstráne-
nie vraku. Po jej prevzatí 
má majiteľ 30 dní na jeho 

odstránenie. Ak sa tak ne-
stane, správca komunikácie 
pristúpi k odťahu vraku cez 
externého dodávateľa tejto 
služby. Všetko sa zdokumen-
tuje a oznámenie o odťahu 
sa odošle majiteľovi vozidla, 
Okresnému úradu, odboru 
starostlivosti o životné pro-
stredie, MsÚ Poprad, odbor 
životného prostredia a In-
špektorátu životného pros-
tredia. Potom Okresný úrad, 
odbor starostlivosti o životné 
prostredie rozhodne, či sa 
vrak vozidla stáva odpa-
dom,“ doplnil Peter Fabian.

Vraky vozidiel SMK od-

ťahuje a uskladňuje na par-
kovisku určenom na zber a 
spracovanie starých vozi-
diel na základe vydaného 
rozhodnutia Okresného 
úradu, odboru starostlivos-
ti o životné prostredie. Na 
tomto mieste sú uskladne-
né až do rozhodnutia prí-
slušného orgánu. Všetky 
náklady spojené s týmto 
uskladnením znáša majiteľ 
autovraku.

Občania mesta Poprad 
môžu nahlasovať vraky cez 
aplikáciu Citymonitor, tele-
fonicky alebo emailom na-
parkovanie@smkpp.sk. (mag)

Mesto Poprad podpísalo s Kato-
líckou univerzitou v Ružomberku 
Memorandum o spolupráci v ob-
lasti vzdelávania, vedy, výskumu a 
praxe. Obe strany deklarovali záu-
jem rozvíjať cestovný ruch v rámci 
mesta Poprad a spišsko-tatranské-
ho regiónu, zároveň zvyšovať kva-
litu poskytovaných služieb v tejto 
oblasti. 

„Žijeme v centre cestovného ruchu. 
Vieme, že kvalita poskytovaných slu-
žieb vždy začína i končí v prvom rade 
na samotných ľuďoch a preto chceme 
touto spoluprácou zabezpečiť čo naj-
lepšie podmienky na ich vzdelávanie 
a prípravu priamo v našom meste,“ 
uviedol primátor Popradu Jozef Šva-
gerko. Zvyšovanie kvality poskytova-
ných služieb v cestovnom ruchu nie 
je možné bez spolupráce verejného 
a  súkromného sektora. Katedra ma-
nažmentu Pedagogickej fakulty KU 

pôsobí v Poprade od roku 2003. Po-
skytuje akreditované vysokoškolské 
štúdium v  bakalárskom aj magister-
skom stupni v dennej, ako aj externej 
forme. V  oboch študijných progra-
moch sú bloky predmetov so zamera-
ním na cestovný ruch. Mesto Poprad 
je významný verejnoprávny subjekt 
a zároveň pôsobí ako garant a tvorca 
koncepcie v oblasti cestovného ruchu 
spišsko-tatranského regiónu. Zmluv-
né strany sa preto zaviazali spolu-
pracovať predovšetkým v  oblasti 
výchovy a vzdelávania študentov pre 
potreby kľúčových zamestnávateľov 
v oblasti cestovného ruchu a koope-
rácii pri tvorbe komunikačnej straté-
gie a  koncepcie rozvoja cestovného 
ruchu v meste Poprad a  spišsko-tat-
ranskom regióne.

Medzi prvé výsledky vzájomnej 
spolupráce patrí participácia členov 
Katedry manažmentu na riešení 

projektov mesta Poprad so zame-
raním na cestovný ruch a  organi-
zovanie medzinárodnej vedeckej 
konferencie Popradské ekonomické 
a  manažérske fórum 2017, ktorá 
sa uskutoční v  októbri tohto roku. 
Súčasťou memoranda je aj koor-
dinácia štruktúry a  obsahu študij-
ných programov s  požiadavkami 
praxe. Vedúca katedry manažmen-
tu PF KU v  Poprade prof. Alena 
Daňková: „Pre splnenie tohto cieľa 
sme iniciovali aj podpis Memoran-
da o  spolupráci s  najvýznamnej-
ším subjektom cestovného ruchu na 
Slovensku Tatry mountain resorts. 
Obe memorandá boli podpísané vo 
februári 2017 a som presvedčená, že 
napomôžu nielen zvýšeniu kvality 
vysokoškolského vzdelávania v  Pop- 
rade, ale aj efektívnejšiemu využitiu 
potenciálu mesta Poprad a  spišsko-
-tatranského regiónu.“  (mag)

Pri príležitosti 75. výročia prvého 
transportu židovských žien a dievčat zo 
Slovenska do koncentračného tábora 
Auschwitz sa v Poprade, z ktorého ten-
to transport odišiel, uskutoční niekoľko 
podujatí. 

V piatok 24. marca o 18.30 hod. sa v 
divadelnej sále Domu kultúry v Poprade 
uskutoční pod záštitou predsedu vlády 
SR Roberta Fica slávnostný program Spo-
mienka - vlak bez návratu. Uvádzajú ho 
Slovenské národné múzeum, Múzeum 
židovskej kultúry v Bratislave, Tatranská 
galéria v Poprade a mesto Poprad. Vystu-
povať bude orchester Jána Berkyho Mre-
nicu, Jana Orlická a Ervína Schönhauser. Vstupné je 1 €. 

V sobotu 25. marca o 13.30 hod. bude na budove 
Gymnázia na Kukučínovej ulici odhalená pamätná ta-

buľa, o 15. hod. sa v TG uskutoční pre-
mietanie dokumentárneho filmu Žiť na 
ceste smrti režisérky Oľgy Pohankovej. 
Film vydáva svedectvo Edity Grossma-
novej, ktorá prežila v koncentračnom 
tábore Auschwitz viac ako tri roky. O 16. 
hod. bude prezentácia výskumu Prvý ži-
dovský transport s Heather Dune Maca-
dam, autorkou knihy Renin sľub (Rena sʹ 
Promise) a o 17. hod. sa uskutoční ver-
nisáž výstavy Ivana Köhlera Rezidencia 
smrti.  O 20.20 hod. zapália sviečky na 
pamiatku obetí prvého transportu pri 
pamätnej tabuli obetí holokaustu na že-
lezničnej stanici v Poprade.

V nedeľu 26. marca o 15. hod. sa bude konať pri tejto 
pamätnej tabuli aj pietna spomienka spojená s klade-
ním vencov.     (ppm)
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Mestskému útulku nie je
možné dať dve percentá

Výzva pre majiteľov psov!

Sviatok
meteorológov

Úspešný rok

Klub Sobotčanov opäť po roku zasadol

PP-7

V súčasnosti sa mnohí občania rozhodujú, komu poslať 2% z dane. Mno-
hí občania zvažovali takúto formu podpory Mestského útulku pre psov v 
Poprade, ale nie je to možné. Mestský útulok pre psov a ani samotné mesto 
Poprad ako jeho zriaďovateľ nie sú prijímateľmi pre použitie podielu zapla-
tenej dane na osobitné účely podľa Zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z. v 
znení noviel (rok registrácie 2016, rok príjmu 2017). Prijímateľmi môžu byť 
iba zaregistrované občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, nezis-
kové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariade-
nia cirkví a náboženských spoločností a podobne.   (mag)

V súčasnosti prebieha v meste 
Poprad biologická ochrana územia 
s pomocou dravcov, ktoré pomá-
hajú plašiť veľké kolónie havranov 
pripravujúcich sa na hniezdenie 
v jednotlivých častiach mesta. V 
tomto čase je preto dôležité nielen 
uzatvárať kontajnery, aby havrany 
nemali prístup k potrave, ale rov-
nako tak dodržiavať čistotu verej-
ných priestranstiev od psích exkre-
mentov. 

„Veľkú časť potravy havranov čier-
nych (Corvus frugilegus), ktorú 
nachádzajú v meste Poprad, tvoria 
práve aj psie exkrementy. Tieto často 
obsahujú vysoký podiel rastlinnej 
zložky, pretože tá je súčasťou viace-
rých psích granúl. Keďže pes nevie 
rastlinnú zložku dokonale stráviť, 

vzniká z toho atraktívna potrava pre 
spomenuté havrany čierne,“ infor-
moval Marek Báthory z oddelenia 
životného prostredia MsÚ v Popra-
de. Keďže množstvo nepozbieraných 
exkrementov ležiacich na verejných 
priestranstvách zvyšuje atraktívnosť 
mestského prostredia pre tieto vtáky, 
samospráva vyzýva majiteľov psov 
na dodržiavanie čistoty verejného 
priestranstva, ktoré budú vo zvýše-
nej miere kontrolovať aj príslušníci 
mestskej polície. Tí budú vykoná-
vať kontroly počas výkonu služby 
a pokračovať v realizácii vlastných 
preventívno - bezpečnostných ak-
cií, ktoré sú zamerané na kontrolu 
dodržiavania zákona č. 282/2002 Z. 
z., ktorým sa upravujú niektoré pod-
mienky držania psov.  (mag)

Klub Sobotčanov uzavrel rok 2016 
výročnou správou a  schôdzou, na 
ktorej sa 15. marca stretli jeho členo-
via. Uplynulý rok zhodnotil podpred-
seda KS Ján Brndiar ako úspešný. Aj 
v  roku 2017 ich čakajú zaujímavé 
podujatia. Najpopulárnejšou a  naj-
staršou akciou je Annabál. Najmlad-
šou je Katarínske stretnutie. 

Tajomníčka Anna Gordiaková o  po-
čiatkoch klubu povedala: „Keď sme videli, 
že Klub Veličanov výborne funguje, podľa 
jeho vzoru sme v roku 2004 skúsili založiť 
niečo podobné. Klub Sobotčanov podporu-
je kultúrnu a  športovú činnosť, cez rôzne 
podujatia spája ľudí, zbližuje ich.“ Nasle-
dovali síce Veľčanov, ale viac sa zamerali 

na kultúrne akti-
vity. Zo začiatku 
chceli zakladať ce-
chy, napr. učiteľský, 
lekársky. Najväčší 
dôraz vždy kládli 
na kultúrnu čin-
nosť - Katarínska 
a  Štefanská zábava, 
Annabál. „V začiat-
koch sme ho robili 
v  historických kos-
týmoch, účinkujú-
ci sa nehanbili ich 
obliecť, pozháňali si ich z  divadiel. Teraz 
to už ustúpilo, je to zábava, ale história 
išla do úzadia,“ dodala A. Gordiaková. 

Teraz organizu-
jú aj výlety, sú na 
tom finančne lepšie 
ako v  začiatkoch, 
keď sa zakladajúci 
členovia na všetko 
skladali.  Na začiat-
ku tvorilo Klub So-
botčanov 60 členov, 
rozrástli sa na 130.

Sobotčania sa 
zaujímajú o  dianie 
v meste a spolupra-
cujú aj s  poslanca-

mi. Poslanec Adrián Kromka je dokon-
ca predsedom KS, hoci pre pracovné 
povinnosti sa tohto postu mieni vzdať. 
Starší aj mladší sa zapájajú do aktivít klu-
bu aj aktivít iných mestských častí. Na 
výročnej schôdzi zablahoželali i jubilan-
tom, ktorí v tomto roku oslávia okrúhle 
výročie a udelili aj ďakovné listy.

Na výročnú schôdzu zavítal i primátor 
mesta Jozef Švagerko. Vo svojom prí-
hovore vyjadril radosť, že klub je veľmi 
aktívny a ubezpečil členov, že s pomo-
cou mesta môžu aj naďalej počítať. Pod-
predseda klubu Ján Brndiar predniesol 
hodnotiacu správu Klubu Sobotčanov 
za rok 2016, v ktorej poďakoval primá-
torovi za podporu a pomoc.  (kpa)

Pri príležitosti Svetového 
meteorologického dňa orga-
nizuje Slovenský hydrome-
teorologický ústav pre verej-
nosť Deň otvorených dverí, 
ktorý sa bude konať v piatok 
24. marca od 9. do 16. hod. 
v  Aerologickom a  radiač-
nom centre v  Gánovciach a 
v  sobotu od 10. do 15. hod. 
na meteorologickej stanici 
na Štrbskom Plese a  Lom-
nickom štíte.  (pppp)

Rok 2016 bol pre hotelierov 
vo Vysokých Tatrách z hľa-
diska návštevnosti jednodňo-
vých aj ubytovaných klientov 
doteraz najúspešnejší. Podľa 
zástupcov OOCR Región Vy-
soké Tatry, ktorí už v minulých 
dňoch zhrnuli výsledky roka 
2016, sa podarilo prelomiť 
všetky doterajšie rekordy od 
vzniku samostatnej Slovenskej 
republiky. Vlani zaznamenali 
ďalší nárast a záujem zo strany 
Slovákov, percento domácich 
návštevníkov sa tak dostalo až 
na hranicu 64 percent.  (ppš)
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Koše na sídliskách treba doplniť

Pomalé svetlo vĺn daroval knižnici

Súťaž o knihy rozprávok

Mesiac knihy si pripomenuli aj detskí pacienti v popradskej nemocnici

V druhom marcovom 
týždni na zasadaní volebné-
ho obvodu č. 2 - sídliská Juh 
a Kvetnica v kancelárii MsÚ 
na Dostojevského ul. 25 sa 
poslanci zaoberali viacerými 
podnetmi občanov. Jedným 
z nich bola aj pripomienka 
obyvateľov, ktorí sa sťažo-
vali, že po ukončení prác na 
oprave vodovodného potru-
bia na uliciach Svätoplukova 
a Rázusova koncom februá-
ra zostal po vodároch rozry-
tý terén plný blata a chodci 
tadiaľ nemohli prechádzať. 
Vodárne prisľúbili, že dajú 
terén do pôvodného stavu.

Poslankyňa Alena Madzi-
nová ocenila, že sa na webovej 
stránke mesta vytvorila čítačka 
pre slabozrakých, ale oni ju z 
dôvodu svojho hendikepu ne-
vedia prakticky využívať. Po-
važuje za potrebné technicky 

ju upraviť tak, aby plnila svoj 
účel. Viceprimátor Pavol Gaš-
per dodal, že bude stretnutie s 
predstaviteľom Podtatranskej 
organizácie Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska Mariá- 
nom Zvaleným a túto otázku 
budú riešiť. A. Madzinová tiež 
poukázala na problém odpad-
kových košov na sídliskách 
Juh, ktorých je málo a treba 
ich doplniť. Poslanec Bohumil 
Košický povedal, že oddelenie 
životného prostredia MsÚ má 
zmapované počty košov na 
sídliskách, ale bola by vhodná 
aj osveta občanov k udržiava-
niu čistoty v meste. Nájdu sa 
takí, čo hodia obaly z potravín 
priamo na chodník, hoci kôš je 
nablízku. P. Gašper uviedol, že 
na viacerých miestach chýbajú 

odpadkové koše aj preto, že ich 
porozbíjali vandali. Navrhol 
koše doplniť. Predseda VO Pe-
ter Brenišin je toho názoru, že 
všetko je v uvedomelosti ľudí.

B. Košický sa ďalej prihovo-
ril za majiteľov garáží na Juhu 
(za križovatkou pri želez-
ničnej trati), kde je cesta pri 
vstupe k nim zničená. SMK 
by mohlo túto cestu zasypať 
drvinou a vyrovnať. Poslanec 
Milan Baran podotkol, že si-
tuáciu pozná, ale problém je 
v tom, že prístupová cesta nie 
je majetkom mesta. Je však za 
to, aby sa tento stav vhodným 
spôsobom vyriešil. 

B. Košický tiež požiadal, aby 
boli zmapované všetky stromy 
v meste  aj na sídliskách, ktoré 
je treba orezať a oddelenie ŽP 

má zabezpečiť ich orezanie. 
Takisto požiadal za občanov 
zo sídliska Západ, ktorí chodia 
do obchodného centra Lidl 
pešo, či by mesto nemohlo 
vstúpiť do rokovania k vybu-
dovaniu chodníka - schodov. 
Podstatne by sa im skrátila do-
terajšia obchádzka. M. Baran k 
tomu dodal, že riešenie nie je 
také jednoduché, lebo v tejto 
lokalite majú pozemky Slo-
venská správa ciest a súkrom-
né osoby. P. Gašper odporučil, 
aby občania využili chodník 
okolo pivovaru. 

Poslanec Slavomír Božoň 
uviedol, že ho oslovili obyva-
telia bytového domu Erbium 
kvôli parkovisku a revitalizá-
cii detského ihriska. M. Baran 
poznamenal, že najlepšie by 

Poslanci VO č. 2 hovorili aj o 
orezávkach stromov. Na foto 
orezávky na Ul. 29. augus-
ta.   FOTO - Marta Marová

V  knižnici v  Spišskej So-
bote predstavili minulý uto-
rok novú básnicku zbierku 
„Pomalé svetlo vĺn“ autorov 
básnika, herca a pedagóga 
Vladislava Vaľka (na foto), 
akademického maliara, scé-
nografa a režiséra Mariána 
Čižmárika a historika umenia 
Karola Maliňáka. Zbierka ob-
sahuje vyše 30 básní a sprie-
vodných malieb.

Kniha vyšla v  spolupráci so 
spoločnosťou Kolomana So-
kola. Tá požiadala o grant na 
financovanie tejto básnickej 

zbierky, ale neúspešne. Autor 
- básnik V. Vaľko si teda na ňu 
zarábal hudobno-poetickými 
večerami. K  tomu prispeli aj 
ľudia, sponzori a  zozbierala 
sa potrebná suma. Slávnostné 
uvedenie do života sa uskutoč-
nilo v septembri minulého roka 
v Galérii Ľ. Fullu v L. Mikuláši 
a krstným otcom bol prezident 
SR Andrej Kiska. Následne 
knižku „pokrstili“ aj v Poprade, 
kde sa konali i výstava obrazov 
Mariána Čižmárika.

V. Vaľko povedal: „Básne ne-
vymýšľam, ja ich sprospredkú-

vam, väčšinou je to po nejakej 
emócii, vo vlaku, v lese, pri pive. 
Často čerpám z Biblie, z príro-
dy, tiež z  dejín. V  poslednom 
čase pociťujeme, že zlyháva ko-
munikácia ľudí, ale aj národov 
v bežnom živote. V jednej básni 
píšem o starom rádiu, ktoré má 
tri ladenia. Prvým vylepšujem 
zvuk a porozumenie medzi 
nami, druhým mením čierno-
-bielu na farbu, aby sme svoje 
myslenie namierili k  optimiz-
mu, pretože život je napriek 
našim „osobným drámam“ 
krásny a tretím vrátim život na 

námestia, tak ako to 
bolo niekedy, napr. aj 
na také pekné, ako je 
spišskosobotské.“

Jeho najnovšia kni-
ha, ktorú zároveň 
venoval do knižného 
fondu Podtatranskej 
knižnice v Poprade, je 
tak ako všetky pred-
chádzajúce ilustrova-
ná. Básne zhudobňuje 
učiteľ zo ZUŠ v  Kežmarku 
Vincent Jaš. Autor pripravu-
je ďalšiu zbierku, na jeseň by 
mala vyjsť „Jar pod Kriváňom“. 

Okrem toho plánuje vydať aj 
Atlas húb, o ilustrácie sa posta-
rá výtvarník - syn Vlada Vaľka.  
 (kpa)

Redakcia novín Poprad v 
spolupráci s vydateľstvom Go-
ralinga venuje trom čitateľom 
knihy z ich edície, a to O chlap-
covi, ktorý hľadal vôňu čokolá-
dy od autora Martina Daniša, 
Vodníkove zlaté kačky autorov 
Viktora Majerika a Petra Gloc-
ka a od rovnakých autorov 
Kráľ hadov, strážca pokladov, 
obe patria medzi rozprávky 
zo Zamaguria. Do súťaže bude 
zaradený každý, kto zašle do 
redakcie novín Poprad, Pod-

tatranská ul. 149/7 nalepený 
súťažný kupón so svojím me-
nom a adresou najneskôr do 
26. marca 2017.  Mená výher-
cov zverejníme v čísle po skon-
čení súťaže.  (ppm)

Kupón

Mesiac knihy minulý týždeň 
oslávili aj malí pacienti v Ne-
mocnici Poprad. Deti na pe-
diatrickom oddelení navštívil 
spisovateľ Martin Daniš, kto-
rý ich hravou interaktívnou 
formou vtiahol do predstave-
nia O chlapcovi, ktorý hľadal 
vôňu čokolády. 

Pripravil ho s bábkovými 
postavičkami podľa svojej rov-
nomennej knihy. V nej maličkí 
mužíčkovia Heurékovia pri-
chádzajú na našu planétu, aby 

odovzdali svoju magickú silu 
niekomu alebo niečomu a tým 
tomu dali výnimočnosť. „Mám 
veľmi rád čokoládu a chcel som 
vymyslieť čokoládový príbeh, 
ktorým akoby som jej vrátil to, 
že mi prináša radosť. Preto som 
napísal historku o jej vôni, ktorá 
predstavuje niečo mystické. Sna-
žil som sa, aby sa deti dostali do 
fantazijného sveta, dokázali sa s 
príbehom stotožniť, predstaviť si 
to. Oni si ho v hlave vykonštru-
ujú a pointou je, že si vytvárajú 

svet a prostredie, ktoré je akoby 
celé na nich,“ povedal M. Da-
niš. Pre deti je skutočne všetko 
možné, nie sú ničím obmedze-
né, tak ako dospelí, ktorí sú už 
viac realistickí. 

Po predstavení sa autor po-
zhováral s deťmi o ich obľúbe-
ných rozprávkových hrdinoch, 
ako aj o písaní kníh pre deti. 
„Každé dieťa je v nemocnici z 
nejakého dôvodu. Keďže svet 
kníh a ich príbehov je jednou z 
činností, ktorá človeka dokáže 
preniesť do čarovného sveta fan-
tázie, verím, že deti aspoň na 
chvíľku zabudli na svoje trápe-
nia a prišli na krajšie, iné myš-
lienky,“ dodal mladý spisovateľ.

Knižku vydalo vydavateľstvo 
Goralinga, ktoré vzniklo v roku 
2008 a zameriava sa na knižné 
publikácie z oblasti slovenskej 
histórie. Ingrid Majerikova z 
tohto vydavateľstva priblížila: 
„Taktiež sme založili edíciu pod 

názvom Rozprávočka a v nej 
vydávame rozprávkové knihy 
našich slovenských autorov. 
Okrem všeobecného celosloven-
ského záberu sa sústreďujeme 
aj na región Zamaguria, odkiaľ 
pochádzam. Z tejto oblasti sme 
napr. vydali knihy Vodníkove 
zlaté kačky, Kráľ hadov, strážca 

pokladov a Pastierik na zlatom 
voze. V rámci edície vydávame 
i teoretické publikácie napr. lin-
gvistické analýzy slovenských 
ľudových rozprávok. Spolupra-
covali sme aj na výrobe DVD 
goralských rozprávok, ktoré tiež 
čerpá z regiónu Zamaguria.“ 
 (mar)

bolo urobiť štúdiu na celé toto 
územie a dokončiť ho kom-
plexne ako jeden celok. 

Poslanci VO č. 2 diskutovali 
aj k iným témam, schádzajú sa 
pravidelne vždy v druhý štvr-
tok v mesiaci o 17. hod.  (wdm)
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Ocenili regionálnych výtvarníkov

Biografický slovník osobností mesta Poprad (2)120 rokov od narodenia veteri-
nárneho lekára, regionálneho politi-
ka, MVDr. Leopolda VÁHA (*31. 
3. 1897 Písek na Morave, Česko).

V službách mesta Poprad pracoval ako 
jediný vyškolený veterinárny lekár od 15. 
novembra 1924 a mäsoprehliadač až do 
26. júna 1941 (s polročnou prestávkou). 
Politicky sa angažoval a  vo voľbách do 
obecného zastupiteľstva v roku 1938 kan-
didoval za Slovenskú jednotu pre Česko-
slovenskú republiku a demokraciu.

150 rokov od narodenia lekárnika Jo-
zefa GENERSICHA (*okolo 1867 – †4. 
12. 1948 Spišská Sobota).

Ako lekárnik pôsobil v Spišskej Sobote 
okolo roku 1918. Bol vedúcim členom 
Spišskosobotskej spoločnosti, ktorá za-
viedla do Spišskej Soboty elektrické vede-
nie v roku 1918 a osvetlenie v roku 1920.

50 rokov od úmrtia literárneho his-
torika, publicistu doc., ThDr. Alojza 
MIŠKOVIČA (pseud. Andrej Bielovod-
ský, Gor, Gogoľov, Zloja M.) 

(*4. 9. 1902 Jurgov - †14. 3. 1967 Bra-
tislava, pochovaný v Kežmarku).

Stredoškolské štúdiá absolvoval v Po-
dolinci, Levoči, Ružomberku, teológiu v 
Spišskej Kapitule a slovenčinu, filozofiu 
a poľštinu v rokoch 1924 – 1928 na FF 
UK v Bratislave. Titul doc. získal v roku 
1951 a ThDr. 1963.

V roku 1924 pôsobil ako kňaz v Po-
prade a Spišskej Kapitule, od 1927 bol 
profesorom učiteľského ústavu v Spiš-
skej Kapitule. Neskôr bol pracovníkom 
Vedeckej spoločnosti pre zahraničných 
Slovákov a od 1953 vedúci Katedry cir-
kevných dejín a kresťanskej archeológie 
na Cyrilometodskej bohosloveckej fa-
kulte v Bratislave.

Vo vedeckovýskumnej práci sa súbežne 
zameriaval na obdobie včasného feudaliz-
mu, národné obrodenie a dejiny spisovnej 
slovenčiny. Obdobím včasného feudaliz-
mu so zreteľom na predveľkomoravské, 
veľkomoravské a cyrilometodské obdobie 
sa zaoberal viac ako 40 rokov, spracoval 
množstvo archívneho materiálu, pripravil 
nový preklad Životov Konštantína a Me-
toda. Z obdobia národného obrodenia sa 

sústredil najmä na bernolákovské hnutie 
a  všetko, čo súviselo s autonómnosťou 
slovenského národa a jeho jazyka. K po-
znaniu dejín slovenského spisovného ja-
zyka prispel objavom, záchranou a pub-
likovaním vzácnych jazykových pamiatok 
(Spišské cyrilské zlomky, Hlaholské listy 
hlohovské, Štatút štiavnického panstva, 
Nomenclator pružinský, Veršované desa-
toro 1532). Vo vedeckej práci vychádzal z 
knižničných a archívnych materiálov štát-
nych, farských i súkromných knižníc a ar-
chívov. Štúdie, články, marginálie a glosy 
publikoval v zborníkoch, ktoré sám zosta-
vil, v zborníkoch Matice slovenskej a i., v 
časopisoch Bratislava, Duchovný pastier, 
Kultúra, Náš národ, Pútnik svätovojteš-
ský, Slovenské pohľady, Slovenská reč, v 
spoločenských časopisoch, týždenníkoch 
a v dennej tlači.

60 rokov od úmrtia kňaza Tobia-
sa FISCHLA (*14. 8. 1872 Rakúsko - 
†1957 Veľká).

Ordinovaný bol v roku 1898. Do Veľ-

kej bol inštalovaný 24. apríla 1904. 
Okrem funkcie evanjelického fará-
ra sa venoval žiakom a  ich vzdelá-

vaniu, bol členom školského kuratória. 
Venoval sa aj kultúrnej a  spolkovej 
činnosti a vykonával funkciu predsedu 
dobrovoľného hasičského zboru, spevo-
kolu, kustóda Tatranského múzea. Od 
roku 1921 bol predsedom Mužského 
spevokolu vo Veľkej, v  rokoch 1922 - 
1940 Hospodárskeho Casina a v rokoch 
1930 - 1945 Deutsche Kulturverband.

Reprezentoval Spišsko-nemeckú stra-
nu v  obecnom a  okresnom zastupiteľ-
stve a  vykonával rozsiahlu charitatívnu 
činnosť. Po 1. svetovej vojne sa do Veľkej 
prisťahovali slovenskí evanjelici z neďa-
lekých obcí, najmä z Važca. Potreba slo-
venských evanjelických služieb božích 
narastala, no pre neznalosť slovenského 
jazyka Tobias Fischl nebol schopný ten-
to problém vyriešiť. 12. januára 1936 
odišiel do dôchodku a  do verejného 
života viac nezasahoval. Po skončení 2. 
svetovej vojny vykonával bohoslužby 
v liečebni v Kvetnici, kde boli sústredení 
Nemci. 

Zuzana Kollárová

V marci si pripomíname:

Cookies? Nie, ďakujem!Hlavným mottom tohto-
ročného Svetového dňa spot-
rebiteľských práv (15. marec), 
je vybudovať digitálny svet, 
ktorému spotrebitelia môžu 
dôverovať. Podľa americkej 
organizácie Consumers Inter-
national 40% svetovej populá-
cie je v súčasnosti online, pre 
porovnanie, v roku 1995 po-
užívalo internet len  1% ľudí. 

V najmenej technologicky 
rozvinutých krajinách má prí-
stup k internetu menej ako de-
sať percent ľudí, no predpokla-
dá sa, že do roku 2020 bude až 
52% svetovej populácie online. 
Kým telefónu trvalo dlhých 75 
rokov, aby si získal priazeň 50 
miliónov užívateľov, Facebook   
to stihol za rok a Instagram 
dokonca za šesť mesiacov. V 
roku 2015 online maloobchod-
ný predaj vygeneroval obrat vo 
výške 1,55 bilióna dolárov, no 
zároveň až 72% svetovej po-
pulácie nevie, aké informácie o 

nich predajcovia a poskytovate-
lia služieb zbierajú na internete. 
V roku 2015 sa viac ako pol mi-
liardy digitálnych osobných sú-
borov stratilo alebo boli ukrad-
nuté. Adekvátna a  komplexná 
spotrebiteľská ochrana v oblasti 
digitálnych práv je teda nutná.

Európska komisia predstavila 
nedávno svoje plány prepra-
covať nariadenie pokrývajúce 
dôvernosť a bezpečnosť elek-
tronickej komunikácie pros-
tredníctvom  telefónu, e-mailov 
a sms správ. Aj služby ako Sky-
pe a WhatsApp by teda mali 
rešpektovať rovnaké pravidlá 
ako tradičné telefónne a texto-
vé  služby. Spotrebitelia by mali 
mať istotu, že ich telefónne ho-
vory, e-maily, správy, fotografie 
či iné súbory sú iba pre ich oči 
a uši, bez ohľadu na druh služ-
by, ktorú používajú. Nariadenie 
tiež stanovuje, kedy sa od uží-

vateľov vyžaduje súhlas s  mo-
nitorovaním ich online aktivít, 
s používaním ich komunikácie 
či ich lokalizáciou pre napríklad  
marketingové účely. Cieľom 
nariadenia je tiež lepšie ochrá-
niť spotrebiteľov pred spamami 
a nevyžiadanou poštou.

Spotrebiteľské združenia vy-
zývajú zákonodarcov prijať pra-
vidlá zaväzujúce poskytovateľov 
služieb zaviesť silné nástroje 
ochrany osobných údajov už v 
predvolených nastaveniach a ak-
tivovať prísne obmedzenia na 
ich sledovanie. Podľa nedávneho 
európskeho prieskumu Euro-
barometer survey on ePrivacy 
až 92% opýtaných Európanov 
uviedlo, že je pre nich dôležité, 
aby osobné údaje, ako sú fotky 
a zoznamy kontaktov uložené 
v  ich smart zariadeniach, boli 
prístupné len s  ich súhlasom, 
a  vysoká dôvernosť ich e-mai-

lov a internetových správ bola 
zaručená. Veľká väčšina, až 82% 
opýtaných,  tiež považuje za dô-
ležité, aby nástroje monitorujúce 
ich online aktivity ako napríklad 
súbory cookies, mohli byť použi-
té iba s ich výslovným súhlasom.

Pri príležitosti 60. výročia 
od založenia EÚ predseda Eu-
rópskej komisie Jean Claude 
Juncker predstavil minulý týž-
deň Bielu knihu o  budúcnosti 
Európy a  načrtol päť smerov, 
ktorými   by sa Európa mohla 
uberať. Ochrana spotrebiteľa, 
ako ju na Slovensku poznáme 
dnes, je jednou z najviditeľnej-
ších výhod, ktoré do bežného 
života každého z  nás členstvo 
v EÚ prinieslo. Bez jednotných 
pravidiel EÚ bude slovenský 
spotrebiteľ v  globalizovanom 
svete digitálnych technológií 
jednoducho stratený.  

Petra Čakovská,
Spoločnosť ochrany

spotrebiteľov S.O.S. Poprad

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade vyhlásilo tohto roku už 
54. ročník regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby s názvom Výtvarný salón 2017. Zapojilo sa do nej 33 autorov so 
102 výtvarnými prácami. Súťažilo sa v štyroch kategóriách – autori od 
15 do 25 rokov, od 26 do 60 rokov, nad 60 rokov a insitní a naivní autori 
od 15 rokov. Odborná porota ocenila v kategórii autori od 15 do 25 
rokov Gabrielu Pojedincovú, Mareka Krempaského a Janu Gabonovú. 
V kategórii od 26 do 60 rokov prvé miesto obsadil Ondrej Ruttkay, 
druhé miesto získali dve autorky Alena Kokavcová a Alica Skokanová 
a tretie miesto Elena Mazáková. V kategórii nad 60 rokov prvé miesto 
získal Július Kováč, druhé miesto opäť dvaja autori  František Žoldák 
a Melánia Jandurová a tretie miesto Jozef Čekovský aj Emil Farkašov-
ský. V kategórii insitní a naivní autor od 15 rokov prvé miesto získal 
Anton Budzák, druhé  miesto Ján Veteška a tretie miesto Milan Bocko. 
Ocenené práce postupujú do krajskej súťaže Výtvarné spektrum 2017, 
ktorej vyhodnotenie bude 1. júna 2017 v Humennom.  (ppš)

Popradčan František Žoldák si minulý pondelok 13. marca  prevzal 
ocenenie z rúk člena poroty Vladimíra Vlada.  FOTO - Silvia Šifrová

Vstupenky do kina 
Tatran vyhrali
Redakcia novín Poprad 

v  spolupráci s  kinom Tatran 
uverejnila v  minulom vydaní 
súťaž o  vstupenky na historic-
kú drámu Masaryk. Spomedzi 
tých, ktorí sa do nej zapojili, 
boli vyžrebovaní Anna Haune-
rová, Ústecko-Orlická, Poprad 
a Mária Lazarová, Ul. mládeže, 
Poprad. Vyžrebované čitateľ-
ky získali po dve vstupenky na 
premietanie v piatok 31. marca 
o  19. hod. Vstupenky si môžu 
vyzdvihnúť počas otváracích 
hodín predpredaja kina (Mest-
ská informačná kancelária, 
Nám. sv. Egídia, Poprad). Po-
trebné je preukázať sa občian-
skym preukazom alebo iným 
dokladom totožnosti.  (ppš)

Predpremiéra – Šmolkovia: Za-
budnutá dedinka 2D, 3D – o  13.30 
hod. (hrá sa len cez víkend, v  sobotu 
2D, v nedeľu 3D), Kráska a zviera 2D 
– o 13.10 hod. (hrá sa len cez víkend), 
o 15.30 hod., Únos – o 18.10 hod., Ma-
saryk – o 13.50 hod. (hrá sa len cez ví-
kend), o 20.30 hod., Balerína – o 15.50 
hod., Aj dvaja sú rodina – o  17.50 
hod., Chips – o 20.40 hod., Skryté zlo 
-  o 18.20 hod. (hrá sa len 23.3. a 28.3.), 
o 18.50 hod. (nehrá sa len 23.3. a 28.3.), 
KONG: Ostrov lebiek 2D – o  16.20 
hod. (nehrá sa len 23.3. a 28.3.), Život - 
o 16. hod. (hrá sa len 23.3. a 28.3.), o 21. 
hod. (nehrá sa len 23.3. a 28.3.), ART-
MAX KONCERT: Rammstein v  Pa-
ríži – o  20.30 hod. (hrá sa len 23.3.), 
ARTMAX FILMY – Sprisahanie šedej 
ríše – o  20.30 hod. (hrá sa len 28.3.). 
Viac na www.cine-max.sk.   (ppp)

Program kina 
CIneMAX poprad
Od 23. marca do 29. marca
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Dnes 22. marca - Lekáreň Nemocnice Poprad, 
štvrtok 23. marca - Styrax, v piatok 24. marca 
- Včela, v sobotu 25. marca - Benu, v nedeľu 
26. marca - Lekáreň na autobusovej stanici, 
v pondelok 27. marca - Lekáreň Nemocnice 
Poprad a v utorok 28. marca - Tília.
Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 28, Sty-

rax: L. Svobodu, Včela: Tatranské nám. 1, Benu: 
Kaufland, Moyzesova 3, Lekáreň na autobuso-

vej stanici: Wolkerova 466, Tília: Banícka 28. 
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 

hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-
kov od 8. hod. do 22. hod.

Čaká vás 
niečo nové, 

čo vám prinesie veľa prospešného 
do budúcnosti.

D o p r a j -
te iným a 

bude aj vám dopriate. Presvedčíte 
sa o pravdivosti týchto slov.

Kým sa 
pustíte do 

nejakého zámeru, presvedčte sa o 
spoľahlivosti ľudí okolo seba.

Nebudete sa 
môcť sťažo-

vať na nedostatok práce, naopak, 
budete jej mať až nad hlavu.

Dostanete 
malú príuč-

ku v podobe priateľa, ktorý sa voči 
vám nezachová dobre.

P o k o j n é 
obdobie vy-

užite na načerpanie nových síl a 
venujte sa viac svojmu zdraviu.

R a d o s t n ý 
týždeň na-

plníte porozumením a pohodou 
v rodine a dostanete aj zaujímavú 
pracovnú ponuku.

B u d e t e 
žiariť opti-

mizmom a chuťou do života. Na 
každom kroku sa vám bude dariť. 

P r e s t a ň t e 
sa zaoberať 

minulosťou a žite prítomnosti. 
Budúcnosť sa o vás postará.

Niečo nebu-
dete môcť 

ovplyvniť ani zmeniť. Zmierte sa s 
tým. Všetko bude tak, ako má byť.

V l a s t n o u 
nedbanl i-

vosťou si môžete spôsobiť škodu. 
Buďte preto rozvážni aj v detailoch.

N e b u ď t e 
sklamaní z 

niečoho, čo sa nevyvinulo tak, ako 
ste si predstavovali. Všetko sa na 
dobré obráti.

HoroSKop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v leKárňACH

SpoločenSKá KronIKA

V piatok 17. marca 2017 
vo Veľkej s

Milanom Janíkom,
65-ročným

V pondelok 20. marca 2017 
vo Veľkej s

JUDr. Františkom Grusom,
69-ročným

V piatok 17. marca 2017 
vo Veľkej s

Ladislavom Mrovkom
56-ročným

V pondelok 20. marca 2017 
vo Veľkej s

Tiborom Dutkom,
75-ročným

V piatok 17. marca 2017 
vo Veľkej s

Alžbetou Kubátovou,
85-ročnou

V utorok 21. marca 2017 
vo Veľkej s

Jánom Korpom,
72-ročným

nAvŽdy SMe SA roZlÚčIlI

V stredu 22. marca 2017 
o 11. hod. vo Veľkej s

Miloslavom Semančíkom,
70-ročným

nAvŽdy SA roZlÚčIMe

Dnes 22. marca má meniny Beňadik, zajtra 23. marca Adrián, 
v piatok 24. marca Gabriel, v sobotu 25. marca Marián, v nedeľu 
26. marca Emanuel, v pondelok 27. marca Alena a v utorok 28. 
marca Soňa.

BlAHoŽeláMe K MenInáM

V dennom centre v Strážach oslavujú svoje narodeniny v 1. štvrť-
roku 2017 títo členovia: 85 rokov – Matilda Borzíková, 80 rokov – 
Anna Samiecová, 75 rokov – Anton Kornaj, Marta Rusnáková, Mar-
gita Lorencová, Mária Pavelčáková, 70 rokov – František Dunajský, 
65 rokov – Anna Smreková, 60 rokov - Štefan Krojer, ostatní jubi-
lanti – Anna Deverová, Štefan Kornaj, Anna Majerčíková, František 
Ratkoš, Mária Rusnáková, Danka Slavkovská, Monika Slavkovská, 
Dušan Šary, Jozef Škirta, Magdaléna Tomášová, Viktor Valas, Mária 
Čenščáková, Jožka Procházková, Helena Rošková, Ružena Rošková, 
Božena Ševcová, Emília Zgodavová, Mária Bašistová, Jozef Bobko, 
Ján Čenščák, Jozef Girgaš, Zuzana Hoššová, Jaroslava Krajčová, Ele-
na Olejníková, Anna Rošková, Anna Škirtová a Štefánika Vagašová.

BlAHoŽeláMe JuBIlAntoM

Počas krásneho slnečného marcového ne-
deľného poludnia nás po dlhej a ťažkej cho-
robe navždy opustil večný rojko, neustály 
výmyselník a osobitý ľudový rezbár Miloslav 
Semančík.

Pred mesiacom sa dožil 70-tky a plánoval 
rozsiahlu jubilejnú výstavu, ktorá mala byť na 
jeseň v Kežmarku, no osud mu 
ju nedoprial.

Miloš bol Zamagurčan. Na-
rodil sa 19. februára 1947 v 
Spišských Matiašovciach. Zama-
gurská príroda, rázovitá ľudová 
architektúra, zvyky a obyčaje 
tamojšieho ľudu, zamagurské 
povesti a rozprávky, tiež mno-
hostranné využívanie dreva 
na úžitkové predmety dennej 
potreby i predmety kultové, či 
ozdobné, to všetko denno-denne vplývalo na 
jeho zmyslové vnímanie a estetické cítenie.

Tieto vplyvy zúročil vo vlastnej rezbárskej a 
sochárskej tvorbe.

Začiatkom 60-tych rokov sa vyučil za zá-
močníka vo VSŽ v Košiciach, kde aj istý čas 
pracoval. Po vojenčine sa oženil a usadil v Po-
prade. Pracoval vo Svite a neskôr v Poprade. S 
vlastnou tvorbou začal v druhej  polovici 60-
tych rokov a to citlivým využívaním danosti 
samorastov, rezbárskymi reliéfmi a drobnou 
plastikou s tradičnými ľudovými motívmi.

Necháva sa viesť tvarom dreva, využíva jeho 
korene, uzly a konáre, aby svojsky a s humo-
rom vyjadril tváre rôznych korheľov, chlípni-
kov, potmehúdov, i horenosov. V plastikách i 
reliéfoch zobrazoval aj obyčajných dedinských 
ľudí v rôznych profesiách, no nájdu sa aj mo-
tívy poetické, nežné, ba aj sakrálne.

Od začiatku svoju tvorbu kaž-
doročne prezentoval v rôznych 
súťažiach a na výstavách, kde 
získal desiatky ocenení. Mal veľa 
samostatných výstav po celom 
Slovensku i v zahraničí. S najväč-
šou láskou pripravoval každo-
ročne výstavu v Červenom Kláš-
tore k folklórnym slávnostiam. 
Jeho tvorba bola prezentovaná 
aj vo viacerých dokumentárnych 
filmoch.

Miloš Semančík patrí k výrazným a svoj-
ským autorom ľudovej a insitnej rezbárskej 
tvorby nielen v našom regióne, ale i na Sloven-
sku. Jeho tvorba realizovaná v dreve, kameni 
i kove je hodna nielen autorskej výstavy, ale i 
samostatnej stálej expozície. Milošova tvorba 
si to zaslúži.

Odišiel dobrý a talentovaný človek, zanechal 
nám rozsiahle dielo a spomienky na spoločné 
stretnutia.

Česť jeho životu a pamiatke!
František Žoldák

V sobotu, nedeľu a pondelok 25. - 27. marca, vždy o 18. hod. uvidia návštevníci kultúrne-
ho domu v Spišskej Sobote divadelné predstavenie Don Quichot a Sancho Panza v podaní 
Divadla Commedia Poprad. V hlavnej úlohe sa predstaví Vladislav Vaľko, ktorý nielenže 
pracuje v súbore nepretržite 25 rokov, ale zároveň sa dožíva okrúhleho životného jubilea. 
Divadlo Commedia touto hrou zavŕši uplynulé Divadelné fašiangy.   (ppp)

Premiéra hry Don Quichot a Sancho Panza

Za Miloslavom Semančíkom

Spomienka

V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, 
a predsa nás ich príchod prekvapí.

Takáto chvíľa prišla, keď nás pred 10 rokmi 
navždy opustili naši milovaní rodičia

JUSTÍNA A FRANTIŠEK BARILLOVCI.
S láskou spomínajú dcéra s manželom, vnúčatá a pravnúčatá

Spomienka
V sobotu 18. marca uplynulo 25 rokov, 
čo nás navždy opustila naša milovaná

TERÉZIA ANTOLOVÁ, rod. Štofková
Tí, ktorí ste ju mali radi, venujte jej, prosím, 

spolu s nami, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

„Malá láska súdi prísne a zanikne, veľká odpúšťa a tým sa ďalej 
zväčšuje.“ ERNEST HEMINGWAY

povedAlI SlávnI
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Tohtoročnou témou je odpadová voda

InZerCIA

zverejňuje zámer prenajať
2 ks stĺpov verejného osvetlenia, č. 191/032 a č. 245/001 na 
Štefánikovej ulici v Poprade na umiestnenie reklamnej, in-
formačnej a propagačnej tabule.
Stĺpy verejného osvetlenia sa prenajímajú na dobu neurčitú 
za cenu 165,97 €/rok za jedno zariadenie na stĺpe verejného 
osvetlenia, v zmysle uznesenia č. 14/2008 zo zasadania Mest-
ského zastupiteľstva Mesta Poprad, konaného dňa 27. novem-
bra 2008, bod 790 ss).    PP-26

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

Pension SABATO
v Poprade

- Spišskej Sobote
na Sobotskom nám.

1730/6

PRIJME   IHNEď

UPRATOVAČKU
- CHYŽNÚ.

Kontakt: 0905 
634 727.

PP-27

• V  UTOROK 14. mar-
ca požiadala hliadku MsP 
o pomoc pani, ktorá bola na 
prechádzke so svojím psom 
na Suchoňovej ul. Obťa-
žoval ju voľne pustený pes 
bez majiteľa, ktorý sa potu-
loval okolo nej. Policajtom 
sa ho podarilo odchytiť a 
zistiť majiteľa, ktorému za 
nerešpektovanie ustanovení 
zákona o  voľnom pohybe 
psov uložili blokovú pokutu 
10 eur.

• V  STREDU 15. marca 
večer objavili mestskí po-
licajti na ceste I/66 pred 
priechodom pre chodcov 
auto prevrátené na streche. 
Posádka vozidla nebola zra-
nená. Na miesto bola privo-
laná hliadka ODI OR PZ za 
účelom prešetrenia nehody.
• VO ŠTVRTOK 16. mar-
ca ráno priniesol Popradčan 
do úradovne MsP Poprad 
nájdenú peňaženku s fi-
nančnou hotovosťou. Keďže 
sa nepodarilo zistiť majiteľa, 
peňaženka bude uložená v 
úradovni MsP Poprad až do 
doby, kým si ju neprevezme 
jej skutočný vlastník.

• VO ŠTVRTOK 16. mar-
ca popoludní požiadal pra-
covník SBS OC Forum o 
pomoc pri zadržaní podo-
zrivého muža, ktorý ukradol 
v jednej z prevádzok tovar 
a  podarilo sa mu ujsť sme-
rom k autobusovej stanici. 
Tam ho asi o 10 minút za-
držali hliadky MsP Poprad. 
Podozrivým bol 12-ročný 
maloletý chlapec zo Spišskej 
Novej Vsi. Ukradnutý tovar 
v hodnote 15 eur bol násled-
ne vrátený do predajne. Vec 
bola oznámená na oddele-
nie sociálnoprávnej ochra-
ny detí a sociálnej kurately 
ÚPSVaR.
• V PIATOK 17. marca ve-
čer bola hliadka MsP Pop- 
rad vyslaná do Matejoviec. 
Na Ul. hlavnej pohrýzol pes 
mladú ženu, ktorá mu chcela 
pomôcť, nakoľko bol zrazený 
autom. Policajti zistili majite-
ľa, ktorý si svojho psa z mies-
ta zobral. Navyše mu ulo-
žili blokovú pokutu 20 eur, 
keďže nezabránil voľnému 
pohybu svojho psa v zmysle 
ustanovení zákona.  (msp)

Týždeň
mestskej polície

Máte pocit, že viete o dob-
rom regionálnom projekte, o 
ktorom by sa mali dozvedieť 
aj ostatní? Prihláste ho do 
prestížnej súťaže RegioStars 
Awards do 10. apríla 2017. 

Európske ocenenie RegioStars 
Awards má za cieľ vyzdvihnúť 
najlepšie príklady projektov z 
jednotlivých regiónov a zároveň 
sa podeliť o pozitívne skúsenosti 
v oblasti regionálneho rozvoja. 
Kladie dôraz najmä na originál-
ne a inovatívne projekty, ktoré 
sú atraktívne a inšpirujúce. Ten-
to rok ocenenie oslávi svoje už 
10. narodeniny. 

Hodnotiť bude nezávislá po-
rota a ocenení budú pozvaní na 
vyhodnotenie 10. októbra tohto 
roka počas Európskeho týždňa 
regiónov a miest. Víťazi získajú 
okrem cien aj certifikát od Eu-
rópskej komisie a možnosť pro-

Viete o regionálnom projekte,
ktorý si zaslúži cenu?

•	 Predám tatranský ob-
klad 2,9 €/m2, leštený, 
zrubový - pologuľatý pro-
fil, hranoly a  dlážkovicu 
- dyle na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  3/17-P
•	 Predám auto Toyota Co-
rolla Verso, naj. 150  000 
km, v  zachovalom stave, 
posledná STK 11/2016. 
Cena dohodou. Inf.: č. 
t. 0903 435  067 volať od 
24.3.2017.   8/17-P
•	 Aj v  roku 2017 ponúka 
muzikantské služby uči-
teľ hudby na dôchodku 
JÁN PLAČEK z  Popra-
du (flauta, klarinet, trúb-
ka, husle, spev, humor) na 
svadbách, narodeninách, 
firemných akciách vo dvo-
jici s  harmonikárom alebo 
gitaristom. Doprava vlast-
ná. Inf.: č. t. 052/776 76 33, 
0902 519 954.  10/17-R
•	 Vezmem do prenájmu 
nebytové alebo skladové 
priestory v  Poprade, prí-
padne v  mestských čas-
tiach, do 30 m2, môžu byť aj 
v  bytovom dome. Inf.: č. t. 

0905 974 877.  28/17-R
•	 Spracovanie daňových 
priznaní, aj pracujúcim 
v  zahraničí. Inf.. č. t. 0911 
237 555.   29/17-R
•	 Dám do prenájmu 3-iz-
bový byt na sídlisku Zá-
pad v Poprade. Inf. č. t.: 
0949 805 649.  32/17-R
•	 Dám do prenájmu ne-
zariadený 1-izb. byt na sta-
rom Juhu Poprade. Inf.: č. t. 
0915 903 759.  33/17-R

 Svetový deň vody sa koná 
od roku 1993 22. marca 
s  cieľom upriamiť pozor-
nosť na význam vody a pou-
kázať na udržateľné hospo-
dárenie s vodnými zdrojmi. 
Témou svetového dňa vody 
v  roku 2017 je odpadová 
voda.

Viac ako 80% z odpado-
vých vôd vytvorených spo-
ločnosťou na celom svete 
prúdi späť do ekosystému 
bez akejkoľvek úpravy. 1,8 
miliardy ľudí používa zdroje 
pitnej vody kontaminované 
fekálnym znečistením, čím 
sa zvyšuje riziko ohrozenia 
nákazy cholerou, úplavicou, 
týfusom a detskou obrnou. 

Odhaduje sa, že podiel 
samotných hnačkových 
ochorení predstavuje 3,6 % 
z  celkových stratených ro-
kov (DALY) vo svete a  tieto 
ochorenia sú zodpovedné za 
smrť 1,5 milióna ľudí ročne 

prostredníctvom verejných 
vodovodov je obyvateľstvo 
zásobované aj z individuál-
nych vodných zdrojov - stud-
ní. Niektoré vodné zdroje pre 
individuálne zásobovanie 
nevyhovujú hygienickým 
požiadavkám a predstavujú 
trvalé riziko ohrozenia zdra-
via. Najčastejšie ide o prekra-
čovanie hodnôt indikátorov 
fekálneho znečistenia, dusič-
nanov, dusitanov, amónnych 
iónov a železa. Kvalita vody 
v individuálnych vodných 
zdrojoch môže byť nega-
tívne ovplyvňovaná aj zlým 
technickým stavom studní, 
nedostatočnou hĺbkou, ne-
upraveným a  nedostatočne 
chráneným okolím zdroja,  
nevyhovujúcou likvidáciou 
splaškových vôd v ich okolí. 

Aj v tomto roku pracovníci 
Regionálneho úradu verejné-
ho zdravotníctva  so sídlom 
v  Poprade chcú svojimi ve-

(WHO 2012). Predpokladá 
sa, že 58 % týchto ochorení, 
alebo 842 000 úmrtí ročne, 
možno pripísať nebezpeč-
nému zásobovaniu vodou, 
nevyhovujúcej kanalizácii 
a nedostatočnej hygiene. 

Snahou Úradu verejného 
zdravotníctva SR a regio-
nálnych úradov verejného 
zdravotníctva na Slovensku 
je zvýšiť zdravotnú bezpeč-
nosť pitnej vody dodávanej 
obyvateľom prostredníctvom 
verejných vodovodov a tým 
aj zlepšiť zdravie obyvateľov. 

V územnom obvode RÚVZ 
Poprad je najviac obyvateľov 
napojených na verejný vodo-
vod v  okrese Poprad (95,91 
%), nasleduje okres Levoča 
s podielom 84,53 %, najnižší 
podiel napojených obyva-
teľov  je v  okrese Kežmarok 
79,39 %. 

Okrem hromadného zá-
sobovania pitnou vodou 

domosťami a  skúsenosťami 
pomôcť zodpovedať na otáz-
ky týkajúce sa kvality vody. 
Občania môžu využiť  dnes 
22. marca 2017 konzultačné 
služby v RÚVZ v  Poprade v 
čase od 8. do 14. hod., kde 
budú pracovníci oddelenia 
hygieny životného prostredia 
a  zdravia poskytovať bez-
platné poradenstvo v  oblasti 
ochrany vodných zdrojov, 
zdravotnej bezpečnosti pit-
nej vody a jej  významu pre 
život a zdravie. Uvedené 
informácie je možné zís-
kať aj na telefónnom čísle 
052/7125451. V  prípade zá-
ujmu budú môcť obyvatelia 
využiť bezplatné orientačné 
stanovenie hodnoty dusična-
nov a dusitanov vo vzorkách 
pitnej vody, ktoré je možné 
priniesť vo vopred vyplách-
nutých a čistých fľašiach. 

RÚVZ so sídlom v Poprade

mo balíčka.
Projekty musia byť zadelené 
do jednej z nasledovných ka-
tegórií:
1. Smart inovácie v malých a 
stredných podnikoch.
2. Energetická únia: Opatrenia v 
oblasti klímy.
3. Podpora žien a ich aktívna 
účasť. 
4. Vzdelávanie a školenie.
5. CityStars: Mestá počas digitál-
nych zmien.

Podrobnosti, ako aj prihla-
sovací formulár nájdete na 
stránke http://ec.europa.eu/
regional_policy/sk/regio-stars-
-awards/#1. Pre vyplnenie pri-
hlášky sa odporúča najlepšie 
anglický jazyk, prípadne fran-
cúzština alebo nemčina. Ak 
máte akékoľvek otázky, napíšte 
na regiostars2016@iservice-
-europa.eu.  (har)



Strana 922. 3. 2017

Kultúrny
program mesta

XXXXI. ROČNÍK POPRADSKEJ HUDOBNEJ JARI 2017 UŽ PREDO DVERMI
Mesto Poprad v minulom roku 2016 

veľmi úspešne a viac ako dôstojne oslávilo 
okrúhle štyridsiate výročie  hudobného fes-
tivalu, v rámci ktorého sa prezentovali zná-
mi profesionálni hudobní umelci a telesá.

Pred nami je XXXXI. ročník Popradskej 
hudobnej jari 2017, v rámci ktorého mesto 
Poprad opäť pripravilo sériu piatich koncert-
ných vystúpení profesionálnych hudobných 
telies a umelcov, pre priaznivcov  klasickej 
vážnej a inej hudby.   

Tohoročný festival hudobnej jari bude  
otvorený 29. marca koncertom mladého 
klavírneho tria - TRIO BOGACZ, ktoré sa 
predstaví v zložení  Zuzana Králiková Po-
hůnková - klavír, Pavel Bogacz ml. - husle 

a Karolína Zívalíková - violončelo. Trio  
vzniklo v roku 2011 z iniciatívy hudobníkov, 
ktorých   spája veľká vášeň pre komornú hru.  

Divadelná sála Domu kultúry v Poprade 
bude 11. apríla patriť KOMORNÉMU OR-
CHESTRU ZOE, ktorého členmi sú mladí 
slovenskí umelci a svoje špičkové kvality 
dokázali na množstve vysoko profesionál-
nych vystúpení. Orchester ZOE absolvoval 
majstrovské kurzy pod vedením význam-
ného iránskeho dirigenta Alexandra Rah-
bariho, ktorý bol asistentom Herberta von 
Karayana. 

Pre popradských a iných divákov je v ďal-
šom koncerte pripravené vystúpenie dvoch 
výnimočných umelcov DALIBORA KAR-

VAYA - husle a MIRIAM BRÜLLOVEJ - gita-
ra. Miriam získala najvyššie ocenenia na gita-
rových súťažiach doma i v zahraničí. Dalibor 
sa zúčastnil viacerých majstrovských kurzov 
u uznávaných pedagógov. V roku 2009 zís-
kal cenu ministra kultúry SR za vynikajúce 
umelecké výsledky a úspešnú medzinárodnú 
interpretáciu  slovenského interpretačného 
umenia. Mesto Poprad tentokrát zaradilo do 
programu festivalu hudobno tanečné podu-
jatie - UMELCI POPRADU / PRÍBEH PO-
KRAČUJE, ktoré sa uskutoční 5. mája. V es-
trádnom galaprograme sa predstavia umelci 
nášho mesta v rozmanitých hudobných a 
kombinovaných vystúpeniach. Výnimoč-
né hudobné, tanečné a dramatické výkony 

predvedú: M. Karas a Tanečné štúdio Super 
s J. Solusom, Cimbalová hudba Šaňa Kiša, 
La Speranza, Perla Danková, Tomáš Hůlka, 
Miriam Trembáčová, Peter Čapó, Fearles 
Timei Hossovej a mnohí ďalší. Moderátori 
programu - Dušan Kubáň a Michal Novák.

Záverečný koncert Popradskej hudobnej 
jari bude patriť vystúpeniu najstaršej Zák-
ladnej umeleckej školy na Štefánikovej uli-
ci v Poprade, ktorá pripravila JUBILEJNÝ 
KONCERT K 65.  VÝROČIU  ZUŠ.

Priaznivci hudby si určite vyberú z pripra-
vovaných koncertov PHJ a nenechajú si ujsť 
ich neopakovateľnú atmosféru. 

Mária Jalovičiarová, 
oddelenie kultúry mesta Poprad

Nedeľa 26. marec/ divadelná sála DK 
v Poprade
Z TATRANSKÉHO PRAMEŇA
POS Poprad pozýva na festival regio- 
nálnej súťažnej prehliadky detských 
folklórnych súborov a choreografií fol-
klórnych súborov.         Vstup: voľný

Pondelok 27. marec o 17. a 19. hod./ 
divadelná sála DK Poprad
ŠTYRIA NA KANAPE
Komédia. Účinkujú: P. Polnišová, H. 
Mičkovicová, E. Horváth, R. Stanke, Ľ. 
Kostelný/M. Kubovčík.   Vstupné: 16 €

Kino tAtrAn
23. marca o 19. hod. - PIATA LOď
SK, rodinná dráma, 85 min., sloven-
ská verzia, MP12
Nevinná hra, ktorá navždy zmení 
ich životy. Na motívy úspešnej knihy 
Moniky Kompaníkovej. Pred filmom 
krátky animovaný film 39 týždňov, 6 
dní.       Vstupné: 4 € 

24. až 27. marca o 19. hod.
PREHLIADKA FEBIOFEST (FK)
24. marca - Cez kosti mŕtvych
25. marca - Diera v hlave
26. marca - Červená korytnačka
27. marca - Proti svojej krvi
Bližšie informácie o filmoch na www.
kinotatran.sk
Vstupné: 4 € / film, Vstupné FK: 2 € 
/ film

25. a 26. marca o 16. hod.
KRÁSKA A ZVIERA 
USA, rodinný / romantický / fantasy, 
123 min., dabing, MP7
Emma Watson v novom veľkolepom 
spracovaní klasickej Disneyho roz-
právky.      Vstupné: 5 €; 4,50 € deti

27. marca o 13.30 hod.
ZEM, KTORÁ HĽADÁ
SVOJE NEBO - PRE SENIOROV
SK, dokumentárny, 70 min., sloven-
ská verzia, MP12
Film o súčasnom Horehroní, ktoré v 
mnohom prezentuje aj iné časti Slo-
venska s nostalgiou spomínajúc na 
časy minulého režimu.   Vstupné: 1 €
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Basketbalistky si vynútili rozhodujúci zápas

Prvý krok majú futbalisti za sebou
Primátor Popradu Jozef 

Švagerko rokoval minulý 
týždeň v stredu s preziden-
tom Slovenského futbalové-
ho zväzu Jánom Kováčikom.

„Témou stretnutia bola vý-
stavba tréningovej haly, kto-
rú začneme stavať možno už 
koncom tohto roka a tiež ďalšej 
tréningovej plochy,“ uviedol 
prezident SFZ. V súvislosti s 
aktuálnou témou nespokoj-
nosti vedenia FK Poprad s 
možnosťami a zázemím, ktoré 
má A mužstvo v NTC Poprad, 
reagoval prezident slovenské-
ho futbalu diplomaticky: „Po-
važoval by som za korektné 
ozvať sa, sadnúť si za stôl a 
rozprávať sa. Sme tu od toho, 
aby sme hľadali riešenie a do-
hodli sa. Pribudla nám ďalšia 
tréningová plocha, ktorú sme v 
čase uzatvárania zmluvy ešte 
nemali, takže sme pripravení 
na to, aby FK Poprad mal tie 
najlepšie podmienky,“ doplnil 
Kováčik. „Rokujeme o vytvo-
rení takého zázemia, aby A 
mužstvo FK Poprad malo v 

NTC lepšie podmienky ako 
doteraz,“ dodal primátor Po-
pradu Jozef Švagerko.

K  medializovanej téme 
ohľadom ohláseného odstú-
penia z  funkcie v  klube sa 
na tlačovej konferencii pred 
začiatkom jarnej časti II. 
ligy Východ vrátil prezident 
FK Poprad Roman Dvorčák: 
„Týmto rozhodnutím nejdeme 
odhlásiť FK Poprad z  druhej 
ligy a  nekončí tým futbal 
v  Poprade. Toto rozhodnutie 
som urobil s plnou vážnosťou 
a  v  záujme klubu. Neprišiel 
som s  nikým bojovať. Žiaľ, v 
danej situácii nevieme naše 
vízie naplniť.“ Svoj postoj 
vyjadril hviezdny útočník 
Popradu Stanislav Šesták: 
„Tunajšie vedenie klubu si za-
slúži veľké absolutórium za to, 
čo pre futbal v  Poprade robí. 
Osobne som veľmi sklamaný 
z  tejto situácie, pretože som 
prišiel k ambicióznym ľuďom, 
ktorým sa podrážajú nohy. Je 
to smutné a  je to také naše 
klasické slovenské.“  (ppp)

Primátor rokoval s prezidentom SFZ
Futbalisti FK 
Poprad vstúpili 
do jarnej časti 
II. ligy Východ 

na domácom trávniku su-
verénnym víťazstvom nad 
Lokomotívou Košice. Pre 
poistenie si účasti v silnejšej 
šestke potrebujú zvíťaziť aj 
v Bardejove.

Domáci mali raketový 
vstup do zápasu, polčas vy-
hrali 2:1. Po obrátke si ve-
denie nad košickou Loko-
motívou poistili a  dokázali 
zvíťaziť 4:1. „Mali sme dobrý 
vstup do zápasu a  podarilo 
sa nám dať rýchly gól. Potom 
sme súperovi doslova prihrali 
na vyrovnávajúci gól a  pri-
šiel útlm. Chlapci mali zvia-
zané nohy, bolo to náročné 
stretnutie. V  polčase som sa 
ich snažil upokojiť a podarilo 
sa nám streliť gól opäť v úvode 
polčasu. Zvyšok zápasu sme 
odohrali takticky, aby sme ho 

dotiahli do víťazného konca,“ 
hodnotil tréner FK Poprad 
František Šturma.

Výsledok: 17. kolo II. 
ligy Východ v  nedeľu 
19. marca FK Poprad - 
FC Lokomotíva Košice 
4:1 (2:1), góly Popradu: 
3. Jakub Šašinka, 39. 
Vladislav Palša (pk), 47. 
Stanislav Šesták, 84. Ru-
dolf Bilas.

Program: 18. kolo 
II. ligy Východ v  ne-
deľu 26. marca o  15.30 

hod. Partizán Bardejov - 
FK Poprad.  (ppv)

   Z V R P S B

1. VSS Košice 17 14 2 1 26:7 44

2. Bardejov 17 10 1 6 28:17 31

3. Lokomotíva KE 17 9 2 6 34:24 29

4. L. Mikuláš 17 8 4 5 27:17 28

5. Sp. N. Ves 17 9 0 8 34:31 27

6. FK Poprad 17 6 7 4 26:17 25

7. Zvolen 17 6 5 6 25:23 23

8. Haniska 17 2 6 9 23:43 12

9. R. Sobota 17 2 4 11 10:29  10

10. Lipany 17 2 3 12 11:37  9

Tabuľka II. ligy - sk. Východ

B a s k e t b a l i s t -
ky BAM Poprad 
prehrali v  prvom 
zápase štvrťfiná-

lovej série extraligy minulý 
týždeň v stredu na palubov-
ke Šamorína vysoko 84:56. 
V  odvete sa im podaril hu-
sársky kúsok a favorita v so-
botu zdolali o tri body.

Odveta série hranej na 
dva víťazné zápasy sa muse-
la z prevádzkových dôvodov 
presťahovať z Arény do telo-
cvične ZŠ Komenského, kde 
sa po rokoch vrátil extraligo-
vý ženský basketbal. Dievča-
tá sa na zápas dobre pripravili 
a vysokú prehru zo Šamorína 
hodili jednoducho za hlavu. 
Po dramatickom závere zví-

ťazili 62:59 a  vyrovnali stav 
1:1 na zápasy. O všetkom sa 
rozhodne už dnes opäť v Ša-
moríne. „Dievčatá si za veľkú 
bojovnosť víťazstvo zaslúži-
li. Počas celého zápasu sme 

prehrávali, ale záver 
baby zvládli bravúrne 
a dali do toho všetko,“ 
povedal tréner BAM 
Poprad Milan Čer-
nický. 

Výsledky: 1. kolo 
štvrťfinále play-off 
v  stredu 15. mar-
ca ŠBK Šamorín - 
BAM Poprad 84:56 
(24:20, 21:7, 18:22, 
21:7), najviac bodov 
BAMP: Lucia Ha-
dačová - 16. 2. kolo 

štvrťfinále play-off v  sobo-
tu 18. marca BAM Poprad 
- ŠBK Šamorín 62:59 (8:17, 
21:15, 11:10, 22:17), najviac 
bodov BAMP: Lucia Ha-
dačová - 17.  (mav)

Od 11. do 13. augusta 
2017 prídu pod Tatry tí 
najlepší horskí cyklisti z 
celej Európy. Tohtoročné 
oficiálne UEC Majstrov-
stvá Európy 2017 sa z lo-
tyšskej Siguldy presťaho-
vali do Svitu a Popradu.

Svitský Horal, dnes už le-
gendárne preteky v horskej 
cyklistike, ktoré tohto roku 
dovŕšili „dospelosť“,  sa ten-
tokrát rozšíria o Majstrov-
stvá Európy v horskej cyk-

listike a pribudne aj úplne 
nová disciplína ELIMINA-
TOR.

Tohto roku očakávajú or-
ganizátori na pretekoch Ho-
ral viac ako 900 amatérov, 
250 profesionálov, 500 det-
ských pretekárov a tisícky 
divákov. Pripravených je pre 
nich 5 pretekárskych tratí s 
celkovou dĺžkou viac ako 350 
kilometrov. Vrcholom bude 
trať pre Majstrovstvá Európy, 
ktorá bude mať dĺžku 134 km 

a celkové prevýšenie 4800 m.
Prípravu majstrovstiev si 

prišli pozrieť aj zástupcovia 
Európskej cyklistickej fede-
rácie (UEC). Do Svitu minulý 
týždeň zavítal generálny sek-
retár UEC Enrico Della Casa, 
ktorého sprevádzal Peter Pri-
vara, prezident Slovenského 
zväzu cyklistiky, riaditeľ se-
riálu SLOVAK XCM TOUR 
a hlavný rozhodca Horala 
Richard Gross a riaditeľ pre-
tekov Ivan Zima.    (ppp)

Cyklistická elita pod Tatrami

Kamzíci ťahali s Nitrou 
za kratší koniec

Popradskí hoke-
jisti vstúpili kon-
com minulého 
týždňa do štvrťfi-
nálových bojov v 

Nitre dvomi prehrami na 
nulu. S  hrozivo vyzerajú-
cim skóre 0:10 v súčte oboch 
zápasov sa pokúsili niečo 
urobiť už v  pondelok v  do-
mácom prostredí.

Bol to dramatický zápas až 
do samého záveru. Ešte tri 
minúty pred koncom vyhrá-
vali domáci 3:2, ale v hre bez 
brankára sa hosťom podari-
lo vyrovnať a  v  predĺžení aj 
rozhodnúť o tom, že sa Nitra 
ujala vedenia 3:0 na zápasy. 
K postupu jej stačí jediná vý-
hra. „Chcem chlapcom poďa-
kovať za bojovnosť. Bohužiaľ 
sú veci, ktoré sa momentálne 
nedajú nijako ovplyv-
niť. Musíme premie-
ňať presilové hry, mali 
sme dostatok šancí,“ 
hodnotil tréner HK 
Poprad Marcel Ozi-
mák. „Z našej strany 
to bol dobrý výkon. 
To, čo sme si povedali v 
kabíne, sme hrali aj na 
ľade. Stav na zápasy z 
0:3 je ťažké otočiť, ale 

všetko sa dá, ak sa chce,“ do-
dal dvojgólový strelec Popra-
du Lukáš Hvila.

Štvrtý zápas štvrťfinálovej 
série s Nitrou odohrali kam-
zíci včera po uzávierke vyda-
nia novín Poprad.

Výsledky: 1. kolo štvrť-
finále play-off vo štvrtok 
16. marca HK Nitra – HK 
Poprad 7:0 (1:0, 4:0, 2:0). 
2. kolo štvrťfinále play-off 
v  piatok 17. marca HK Nit-
ra – HK Poprad 3:0 (0:0, 
1:0, 2:0). 3. kolo štvrťfinále 
play-off v pondelok 20. mar-
ca HK Poprad – HK Nitra 
3:4pp (2:1, 0:1, 1:1 – 0:1), 
góly Popradu: 4. Lukáš Hvila 
(A. Kroták), 5. Patrik Svitana 
(I. Guľajev, A. Štrauch), 57. 
Lukáš Hvila (S. Mlynarovič, 
R. Suchý).  (mav)
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Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2 %, resp. 3% 
zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016. 

Nenechajte tieto prostriedky prepadnúť a darujte aj tento rok 2% (3%) 
svojich daní na dobrú vec a podporte skvalitňovanie poskytovanej 

liečebno – preventívnej starostlivosti v Nemocnici Poprad, a.s. 
K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý 

nájdete na webovej stránke www.nemocnicapp.sk

Ďakujeme!

Darujte 2% (3%) z Vašich daníDarujte 2% (3%) z Vašich daní

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

ujeme požiadať o poukázanie 2 %, re

Nadácia 
Nádej pre vaše zdravie

Nadácia 
Nádej pre vaše zdravie
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Minulý týždeň v  stredu sa v  telocvični ZŠ Komenského a v priestoroch Arény 
Poprad konalo krajské kolo v  basketbale žiačok ZŠ, ktoré podobne ako počas 
okresného kola na domácej palubovke ovládli dievčatá usporiadateľskej školy 
ZŠ Komenského. Postúpili tak na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 
v stredu 22. a vo štvrtok 23. marca v Žiari nad Hronom.   FOTO - Marek Vaščura

Minulý týždeň v piatok sa v telocvični SŠ Letná konalo okresné kolo vo volejbale žia-
čok ZŠ. Zvíťazila domáca SŠ letná pred ZŠ Dostojevského a 8roč. gymnáziom D. Ta-
tarku Poprad. Krajské kolo sa uskutoční 28. marca v Prešove.  FOTO - Roman Artim

Skvelá slovenská speváčka s veľkým hlasom sa fantasticky presadila v Pra-
he v slávnych českých muzikáloch. V minulosti vydala úspešné CD platne 
Zblízka, Púšť a v roku 2014 vyšlo jej šansónové CD O lásce, cti a kuráži, za 
ktoré získala prestížne hudobné ocenenia, zlatú platňu a českou hudobnou 
kritikou bola označená za pokračovateľku Hany Hegerovej. Do Popradu pri-
chádza s novinkami a prekvapeniami so svojou kapelou LA ALMA z Prahy 
a dvomi skvelými hosťami z kapely NEREZ – Vít Sázavský, Zdeněk Vřešťál. 
Program bude obohatený o šansónové piesne Jara Filipa, Zuzany Navarovej, 
Hany Hegerovej, francúzske šansóny a cigánske piesne. PP-21

• FINÁLOVÁ séria ženskej hoke-
jovej extraligy sa rozhodne v sobotu 
25. marca o  19.30 hod. na poprad-
skom ľade. Popradské líšky cestovali 
do Prešova za stavu 1:1 na zápasy. 
V sobotu prehrali 2:1 a ponúkli Šari-
šankám majstrovský mečbal. V  ne-
deľu však domácim nedali šancu 
a  víťazstvom 3:0 vyrovnali sériu na 
2:2.• V  PRIEBEHU minulého týždňa 
informovalo vedenie HK Poprad 
o  tom, že sa na spolupráci s  tré-
nerskou dvojicou Marcel Ozimák 
- František Štolc dohodlo aj pre na-
sledujúci ročník Tipsportligy. • MINULÝ týždeň vo štvrtok sa 
v Matejovciach konalo krajské kolo 
v  bedmintone žiakov ZŠ. Víťazstvo 
a  postup na majstrovstvá Sloven-
ska si z  Popradu odniesli dievčatá 
a chlapci z Prešova.• MINULÝ týždeň v  stredu sa ko-
nalo jedenáste kolo Bowling Tour 
mesta Poprad 2016/2017. V  sku-
pine A  zvíťazil v  poslednom kroku 
Vladimír Pavlikovský výkonom 224 
a  s  celkovým priemerom 215,75, 
v skupine B triumfoval Ján Niedoba 

výkonom 162 s  celkovým prieme-
rom 178,88.• BASKETBALISTI Svitu zvíťazili 
minulý týždeň v  stredu v  Spišskej 
Novej Vsi 90:78, v  sobotu podľahli 
Komárnu na domácej palubovke 
o dva body 92:94. Dnes cestujú do 
Nitry, v  predposlednom kole zák-
ladnej časti majú voľno.• DNES sa v priestoroch športové-
ho areálu na Štrbskom Plese usku-
toční 2. kolo Tatranskej lyžiarskej 
ligy v behu na lyžiach.• V  PIATOK 24. marca sa v  telo-
cvični Obchodnej akadémie v Pop- 
rade uskutoční okresné kolo v bas-
ketbale žiakov stredných škôl. Víťaz 
postúpi na krajské kolo, ktoré je na 
programe 10. apríla v Sabinove.• V SOBOTU 25. marca sa od 9.30 
hod. v priestoroch ZŠ s MŠ Dosto-
jevského uskutoční 5. kolo ligy mlá-
deže Spiša v Rapid šachu jednotliv-
cov.• UŽ tento víkend sa v športovom 
areáli na Štrbskom Plese uskutoční 
druhá časť Majstrovstiev Slovenskej 
republiky v  behu na lyžiach s  me-
dzinárodnou účasťou.  (ppp)

Krátko zo športu
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Leteckí záchranári z Popradu boli minulý týždeň v piatok dopoludnia po-
žiadaní o pomoc pre troch skialpinistov, ktorých pod Prostredným hrotom 
v Malej Studenej doline počas výstupu zasiahla lavína.

Jeden z nich si vážne poranil rameno a ďalej už nedokázal pokračovať samo-
statne. Ostatní dvaja boli bez zranení. Po prílete do určenej oblasti bol lekár do 
náročného terénu spustený pomocou palubného navijaka. Po zafixovaní zrane-
nia boli obaja z terénu evakuovaní. Počas medzipristátia pri Téryho chate mu 
doplnili potrebnú liečbu. Následne bol 21-ročný zranený skialpinista preložený 
na palubu vrtuľníka a transportovaný do popradskej nemocnice.  (zuh)

Lavína zasiahla skialpinistov

Najkrajšie trofeje ulovené 
v sezóne 2016/17 vystavujú 
poľovníci z 13 poľovníckych 
združení, TANAPu a jedné-
ho združenia bez poľovné-
ho revíru v rámci Obvodnej 
poľovníckej komory Poprad. 
Výstava je otvorená ešte dnes 
22. marca od 8. do 17. a zajtra 
23. marca od 8. do 12. hod. v 
priestoroch Tatranskej galérie 
na Hviezdoslavovej ul.

„Vystavujeme viac ako 200 
trofejí jelenej, srnčej, diviačej 
a muflónej zveri, ale aj trofej 
medveďa, jazveca, psíka med-
vedíkovitého, líšok, vlkov a tiež 
uhynutého kamzíka. Máme veľa 
medailových úlovkov, čo svedčí 
o kvalite zveri, o ktorú sa naši 
poľovníci dobre starajú,“ pove-
dal Šimon Škoviera, predseda 
komisie pre poľovníctvo a ži-
votné prostredie OPK Poprad, ktorý 
hodnotí uplynulý rok veľmi dobre. 
Stanovené plány lovu zveri poľov-
níci splnili a zver aj dobre prezimo-
vala, napriek tuhým mrazom, ktoré 
vládli v uplynulej zime. Najsilnejšiu 
jeleniu trofej ulovil Vladimír Bekeš 
z PZ Ždiar - Ždiarska vidla, srnčiu 
Teodor Vaverčák z PZ Dubina v 
poľovnom revíre TANAPu, muf-
lóniu Martin Kuruc z PZ Dubina, 
diviačiu Ján Rusnák z PZ Gerlach, 
Batizovce. Celkovo sú trofeje hod-
notné, špičkové a ich kvalita stúpa. 

Až 44 jeleních trofejí, 4 srnčie, 15 
diviačích, 5 muflóních a takisto tro-
feje ulovených šeliem sú medailové. 

Štefan Haško, poverený zastupo-
vaním predsedu OPK dodal: „Teší 
nás, že počty zveri nám narasta-
jú, pribúda najmä diviakov, čo na 
druhej strane nerobí radosť poľno-
hospodárom v Hornádskej doline.“ 
Marián Bekeš, predseda PZ Ždiar 
- Ždiarska vidla, v ktorom bola 
ulovená najsilnejšia jelenia trofej 
podotkol: „Je to na chválu nášho 
poľovníckeho združenia.“  (mar)

Zver dobre prezimovala

Druhé majstrovstvá Sloven-
ska v štandardných tancoch sa 
v sobotu konali v Aréne. Po-
pradčania si odniesli niekoľko 
cien. Z 1.miesta v kategórii se-
nior 3+4 sa tešili Beáta a Igor 
Frtúsovci z TŠ Dance Academy. 
Druhé miesto v kategórii dospe-
lých si vytancovali opäť Poprad-
čania z  TC Fortuna Ľubomír 
Mick a  Adriana Dindofferová. 
Sú aj vlastníkmi Slovenského 
pohára, ktorý je sériou 7-mich 
súťaží. Tretie miesto v  kategó-
rii senior 1+2 získali taneční-
ci z TC Fortuna Pavol Zalom 
a Blažena Zalomová  (na foto).

V TG je otvorená výstava z chovateľskej prehliadky trofejí ulovených v pô-
sobnosti Obvodnej poľovníckej komory Poprad v sezóne 2016/17. 

Chovateľskú prehliadku trofejí otvo-
ril Šimon Škoviera (na foto uprostred), 
predseda komisie pre poľovníctvo a život-
né prostredie OPK Poprad. 
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